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مقدمة :
تطكرت اقتصاديات نقؿ السمع ك البضائع ك الممتمكات بتطكر ك نمك اقتصاديات
الجماعات ك الدكؿ عمى مر السنيف ك االحقاب  ،اذ كاف مف الطبيعي نتيجة الرتفاع
مستكيات المعيشة أف زاد االنتقاؿ مف مكاف الخر مما ترتب عميو نقؿ السمع ك الممتمكات
سعيا كراء االستثمار ك التجارة ك اشباع رغبات المستيمكيف المتفاكتة في جميع انحاء العالـ ،
ك كاف مف الطبيعي اف يصاحب نمك حركة النقؿ بيف الدكؿ كجكد اخطار متعددة تتعرض
ليا كسائؿ النقؿ ك السمع ك البضائع المنقكلة عمييا  ،ك يمكف تعريؼ اخطار النقؿ بانيا تمؾ
التي تتعمؽ بما يصيب الممتمكات اثناء نقميا مف مكاف الخر اك ىي تمؾ االخطار التي
تصيب كسائؿ النقؿ ك ادكاتو مف سفف ك االالت ك التي تستعمؿ ك تساعد اك ىي تمؾ التي
تصيب الناقؿ اك اميف النقؿ المسؤكؿ عف سالمة البضاعة المنقكلة ك مكعد كصكليا .
ك ىك ما سنحاكؿ تكضيحو مف خالؿ المباحث التالية :
 المبحث األكؿ  :تأميف النقؿ البرم المبحث الثاني  :تأميف النقؿ البحرم -المبحث الثالث  :تأميف النقؿ الجكم
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المبحث األول  :تأمين النقل البري
لقد حاكؿ الفقو ك القضاء إيجاد كسائؿ قانكنية لحماية المسافريف ال سيما في الحكادث
التي تبقى أسبابيا مجيكلة ك التي يستحيؿ عمى المتضرر اف يثبت خطا الناقؿ فييا ك لقد
أكد القضاء الفرنسي انو ال يستساغ أف يعامؿ ناقؿ األشخاص معاممة مختمفة عمى ناقؿ
األشياء فال يكجب عمى األكؿ التزاما لضماف السالمة ك يكجبو عمى الثاني بحجة أف
المسافر ىك صاحب السيطرة عمى نفسو في نقؿ األشخاص ك في ىذه الحالة فاف المسافر
ىك الضعيؼ إذ يجد نفسو في مكقؼ صعب عندما يكمؼ بإثبات خطا الناقؿ فغالبا ال تتكفر
لديو اإلمكانيات التي تسمح لو بإثبات خطأ الناقؿ في مكاجية شركات النقؿ ك ىي عادة
الطرؼ القكم لما ليا مف القدرات المادية ك العممية ما يفكؽ كثي ار ما يتكفر منيا لدل
المسافر ،ك لقد استقر القضاء الفرنسي عمى اف مسؤكلية الناقؿ اتجاه المسافريف ىي مسؤكلية
عقدية .

المطمب األول :تعريف عقد النقل البري و خصائصو
الفرع األول  :تعريف عقد النقل البري
عرفت المادة  36مف القانكف التجارم عقد النقؿ البرم بأنو » ...اتفاؽ يمتزـ
بمقتضاه متعيد النقؿ مقابؿ ثمف بأف يتكلى بنفسو نقؿ شخص أك شيء إلى مكاف«.
ك إف كاف المشرع لـ يحدد كسيمة النقؿ في نص المادة  36السالفة الذكر ،لذلؾ قد يككف
النقؿ بكاسطة الحيكاف أك السيارة أك القطار ،إال أنو أكد عمى ضركرة مالءمتيا لنمط النقؿ
3

البرم في نص الفقرة األكلى مف المادة  2مف القانكف رقـ 13 / 01

المؤرخ في

07

 2001 /08/المتعمؽ بتكجيو النقؿ البرم كتنظيمو بقكليا  » :النقؿ البرم ىك كؿ نشاط
يقكـ مف خاللو شخص طبيعي أك اعتبارم بنقؿ أشخاص أك بضائع مف مكاف إلى أخر،
عبر الطريؽ أك السكة الحديدية عمى متف مركبة مالئمة «.
أما اخطار النقؿ البرم فتعرؼ بأنيا تمؾ االخطار التي تشمؿ اخطار النقؿ بالسيارات
ك الحافالت ك السكؾ الحديدية عمى سطح االرض ،فيك تأميف مف اخطار الطريؽ خالؿ
عمميات النقؿ البرم المستقمة ك غير المرتبطة بعممية النقؿ البحرم ك يغطي ىذا التأميف
ىالؾ االمكاؿ المؤمف عمييا اك تضررىا بسبب احتراؽ كسيمة النقؿ اك انقالبيا اك تصادميا
اك خركج القاطرة عف السكة.

الفرع الثاني  :خصائص عقد النقل البري
يتميز عقد النقؿ البرم لمبضائع بخصائص بثالثة ،فيك عقد رضائي ك عقد ممزـ
لمجانبيف ك عقد معاكضة.
-1عقد النقل البري عقد رضائي :
بمعنى أنو يتـ باتفاؽ طرفيو األصمييف الناقؿ كالمرسؿ فقط ك ىذا ما أكده المشرع صراحة في
نص المادة  38مف القانكف التجارم التي قضت بأنو » :يتككف عقد النقؿ كعقد العمكلة
لمنقؿ باتفاؽ الطرفيف كحده «  ،ك كؿ شرط يقضي بخالؼ ذلؾ باطؿ كعديـ األثر طبقا
لنص المادة  77مف القانكف التجارم،
ك بذلؾ لـ يشترط المشرع خضكع رضاء األطراؼ ألم إجراء شكمي الحؽ عمى اتفاقيـ،
كال ؿتسميـ البضاعة مف قبؿ الناقؿ ألف التسميـ أثر مف أثار العقد كليس ركنا النعقاده

 -2عقد النقل البري عقد ممزم لمجانبين:
حيث يمتزـ الناقؿ بالنقؿ في الميعاد المتفؽ عميو ك يمتزـ المرسؿ اك الراكب بدفع االجرة
بالكيفيات المتفؽ عمييا ك في الزماف ك المكاف المتفؽ عميو ،
4

 -3عقد النقل البري عقد معاوضة
اف التزاـ الناقؿ بالنقؿ ال يككف عمى كجو التبرع ك إنما يككف بمقابؿ اجر يتحصؿ عميو ك
ىك ما يبرر مسؤكليتو القانكنية .

المطمب الثاني  -تعريف عقد تامين النقل البري و محمو
الفرع األول  :تعريف عقد تامين النقل البري
ىك عقد يبرـ بيف المؤمف ك المؤمف لو يمتزـ بمكجبيا المؤمف بتعكيض ما قد يصيب
األشخاص في أمكاليـ أك أجسادىـ أك لتعكيض مسؤكليتيـ عف األضرار التي تصيب الغير
بسبب أك أثناء نقميـ ب ار بأم كسيمة نقؿ برية مقابؿ أقساط يدفعيا المؤمف لو خالؿ مدة
معينة .
ك يشمؿ ىذا التاميف ىالؾ األمكاؿ المؤمف عمييا أك تضرر بسبب احتراؽ كاسطة النقؿ أك
انقالبيا أك تصادميا أك خركج القاطرة عف السكة ك التغطية التأمينية قد تككف كمية لكؿ
مخاطر الطريؽ مف احتراؽ اك انقالب اك تصادـ ك قد تككف جزئية  ،ك يمكف اف يمتد
التاميف أخطار الشحف ك التفريغ ك أخطار السرقة أك السطك ،
ك تختمؼ أحكاـ تأميف النقؿ البرم باختالؼ كسيمة النقؿ حيث أقرت المادة  2مف األمر
رقـ  15/74المتعمؽ بإلزامية التأميف عمى السيارات ك بنظاـ التعكيض عف األضرار عدـ
إلزامية التأميف في حالة النقؿ عف طريؽ القطار اك النقؿ عف طريؽ السكؾ الحديدية باعتبار
اف الشركة الكطنية لمنقؿ بالسكؾ الحديدية مؤسسة عمكمية ك اف كانت المادة

 163مف

االمر رقـ  07/95قد الزمت الشركات ك المؤسسات التابعة لمقطاعات االقتصادية المدنية
بالتأميف مف مسؤليتيا تجاه الغير  ،بما فييا النقؿ بكاسطة المركبات ذات المحرؾ كالسيارات
ك الشاحنات ك الحافالت تسرم عمييا الزامية التأميف .
ك لقد مر تأميف النقؿ البرم في الجزائر بمراحؿ مختمفة :
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-

المرحمة االكلى ك ىي المرحمة التي امتدت مف سنة  1952إلى غاية سنة  1958ك

كاف النظاـ في ىذه المرحمة يخضع لمقانكف الفرنسي الذم صدر بتاريخ

 1951ك الذم

انشئ بمكجب الصندكؽ الذم يتكلى تعكيض ضحايا حكادث المركر ك الرجكع عمى المتسبب
في الحادث،
-

المرحمة الثانية ك ىي المرحمة التي تمتد مف سنة

 1958إلى غاية سنة  1973ك

تميزت ىذه المرحمة بصدكر قانكف سنة  1958ك الذم يمزـ كؿ مالؾ سيارة بإجراء تأميف
يضمف تأميف مسؤكليتو المدنية في حالة ارتكابو لحادث يسبب اضرار لمغير كما عرفت ىذه
المرحمة بصدكر االمر رقـ  15/74المؤرخ في  1974/01/30ك المتعمؽ بالزامية التأميف
عمى السيارات ك نظاـ التعكيض عف االضرار المادية ك الجسمانية الناتجة عف حكادث
السيارات  ،ك عدؿ ىذا االمر بالقانكف رقـ  31/88الصادر في .1988/07/19

الفرع الثاني  :محل عقد تأمين النقل البري
أوال  -تأمين النقل عن طريق المركبات ذات المحرك ( السيارات  ،الحافالت ،
الشاحنات):
تنص المادة  1/8مف االمر رقـ  15/74المعدؿ ك المتمـ بالقانكف رقـ  31/88عمى
انو  " :كؿ حادث سير سبب أضرار جسمانية يترتب عميو التعكيض لكؿ ضحية اك ذكم
حقكقيا ك اف لـ تكف لمضحية صفة الغير تجاه الشخص المسؤكؿ مدنيا عف الحادث"  ،ك
يعتبر الشخص مف الركاب سكاء كاف داخؿ المركبة اك صاعدا إلييا أك نازال منيا ميما كاف
نكع المركبة ك يستكم في ذلؾ اف يككف نقؿ الراكب قد تـ اـ ال  ،ك قد اعتبر المشرع كشرط
لقياـ المسؤكلية العقدية اك التقصيرية ك تمقي التعكيض تمقائيا  ،ىك تدخؿ السيارة في الحادث
بأم صفة كانت متحركة

أك ساكنة منفصمة أك متصمة أك متصادمة كما يغط التأميف

المسؤكلية المدنية لمراكب التي يتسبب فييا ىذا األخير جراء فتح السيارة بصكرة مفاجئة أثناء
تحركيا ك يترتب عف ذلؾ إصابة الغير بأضرار.
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ك بالتالي يمزـ كؿ مكت سب اك مالؾ لممركبة باكتتاب التأميف ك كؿ شخص الت اليو
بمكجب اذف منو حراسة اك قيادة المركبة ك يفترض اف حارس المركبة ىك مالكيا ك عميو يقع
اثبات اف حراستيا خرجت مف يد ق كمالؾ حيث تنتقؿ الحراسة منو إلى الغير عف طريؽ
انتقاؿ حيازة المركبة بمكجب عقد ايجا راك عقد عارية اك عقد كديعة اك عقد رىف حيازم
فالمسؤكؿ اذف ىك الحارس فالتاميف يشمؿ كؿ شخص يقكد السيارة المؤمف عمييا مف
الحكادث .
ك اف كانت المادة  25مف االمر رقـ  07/95قد نصت  " :اذا انتقمت ممكية سيارة ما ،
يستمر التأميف عمييا قانكنا لفائدة المشترم حتى انتياء العقد بشرط اف يعمـ المؤمف في مدة
اقصاىا ثالثكف يكما ك يدفع زيادة القسط المستحؽ في حالة تفاقـ الخطر  ،ك اذا لـ يصرح
المشترم في اجؿ ثالثيف يكما ابتداءا مف تاريخ تممؾ السيارة  ،يجب عميو دفع قسط اضافي
يقدر ب  5بالمائة مف القسط االجمالي  ،عمى اف يصب ناتج ىذا الدفع في الصندكؽ
الخاص بالتعكيضات  ،غير انو يحؽ لممتصرؼ اف يحتفظ باالستفادة مف عقد تأمينو بغية
نقؿ الضمانات إلى سيارة اخرل  ،شريطة اف يعمـ المؤمف بذلؾ قبؿ التصرؼ ك يعيد لو
شيادة تاميف السيارة المعنية " .

ثانيا  -تأمين النقل البري عن طريق السكك الحديدية :
أنشأت الشركة الكطنية لمسكؾ الحديدية بمكجب المرسكـ رقـ

 183-63المؤرخ في

 1963/05/16ليتـ حؿ الشركة بمكجب األمر رقـ  28 -76المؤرخ في 1976/03 / 25
ك إحالؿ محميا الشركة الكطنية لمنقؿ بالسكؾ الحديدية ليصدر المرسكـ التنفيذم رقـ

-90

 91المؤرخ في  1990/12/01ك حكادث النقؿ بالسكؾ الحديدية التي تمحؽ األشخاص قد
تككف فردية ك قد تككف جماعية كالتصادـ بيف قطاريف  ،ك إذا تحقؽ الخطر ك ثبتت
مسؤكلية الناقؿ بالسكؾ الحديدية كجب جبر الضرر عف طريؽ التعكيض بمكجب قرار

7

قضائي نيائي بعد دعكل المضركر في حالة اإلصابة أك الجركح أك دعكل ذكم الحقكؽ في
حالة كفاة مكرثيـ استنادا إلى أحكاـ القانكف المدني،
ك إف كاف ىناؾ تناقض في االجتياد القضائي فيما يتعمؽ بالمقاييس ك العناصر
المعتمدة في تقدير التعكيض في حكادث النقؿ بالسكؾ الحديدية فيناؾ مف يستند في تقريره
لمتعكيض عمى أحكاـ األمر رقـ  15-74المعدؿ ك المتمـ بالقانكف رقـ  31-88ك ىناؾ
مف يستند عمى القكاعد العامة الكاردة بالقانكف المدني المتعمقة بالتعكيض ،

المطمب الثالث  :أنواع تأمين النقل البري و أثاره
الفرع األول  :أنواع تأمين النقل البري
أوال  -تامين األشخاص :
تنص المادة  1/166مف االمر رقـ  ": 07-95يجب عمى الناقميف العمكمييف
لممسافريف عف طريؽ البر اف يكتتبكا تأمينا يغطي مسؤكليتيـ المدنية تجاه االشخاص
المنقكليف "
تاميف األشخاص في النقؿ البرم يمتاز بخاصيتيف :
-

عدـ الخضكع لممبدأ التعكيضي  :أم تاميف األشخاص في النقؿ البرم تنعدـ فيو صفة

التعكيض فال يككف اليدؼ مف العقد التعكيض عف الضرر الف المبمغ المحدد في العقد ىك
مبمغ يتعيد المؤمف بأدائو عند كقكع الخطر المؤمف منو الذم يتعمؽ بذات المؤمف لو ال بمالو
ك يترتب عمى ىذه الخاصية :
 - 1جكاز تعدد التأميف عمى الخطر الكاحد حيث يجكز لممؤمف لو

أف يبرـ عدة عقكد

تاميف مف نكع كاحد لدل شركات تاميف مختمفة في كقت كاحد اك في اكقات مختمفة ك عند
تحقؽ الخطر المؤمف عميو يمكف لو اف يتحصؿ عمى المبالغ المؤمف عمييا مف كؿ منيما ،
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 - 2الجمع بيف التأميف ك التعكيض المترتب مف المسؤكلية ك ىك ما جاء في نص المادة
 61مف االمر رقـ

 07-95بقكليا  " :يمكف جمع التعكيض الذم يتكجب عمى الغير

المسؤكؿ دفعو لممؤمف لو أك لذكم حقكقو مع المبالغ المكتتبة في تأميف األشخاص "  ،ك قنا
تككف شركة التأميف ممزمة بدفع مبمغ التأميف لممؤمف لو ك مف جية أخرل يككف المتسبب في
الحادث ممزـ بدفع التعكيض عمى أساس مسؤكليتو التقصيرية دكف أف يككف ليا الحؽ في
خصـ مبمغ التعكيض مف مبمغ التاميف.
عدـ حمكؿ المؤمف محؿ المؤمف لو في الرجكع عمى المسؤكؿ  :ال يجكز لممؤمفالحمكؿ محؿ المستفيد اتجاه المسؤكؿ حتى ك لك ادل المؤمف مبمغ التأميف ك ذلؾ خالفا
لتأميف االضرار ،

ثانيا -تأمين البضائع:
تنص المادة  2/166مف االمر

رقـ  ":07-95كما يجب عمى الناقميف العمكمييف

لمبضائع عف طريؽ البر أف يكتتبكا تأمينا يغطي مسؤكليتيـ المدنية اتجاه الممتمكات التي
ينقمكنيا "  ،كما تنص المادة

 173مف األمر المذككر أعاله  " :بخصكص تأميف

المسؤكلية المدنية المشار اليو في المكاد مف

 163إلى  172أعاله  ،يجب اف يككف

الضماف المكتتب كافيا سكاء بالنسبة لالضرار الجسمانية اك بالنسبة لالضرار المادية ،
عالكة عمى ذلؾ يجب أف ال ينص عقد التأميف عمى سقكط ام حؽ يمكف اف يحتج بو
عمى الضحايا اك ذكم حقكقيـ "
تنص المادة  55مف االمر رقـ  07-95المعدؿ ك المتمـ عمى انو  " :يغطى تأميف
البضائع المنقكلة عبر الطرؽ البرية اك السكؾ الحديدية  ،كفقا لمشركط المحددة في العقد ،
االضرار ك الخسائر المادية الالحقة بالبضائع أثناء تنقميا  ،ك اذا اقتضى الحاؿ  ،اثناء
عمميات الشحف ك التفريغ  ،يحدد عقد التأميف الخاص بنقؿ المكاد الخطيرة اك القيـ اك
االشياء الثمينة  ،الشركط الخاصة لتغطية الخطر المؤمف عميو "
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ك طبقا لنص ىذه المادة فإف التأميف عمى البضائع يضمف لممؤمف لو التأميف عمى االضرار
ك الخسائر المادية التي قد تمحؽ بيذه البضائع اثناء عممية النقؿ النو كثي ار ما تتعرض
البضاعة لمتمؼ اك الفساد بسبب درجة الح اررة اك ام ظرؼ اخر ك مف ثـ فاف التاميف عمى
ىذه البضائع يعكض المؤمف لو قيمتيا التالفة  ،ك يمكف التاميف عمى كؿ البضاعة ايا كاف
نكعيا اك ايا كانت قيمتيا  ،لرحمة كاحدة اك لعدة رحالت لمدة زمنية قصيرة اك غير محددة
كما اف المادة  35مف االمر  07-95المعدؿ ك المتمـ استبعدت مف نطاؽ التأميف ىالؾ
البضاعة اك تمفيا اك فقدىا ك ذلؾ بسبب تحزيـ غير كاؼ اك رديئ مف المؤمف لو ك ىذا
الحكـ يعتبر مف النظاـ العاـ ال يجكز االتفاؽ عمى مخالفتو كما تستبعد نفس المادة مف
نطاؽ التأميف ىالؾ البضاعة بسبب عيب ذاتي فييا ك لكف يمكف لالطراؼ االتفاؽ عمى
ادخاليا في الضماف .
يمتاز تأميف البضائع بخاصيتيف :
-

تأميف مف خطر غير محدد القيمة  :ك ىنا يككف المحؿ غير محدد القيمة عند ابراـ

عقد التاميف الستحالة تحديد حجـ الخطر ك نكعو
-

تأميف مف خطر محدد القيمة  :ىك تأميف عمى قيمة مقدرة اك قابمة لمتقدير ك يككف

التاميف مف المسؤكلية محدد القيمة في الحالة التي يؤمف فييا الشخص مف مسؤكليتو عف
االضرار التي تمحؽ بشيئ محدد مثؿ تاميف الناقؿ مف مسؤكليتو عف البضائع المكدعة لديو

ثالثا -تأمين المسؤولية المدنية :
عرؼ المشرع الجزائرم المسؤكلية المدنية في القانكف المدني تحت عنكاف المسؤكلية عف
األفعاؿ الشخصية في المادة  124منو بقكليا" :كؿ فعؿ أيا كاف يرتكبو الشخص بخطئو،
كيسبب ضر ار لمغير يمزـ مف كاف سببا في حدكثو بالتعكيض''
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كما تعرؼ المسؤكلية المدنية عمى انيا مجمكعة القكاعد التي تمزـ مف تسبب بضرر
لمغير أف يجبر ىذا األخير بالتعكيض كيككف ىذا التعكيض نتيجة إخالؿ المتسبب في
الضرر بالتزاـ سابؽ رتبو القانكف أك العقد ،كالتأميف مف المسؤكلية ىك قسـ مف أقساـ التأميف
ال يختمؼ في طبيعتو عف باقي عقكد التأميف .

الفرع الثاني  :أثار عقد تامين النقل البري و كيفية التعويض عن أخطاره
أوال :أثار عقد تامين النقل البري
تنص المادة  166مف االمر رقـ  07/95المتعمؽ بالتأمينات عمى ما يمي " :يجب عمى
الناقميف العمكمييف لممسافريف عف طريؽ البر اف يكتتبكا تأمينا لمسؤكليتيـ تجاه االشخاص
المنقكليف  ،كما يجب عمى الناقميف العمكمييف لمبضائع اف يكتتبكا تأمينا يغطي مسؤكليتيـ
المدنية اتجاه الممتمكات التي ينقمكنيا "،
كما تنص المادة  01مف االمر رقـ  15-74المؤرخ في  30يناير  1974عمى انو " :
كؿ مالؾ مركبة ممزـ باكتتاب عقد تأميف يغطي االضرار التي تسببيا تمؾ المركبة لمغير ك
ذلؾ قبؿ اطالقيا لمسير " ،
كما نصت المادة  1/190مف نفس االمر عمى انو  " :كؿ شخص خاضع اللزامية
التأميف المنصكص عمييا في المادة األكلى مف األمر رقـ 15/74المؤرخ في  30يناير سنة
 1974ك المذككر أعاله  ،يعاقب بالحبس مف ثمانية)  (08اياـ إلى ثالثة )  (03اشير ك
بغرامة مف  500دج إلى  4000دج أك بإحداىما فقط  ،إف لـ يمتثؿ ليذه االلزامية ".
حيث تستفيد ضحية حادث المركر مف التعكيض مخطئة كانت أك غير مخطئة ك ال
داع لتدخؿ القضاء إلقرار الحؽ في التعكيض أك مقداره الف القانكف يحدد بدقة كيفية حساب
مبالغ التعكيض  ،ففي السيارات الخاصة التأميف يغطي االضرار التي تحدث لمغير دكف
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الركاب أما تاميف المسؤكلية المدنية الخاصة بالنقؿ البرم فيك يتعمؽ بالضرر الذم يحدث
لمركاب الذيف يربطيـ بالناقؿ عقد نقؿ.
غير انو يستثنى مف الضماف اتفاؽ اك قانكنا العيب الذاتي لالشياء المؤمف عمييا ك
االضرار ك المصركفات الناتجة عف التأخير  ،شحف البضاعة المؤمف عمييا مع مكاد قابمة
لالشتعاؿ أك االلتياب أك االنفجار  ،التدليس أك اإلىماؿ مف طرؼ المؤمف لو أك ككالئو أك
ممثميو  ،ضياع جزئي لمبضاعة في الطريؽ  ،حزـ تعبئة البضاعة بشكؿ غير كافي ،
ضياع جزء مف البضاعة أثناء الطريؽ  ،التأخير في تسميـ البضاعة ،
األىمية أك األجنبية ك األلغاـ ك جميع معدات الحرب ك

اإلرىاب ك الحرب

أعماؿ التخريب  ،االستيالء ك

الحجز اك االعتقاؿ الصادر عف جميع الحككمات أك السمطات كيفما كاف نكعيا  ،الفتف ك
االضطرابات الشعبية ك غمؽ المصانع  ،جميع النفقات أك التعكيضات المبنية عمى الحجز
اك العالكات المدفكعة لتخميص األشياء المحتجزة إال إذا كانت ناتجة عف خطر مضمكف ،
كما أنو في حالة الفقداف الكمي لمبضاعة المؤمف عمييا المنقكلة بسبب حادث غير
منصكص عميو في كثيقة التاميف  ،ينتيي التاميف بحكـ القانكف  ،ك يجب عمى المؤمف أف
يعيد إلى المؤمف لو حصة القسط المدفكعة مسبقا ك المتعمقة بالمدة التي زاؿ فييا الخطر ،
اك كاف بسبب حادث منصكص عميو في كثيقة التاميف ينتيي التاميف بحكـ القانكف  ،ك يبقى
القسط المتعمؽ بو حقا مكتسبا لممؤمف مع مراعاة أحكاـ المادة  30مف األمر  07-95ك ىك
ما جاء في نص المادة  42مف نفس األمر.
 - 1ضمان مسؤولية الناقل :
يقع عمى عاتؽ المؤمف كفقا لمقكاعد العامة في عقد التأميف مف المسؤكلية المدنية
بضماف مسؤكلية الناقؿ الناتجة عف تحقؽ الخطر المتمثؿ في ىالؾ أك تمؼ البضائع أك
التأخير في التسميـ اك األضرار التي تصيب األشخاص  ،بشرط أف يثبت صاحب البضاعة
أف التأخير سبب لو ضر ار  ،حيث ألزـ المشرع المؤمف بضماف التبعات المالية المترتبة عف
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مسؤكلية الناقؿ في مكاجية الغير حسب نص المادة  56مف األمر المتعمؽ بالتأمينات التي
تنص عمى " يضمف المؤمف التبعات المالية المترتبة عف مسؤكلية المؤمف لو المدنية بسبب
األضرار الالحقة بالغير".
كقد نصت المادة  12مف نفس األمر "يمتزـ المؤمف بتعكيض الخسائر ك األضرار:
الناتجة عف الحاالت الطارئةالناتجة عف خطأ غير متعمد مف المؤمف لو ". -2االلتزام بتحمل المصاريف القضائية من قبل المؤمن
بتحمؿ المصاريؼ القضائية في نص المادة

 :ألزـ المشرع الجزائرم المؤمف

 57مف األمر  07 /95بقكليا " :يتحمؿ

المؤمف المصاريؼ القضائية الناتجة عف أية دعكل تعكد مسؤكليتيا إلى المؤمف لو إثر كقكع
حادث مضمكف "
نصت المادة  15مف األمر المتعمؽ بالتأمينات عمى أنو يمزـ المؤمف لو:
التصريح عند اكتتاب العقد بجميع البيانات ك الظركؼ :أما البيانات التي يشترط عمىالناقؿ أف يدلي بيا عند إكتتاب عقد التأميف مف مسؤكليتو ،ىنالؾ معمكمات متعمقة ب كسيمة
النقؿ ك ىنالؾ المعمكمات المتعمقة بالبضاعة.
أ -المعمكمات المتعمقة بكسيمة النقؿ :صنؼ المركبة :ىي المركبات السياحية المخصصة
لمحياة اليكمية ك النفعية ك ىي المركبات المخصصة لمزاكلة نشاط ما مثؿ السيارات
المخصصة لنقؿ البضائع أك مزاكلة مينة ما ،العالمة كىي عالمة الشركة المصنعة لكسيمة
النقؿ ،النكع ك ىك

كؿ مركبة برية ذات محرؾ ك كذلؾ مقطكراتيا أك نصؼ مقطكراتيا،

الكزف المسمكح بو إذ لكؿ مركبة برية حمكلة قصكل ال يجب أف تتجاكز حد ما مف الكزف
المقرر في كثيقة المركبة )البطاقة الرمادية(  ،رقـ التسجيؿ :لكؿ مركبة رقـ تسجيؿ يميزىا
عف باقي أصناؼ المركبات ،رأس الماؿ األقصى المضمكف لمبضائع  ،طبيعة المركبة :مثؿ
المركبات المخصصة لنقؿ السكائؿ أك الحبكب ...إلخ.
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أما بالنسبة لممعمكمات المتعمقة بالبضاعة فيتعمؽ االمر بطبيعة البضاعة :سكائؿ،
حبكب...إلخ  ،عدد ك ميزاف البضائع ،نقطة اإلنطالؽ ككجية البضائع ،قيمة البضائع ،كىذه
المعمكمات ىي معمكمات عامة ليست عمى سبيؿ الحصر قد تختمؼ مف شركة تأميف ألخرل
كمف نشاط إلى أخر .
التصريح بتغير الخطر أك تفاقمو.دفع األقساط في مكاعدىا.إحتراـ اإللتزامات ك قكاعد النظافة ك األمف.إخطار المؤمف بكقكع الخطر عند تحققو. -3دفع التعويض  :يمتزـ المؤمف بدفع التعكيض اك المبمغ المحدد في العقد في اجؿ تنص
عميو الشركط العامة لعقد التاميف  ،كما يجب عميو اف يامر باجراء الخبرة عندما تككف
ضركرية في اجؿ اقصاه سبعة اياـ ابتداءا مف يكـ استالـ التصريح بالحادث ك اال جاز
لممؤمف لو اف يطالب بالتعكيض عف االضرار التي لحقت بو جراء التاخير في دفع التعكيض
اضافة لحصكلو عمى التعكيض المستحؽ ك ىك ما جاء في نص المادة 13ك  14مف االمر
رقـ . 07-95

ثانيا  :كيفية المطالبة بالتعويض عن المخاطر المتعمقة بالنقل البري
 -1المطالبة الودية :
الخطر المؤمف منو في التأميف مف المسؤكلية في النقؿ البرم ىك مطالبة المضركر
لممؤمف لو بالتعكيض سكاء كانت ىذه المطالبة عمى

أساس أك عمى غير أساس أم سكاء

تحققت مسؤكلية المؤمف أك لـ تتحقؽ  ،ك قد ال يرفع المضركر دعكل المسؤكلية ك لكف
يطالب المؤمف لو بالتعكيض كديا ك في رسالة مكصى عمييا

أك عقد غير قضائي ؾ إعذاره

عف طريؽ محضر ك ال يكجد ما يمنع مف اف يتفؽ المؤمف لو ك المضركر عمى تسكية كدية
لممسؤكلية الناجمة عف الحادث  ،فقد يقنع المؤمف لو المضركر بأف الحادث الذم نتج عنو
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الضرر لـ يقع بخطأ منو ك

إنما يرجع إلى السبب

األجنبي أك خطأ الغير فإذا اقتنع

المضركر بذلؾ ك تنازؿ عف مطالبتو لممؤمف لو  ،استفاد المؤمف مف ىذا النزكؿ ك لـ يكف
ىناؾ محؿ لرجكع المؤمف لو عميو بالضماف .
غير انو ال يحتج عمى المؤمف بأم اعتراؼ بالمسؤكلية ك ال بأية مصالحة خارجة عنو ،
ك ال يعد االعتراؼ بحقيقة أمر إق ار ار بالمسؤكلية ك ىك ما جاء في نص المادة  58مف األمر
07-95

- 2المطالبة القضائية:
قد يقع أال تتـ تسكية المسؤكلية مع المضركر إال عف طريؽ القضاء ك يرجع ذلؾ إلى
أف المضركر قد بالغ في تقديره التعكيض منذ المطالبة الكدية ك بالتالي قد ال يقيـ المؤمف
عمى التسكية الكدية حتى يتجنب دفع المؤمف ليا بمختمؼ الدفكع ك يترؾ المضركر يطالب
بحقو أماـ القضاء ك المؤمف لو في مكاجيتو لدعكل المسؤكلية التي يدفعيا المضركر يككف
بيف ثالثة احتماالت فإما أف يكاجييا كحده دكف إخطار أك إدخاؿ المؤمف كطرؼ في الدعكل
ك اما اف يدخؿ المؤمف خصما في الدعكل اك اف يدخؿ المؤمف مف تمقاء نفسو ك اما يتكلى
المؤمف ادارة ك تسيير الدعكل بنفسو نيابة عف المؤمف لو .
غير انو طبقا لنص المادة  27مف االمر  07-95تتقادـ جميع دعاكل المؤمف لو اك المؤمف
الناشئة عف عقد التاميف بثالث سنكات ابتداءا مف تاريخ الحادث الذم نشأت عنو  ،غير اف
ىذا االجؿ ال يسرم في حالة كتماف اك تصريح كاذب اك غير صحيح بشأف الخطر المؤمف
عميو  ،اال ابتداء مف يكـ عمـ المؤمف بو  ،ك في حالة كقكع الحادث مف يكـ عمـ المعنييف
بكقكعو  ،ك اذا كانت دعكل المؤمف لو عمى المؤمف ناتجة عف دعكل رجكع مف قبؿ الغير ،
ال يسرم التقادـ اال ابتداءا مف اليكـ الذم يرفع فيو الغير دعكاه إلى المحكمة ضد المؤمف لو
اك يكـ الحصكؿ عمى التعكيض منو .
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الم بحث الثاني  :تأمين النقل البحري
المطمب األول  :تعريف النقل البحري و الخطر البحري
الفرع االول  :تعريف النقل البحري
عرؼ المشرع الجزائرم عقد النقؿ البحرم بكضكح مف خالؿ نص المادة  821مف
القانكف البحرم الجزائرم ك التي نصت عمى انو :

" يمتزـ المجيز بمكجب عقد نقؿ

لممسافريف بنقؿ المسافر ك أمتعتو إف كجدت عف طريؽ البحر كلمسافة معينة مقابؿ دفع
المسافر أجرة السفر"  ،كفقا لممادة  738مف القانكف البحرم الجزائرم عمى أنو " يتعيد الناقؿ
بمكجب عقد النقؿ البضائع عف طريؽ البحر بإيصاؿ بضاعة معينة مف ميناء إلى ميناء
آخر كيتعيد الشاحف بدفع المكافأة لو المسماة أجرة الحمكلة " ،
كما حاكؿ الفقو العربي ك حتى الفقو الفرنسي إعطاء تعريؼ لعقد النقؿ البحرم
لممسافريف ،ففي ىدا الشأف يعرفو األستاذ محمكد سمير الشرقاكم بأنو" عقد يمتزـ بمقتضاه ،
الناقؿ مقابؿ أجرة  ،بنقؿ شخص طبيعي حي بطريؽ البحر مف ميناء إلى ميناء آخر أك في
رحمة دائرية تبدأ ك تنتيي في ذات الميناء ،عمى أف يككف المسافر شخصا أخر غير الرباف
ك البحارة ك تابعي النقؿ  ،سكاءا تـ النقؿ عمى سفينة مخصصة لنقؿ الركاب أك لنقؿ
البضائع.

الفرع الثاني  :تعريف الخطر البحري
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يعرؼ الخطر البحرم بأنو  " :الحادث القيرم اك الفجائي الذم يحتمؿ كقكعو لمشيء
المؤمف عميو خالؿ رحمة بحرية  ،فينبغي أف تككف ىناؾ صمة مكانية بيف الحادث في البيئة
البحرية دكف أف يشترط أف يككف الحادث ناشئا عف فعؿ البحر" .
يشمؿ الخطر كافة األخطار كاألضرار المادية ،التي يتحمؿ فييا المؤمف لو كافة
النفقات كالمصاريؼ التي يقكـ بتسديدىا لصالح المؤمف؛ مف اجؿ تفادم الضرر أك الحد مف
أثاره ،إال أف ىناؾ أخطار غير قابمة لمتاميف أىميا ،األخطاء العمدية الصادرة مف المؤمف لو
بإرادتو ،أك مخالفتو لألنظمة كالقكانيف السارية المفعكؿ ،كالقكانيف الخاصة بتنظيـ العبكر
كالنقؿ البحرم لمبضائع ،ككذلؾ القكانيف الخاصة باالستيراد كالتصدير".

أوال -شروط الخطر البحري:
ىناؾ عدة شركط يجب تكفرىا حتى نككف أماـ خطر بحرم ك ىي:
-1أف يككف الخطر ناشئا عف البحر :فمف الطبيعي أف يككف البحر ىك المتسبب الرئيسي
بالضرر ك أف يقع الضرر أثناء كجكد األمكاؿ المؤمف عمييا في البحر.
-2أف يككف ىذا الفعؿ غير عادم أك ناشئ عف صعكبات مالحية :يفيـ مف ىذا الشرط أنو
ال يشترط أف يتسبب بالضرر خطر ناتج عف البحر فقط لكي نككف أماـ خطر بحرم ،بؿ
يجب أف يككف ىذا الخطر غير عادم ،مثالن خطر األمطار يعتبر خطر عادم إال أف
العاصفة المقركنة بأمطار غزيرة تككف غير عادية.
-3أف يككف الفعؿ الناشئ عف البحر غير متكقع :يعتبر ىذا الشرط مف أىـ شركط أخطار
البحر فاصطالح أخطار البحر ال يشمؿ الحكادث التي يمكف تكقعيا مقدما  ،فحركة الرياح
العادية قد تتسبب بأضرار خالؿ ظركؼ غير اعتيادية فتتحقؽ مسؤكلية المؤمف عف
األضرار.
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-4أف تككف ىناؾ رابطة بيف الفعؿ الناشئ عف البحر ك الضرر الذم لحؽ بالشيء المؤمف
عميو :كىي ما يسمى برابطة السببية ،فال يضمف المؤمف الضرر االحؽ بالشيء المؤمف
عميو إال إذا ثبت لو أف الضرر ناشئ مباشرة عف الخطر ،ك ال يشترط أف تككف الرابطة
المذككرة مباشرة بالضرر ما داـ اف فعؿ البحر ىك الذم أدل إلى كقكعو ،كتمؼ البضاعة
بسبب الح اررة المتسببة عف غمؽ فتحات التيكية في عنابر السفينة.

ثانيا  -أقسام الخطر البحري:
ينقسـ الخطر البحرم إلى :الخطر الثابت ك الخطر المتغير ،ك الخطر المعيف ك
الخطر الغير المعيف ك سكؼ نقدـ مفيكـ كؿ منيما حسب ما يمي:
-1الخطر الثابت و الخطر المتغير :يككف الخطر ثابتا إذا كانت درجة احتماؿ تحققو خالؿ
مدة التأميف كاحدة ال تتغير مف كقت إلى آخر ،فاحتماالت تحققيا ثابتة عمى مدار الفترة التي
ينظر إلييا ،بينما الخطر المتغير ىك الذم تتغير درجة احتماؿ تحققو تغيي ار محققا خالؿ مدة
التأميف إما بالزيادة أك بالنقصاف ،ك تظير أىمية التفرقة بينيما مف خالؿ تحديد مقدار قسط
التأميف ،فيككف القسط ثابتا إذا كاف الخطر ثابتا ،بينما يككف متغي ار إذا كاف الخطر متغي ار
إما بالزيادة أك بالنقصاف ،حسب طبيعة تغير الخطر.
-2الخطر المعين و الخطر غير المعين

 :يككف باالستناد إلى المحؿ الذم سيقع عميو

الخطر نفسو ،إذ يككف الخطر معينا كاف محؿ ىذا الخطر إذا تحقؽ معينا كقت التأميف ،
فقياـ الشخص بالتأميف عمى السفينة مف حادث التصادـ البحرم يككف قد أمف مف خطر
معيف بالذات  ،فتحقؽ حادث التصادـ البحرم يعني تحقؽ خطر بحرم معيف ك قد كقع ىذا
الخطر عمى شيء معيف ك ىك السفينة ،ففي حيف أف الخطر غير المعيف فيك ذلؾ الخطر
الذم ال يككف محمو معينا عند التقاعد ،ك إنما يككف قابال لمتعييف فيما بعد ،أم عند تحقؽ
الخطر فقط  ،ففي الخطر المعيف يككف المؤمف عمى عمـ مسبؽ بمقدار مسؤكليتو المالية
18

تجاه المؤمف لو ،أما في حالة الخطر غير المعيف فإف مقدار المسؤكلية يتحدد بعد كقكع
الخطر.

ثالثا  :األخطار التي يغطييا عقد التامين البحري و األخطار المستبعدة من
الضمان
أ  -األخطار التي يغطييا عقد التامين البحري
الخطر ىك الركف األساسي في عقد التأميف فحيث ال خطر يعني ال كجكد لمتأميف ،كانطالقا
مف مبدأ الحرية التعاقدية فعمى طرفي عقد التأميف االتفاؽ عمى األخطار التي يشمميا التأميف
كاستبعاد بعض األخطار مف نطاقو كاف يككف االتفاؽ ىنا ال يخالؼ نص القانكف.

-1الخطر البحري القابل لمتأمين
الخطر البحرم ىك أىـ عنصر في عقد التأميف البحرم ،فضماف المؤمف الضرر الذم
ائو يترتب بطالف ىذا األخير.
يمحؽ بالمؤمف لو ىك محؿ العقد ،كبانتؼ
أما المشرع الجزائرم حذا حذك المشرع الفرنسي في فكرة أخطار البحر ،كنص في المادة
101مف األمر  07 _ 95في الفقرة األكلى منيا " :يغطي المؤمف األضرار المادية التي
تمحؽ حسب الحالة ،األمكاؿ كالبضائع المشحكنة كىياكؿ السفف المؤمف عمييا الناتجة عف
الحكادث أك القكة القاىرة أك األخطار البحرية طبقا لمشركط المحددة في العقد".
يحدد الطرفاف في كثيقة التأميف نطاؽ التزاـ المؤمف بضماف المخاطر البحرية إما اف
تككف تغطية كؿ المخاطر البحرية ك ميما كاف سببيا اال ما استثنيا بنص صريح اك باتفاؽ
الطرفيف ك ال يمكف لممؤمف التخمص مف ىذا االلتزاـ اال في نطاؽ االخطار المستبعدة ك
المستثناة  ،ك قد يككف تغطية المخاطر مع عدـ ضماف الخسارة الخصكصية ام المخاطر
الخاصة ك عمى المؤمف لو اف يثبت سبب نشكء الضرر الستحقاؽ التعكيض ك لالطراؼ
حرية اختيار بداية ك نياية الرحمة البحرية .
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ك تطبؽ قكاعد التأميف البحرم عمى كامؿ الرحمة  ،اذا اقتضى نقؿ البضاعة المؤمف عمييا
عف طريؽ البر ك/أك النير ك/أك الجك سكاء اكاف ذلؾ قبؿ النقؿ البحرم ك/أك تكممة لو .
نجد أف المشرع الجزائرم قد مدد مف نطاؽ الضماف ليشمؿ حتى االخطار البرية أك
الجكية أك النيرية عندما تككف ىذه االخيرة تابعة لمنقؿ البحرم .
يشمؿ التأميف البحرم األخطار البحرية ك األخطار غير البحرية كما يغطي:
أ -اإلسياـ في الخسائر العامة كتكاليؼ مساعدة كانقاذ األمكاؿ المؤمف
عمييا إال إذا نتج عنو خطر مستبعد في التأميف؛
ب -المصاريؼ الضركرية كالمعقكلة المنفقة قصد حماية األمكاؿ المؤمف عمييا مف خطر
كشيؾ الكقكع أك التخفيؼ مف آثاره.
تعني عبارة البضائع المشحكنة البضائع المنقكلة"
كيمكف تقسيـ األخطار البحرية بناء عمى ما جاء في المادة  101إلى الفئات اآلتية:
-1األخطار الناتجة عن الحوادث البحرية ،والتي تصيب السفينة أو البضاعة المشحونة :
لمعرفة ىذه األخطار يجدر بنا أكال تعريؼ الحكادث البحرية،حيث عرفيا الفقو بأنيا الحكادث
القيرية أك الجبرية التي تصيب السفينة أثناء الرحمة البحرية ،كيعتبر مف ضمف الحكادث
البحرية كذلؾ فعؿ الغير الذم يسأؿ عنو المؤمف لو كىذه الحكادث قد تصيب السفينة أك
البضاعة ،كتتمثؿ في التصادـ البحرم كالغرؽ كالجنكح كالعاصفة كغيرىا مف الحكادث
البحرية التي تصيب السفف كالبضائع .
 2العاصفة والغرق والجنوح :كىي أخطار يحدثيا البحر ك ال تثير شؾ في صفتياالبحرية ،كالعاصفة ىي " :اضطراب الجك اضطرابا عنيفا"  ،كيتمثؿ في رياح شديدة
مصحكبة غالبا برياح كأمطار غزيرة ،كيستتبع ارتفاع األمكاج ارتفاعا غير معتاد كىي في
الحقيقة السبب الرئيسي لألخطار البحرية األخرل ،أما الغرؽ فيك" اختفاء السفينة تحت سطح
الماء كفقدانيا القدرة عمى الطفك ،أما الجنكح أك التسيب ىك تكقؼ السفينة عف المالحة فترة
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مف الزمف الحتكاكيا بقاع البحر أك الصخكر أك حطاـ السفف الغارقة أك أم عقبة أخرل مف
عكائؽ المالحة دكف أف تتمكف مف الخركج ،
3التصادم البحري :ك ىك ارتطاـ سفينة بأخرل ىذا المعنى الفني ،أما التصادـ في التأميفالبحرم فمو عادة معنى كاسع مف معناه الفني يتكقؼ عمى مضمكف الشرط الكارد في كثيقة
التأميف كىك يعني عادة ارتطاـ السفينة بأم جسـ آخر عائـ أك غير عائـ سكاء كاف سفينة
أخرل أك حطاـ مستقر في قاع البحر أك مباني الميناء ،
4طرح البحر :أحيانا تتعرض السفينة أثناء المالحة البحرية لخطر ناجـ عف شدة حمكلتياأك لسبب آخر ،فيضطر الرباف لتفادم مثؿ ىذا الخطر لرمي جزء مف حمكلتيا في البحر
لتخفيؼ السفينة  ،كىذه العممية إذا أقدـ عمييا الرباف إلبعاد السفينة كحمكلتيا عف الخطر،
فإف المؤمف يتحمؿ الخسائر الناجمة عف ذلؾ كىك ما يعرؼ "بالخسائر البحرية المشتركة ك
يندرج تحت مفيكـ الخسائر البحرية جميع األضرار التي يقدـ عمييا الرباف اضط ارريا بقصد
سالمة السفينة كحمكلتيا .
 -5الحريق و اإلنفجار :إذا تعرضت سفينة لحريؽ أك النفجار في عرض البحر بسبب قكة
قاىرة كال يرجع السبب لخطأ الرباف أك أشخاص المالحة البحرية تتحمؿ شركة التأميف أثار
ىذه األضرار التي تصيب الركاب كالبضاعة التي نجمت عف تحقؽ خطر الحريؽ فالمؤمف
يضمف كيغطي ىذا الخطر عند تحققو بالرغـ مف أنو غير ناتج عف البحر.
 6أخطاء البحارة :إذا ارتكب البحارة أخطاء عمدية أدت إلى إتالؼ البضائع أك ألحقتأضرار بالركاب تمزـ شركة التأميف بتعكيض المتضرريف عف أنكاع األخطار التي يمكف اف
يرتكبيا الرباف أك عماؿ السفينة عف التجارة الممنكعة أك التيريب كأف يقكمكا بتيريب أسمحة
أك متفجرات فتنفجر فتؤدم إلى إتالؼ البضائع األخرل في ىذه الحالة يمزـ المؤمف بتغطية
األضرار الالحقة بيا.
-7السرقة والقرصنة :كنقصد بالسرقة أخذ أمكاؿ أك بضائع الغير بالقكة أك بدكنيا كلكف دكف
رضا أصحابيا سكاء كاف الفعؿ منسكب ألشخاص المالحة أك لمغير مف خارج السفينة يمزـ
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المؤمف بتعكيض ىذه الخسائر أما القرصنة كىك خطر مستبعد مف التأميف ،كنقصد بيا أف
يتخذ مجمكعة مف األشخاص عمميات السمب كالنيب في البحار حرفة ليـ كىي كؿ عمؿ
غير قانكني ترتكبو سفينة خاصة في عرض البحر ضد سفينة أخرل بنية النيب كالقرصنة
كانت تشكؿ في الماضي خط ار تكاجيو كؿ السفف لكف مع مركر الزمف أصبحت مف
األخطار النادرة إال أنو في الكقت الحالي عاد ىذا الخطر الى الظيكر كبشكؿ مقمؽ.
خسائر النفقات  :يتحمؿ المؤمف ايضا النفقات االستثنائية اك غير العادية التي يدفعياالمستأمف لتفادم الضرر اك لمحد مف اثره في الحاالت

التي يسأؿ فييا المؤمف عف ىذا

الضرر إذ أف ىذه النفقات يفيد منيا المؤمف لما تؤدم اليو مف التخفيؼ مف مسئكليتو عف
ضماف الشيئ المؤمف عميو  ،فيي بديؿ االضرار المادية اك معادلة ليا ك غالبا ما تككف ىذه
النفقات مف قبيؿ الخسائر المشتركة كما ىك الشأف في مكافأة المساعدة ك لك كانت المساعدة
مقدمة مف سفينة مممككة لممستأمف نفسو  ،اذ تجرم التسكية كما لك كانت السفينتاف
مماككتيف لمجيزيف مختمفيف  ،ك تطبيقا لذلؾ فاف الضامف مسئكؿ عف نفقات التعكيـ ك
نفقات اسعاؼ السفينة المتعرضة لخطر محقؽ ك نفقات االنقاذ في البحر ك نفقات القطر
عندما تساؽ السفينة الى مرفأ بقصد ترميميا  ،كما انو اذا اصبحت السفينة غير صالحة
لممالحة بسبب خطر مضمكف فاف المؤمف يمزـ بنفقات تفريغ البضاعة مف السفينة في ميناء
االلتجاء ك نفقات تخزينيا ك اعادة شحنيا ك زيادة االجرة التي دفعت لسفينة اخرل كما انو
اذا كاف التاميف يغطي خطر الحريؽ فاف المؤمف ال يككف مسئكال عف اليالؾ الذم يصيب
البضاعة بسبب الحريؽ فحسب بؿ ايضا عف المكافأة التي يستحقيا مف قاـ باطفاء النار.

ب-األخطار المستبعدة من لمتأمين:
بعد أف تطرقنا إلى األخطار المضمكنة ننتقؿ إلى األخطار المستبعدة ،كالتي يككف
استبعادىا سكاء باتفاؽ أك طبقا لمقانكف ،حيث فرؽ ىذا األخير بيف األخطار المستبعدة
بصفة مطمقة كالتي تعكد إلرادة المتعاقديف في مخالفة ذلؾ ،كىذا ما أخذ بيا المشرع الجزائرم
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أم أف ىناؾ أخطار غير قابمة لمضماف بصكرة قطعية التي نصت عمييا المادة

 102مف

ؽ.ت.ج كىناؾ أخطار غير قابمة لمضماف إال باتفاؽ خاص طبقا لنص المادة

103

ؽ.ت.ج.

 األخطار المستبعدة بصفة مطمقة :ثمة أخطار مستثناة كمستبعدة ال يضمنيا المؤمف كال يمتزـ بتعكيض المؤمف لو عف
األضرار الناشئة كتتمثؿ فيما يمي حسب ما نصت عميو المادة  102ؽ.ت.ج:
 -1أخطاء المؤمف لو المتعمدة أك الجسيمة،
-2األضرار كالخسائر المادية الناتجة عف :
 - 1مخالفات أنظمة االستيراد كالتصدير كالعبكر كالنقؿ كاألمف،
 - 2الغرامات ك المصادرات المكضكعة تحت الحراسة كاالستيالء كالتدابير الصحية أك
التطييرية،
 - 3األضرار التي تتسبب فييا اآلثار المباشرة كغير مباشرة لالنفجار ك إطالؽ الح اررة
كاإلشعاع المتكلد عف تحكؿ نككم لمذرة أك اإلشعاعية ككذلؾ األضرار الناتجة عف أثار
اإلشعاع الذم يحدثو التعجيؿ المصطنع لمجزيئات .
كلقد اعتبرت المادة  92مف األمر رقـ  07/95المادة  102مف النظاـ العاـ فال يجكز
مخالفتيا ،كنصت المادة  126مف األمر نفسو « :ال يضمف المؤمف األضرار كالخسائر
المنجزة عف خطأ عمدم يرتكبو رباف السفينة » ،كتعتبر كذلؾ مف النظاـ العاـ كىي نفس
األحكاـ المكجكدة في كثيقة التأميف عمى السفينة في بندىا الخامس .

 األخطار المستبعدة مع ترك الحرية لألطراف :أما بالنسبة لألخطار التي استبعدىا القانكف بشرط عدـ كجكد اتفاؽ صريح عمى دخكليا
في ضماف كثيقة التأميف ،فنجدىا منصكص عمييا في المادة
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 103مف األمر رقـ 07/95

في األحكاـ العامة الخاصة بالتأمينات البحرية كالمادة

 127المكجكدة ضمف األحكاـ

الخاصة بالتأميف عمى ىيكؿ السفينة ،كقد نصت المادة  103عمى ما يمي:
 - 1العيب الذاتي في الشيء المؤمف عميو،
 - 2الحرب األىمية أك األجنبية كاأللغاـ كجميع معدات الحرب كأعماؿ التخريب
كاإلرىاب،
 - 3القرصنة كاالستيالء كالحجز كاالعتقاؿ الصادر عف جميع الحككمات أك السمطات
كيفما كاف نكعيا ،ك إغالؽ المصانع كاإلضرابات،
 - 4الفتف كاالضطرابات الشعبية،
 - 5احتراؽ الحصار،
 - 6األضرار التي تسببيا البضائع المؤمف عمييا ألمكاؿ أخرل أك ألشخاص آخريف،
 - 7جميع النفقات أك التعكيضات المبنية عمى الحجز أك الكفاالت المدفكعة لتمخيص
األشياء المحتجزة إال إذا كانت ناتجة عف خطر مضمكف،
 - 8كؿ ضرر ال يدخؿ في نطاؽ األضرار كالخسائر المادية التي تصيب الماؿ المؤمف
عميو مباشرة.
نفيـ مف مضمكف ىذه المادة أف عيب خاص في الشيء المؤمف عميو ،كىك كؿ عيب
داخمي في الشيء المؤمف عميو يؤدم بو إلى اليالؾ أك التمؼ ككف ىذا الضرر ليس ناشئا
عف حكادث البحر بؿ عف طبيعة الشيء المؤمف عميو )سكاء عيب ذاتي في البضاعة
المشحكنة أك عيب ذاتي في السفينة( خط ار بحريا يسأؿ عنو المؤمف نفسو فال يعد  ،كما نجد
أخطار الحرب إضرابات إغالؽ المحالت ضمف القائمة كاإلضرابات كالحركات الشعبية
كأعماؿ تخريب اإلرىاب ،خسائر النفقات التي تدفع لتفادم األضرار أك لمحد مف أثره ،غالبا
ما تككف ىذه النفقات مقابؿ الخسائر المشتركة أك تدفع لتخميص بضاعة محتجزة لدل حراس
الشكاطئ أك الجمارؾ .
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المطمب الثاني  :تعريف التأمين البحري و تحديد اىميتو
اوال -تعريف التأمين البحري
يكجد العديد مف التعاريؼ لمتأميف البحرم نذكر منيا ما يمي:
حسب المادة األكلى مف القانكف البحرم الفرنسي لعاـ

 1967فقد جاء فييا بأنو "عقد

يمتزـ بمكجبو المؤمف بتعكيض المؤمف لو عف الضرر الذم يتحممو نتيجة مخاطرة بحرية
كىذا الضرر يتمثؿ في خسارة تتعرض ليا أمكالو كذلؾ نظير قسط معيف"،
عرؼ ريبير التأميف البحرم بأنو" عقد بمقتضاه يقبؿ شخص)المؤمف( أف يعكض
شخصا آخر )المستأمف( عف ضرر يتحممو بمكاسبو رسالة بحرية كيتمثؿ في خسارة حقيقية
في قيمة الشيء ،كذلؾ مقابؿ قسط كفي حدكد مبمغ معيف ال يمكف أف يتجاكز قيمة األشياء
اليالكة".
عرؼ التاميف البحرم كذلؾ بأنو عبارة عف " عقد يمتزـ المؤمف بمكجبو بتعكيض المؤمف
لو أك المستفيد عف األضرار التي تمحؽ باألمكاؿ المؤمف عمييا ،الناجمة عف تحقؽ الخطر
المؤمف منو ،أك عف مسؤكلية المؤمف لو المترتبة عف تحقؽ الخطر المؤمف منو ،أك أم
أضرار أخرل يتفؽ عمييا طرفا العقد ،كالتي تقع أثناء الرحمة البحرية " ،
مع المالحظة أف مف بيف القكاعد الدكلية التي تطرقت لمخسائر البحرية ك التأميف
البحرم قكاعد يكرؾ ك أنفرس ك ىي ليست اتفاقية دكلية حتى كلك أنيا ذات تطبيؽ دكلي،
كانما ىي عادة اتفاقية دكلية غير ممزمة  ،يتـ العمؿ بيا عند خمك النصكص الكطنية مف
تنظيميا أك رغبة المتعاقديف في العمؿ بيا تجنبا لمشكؿ تنازع القكانيف.
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أما مفيكـ عقد التأميف البحرم في التشريع الجزائرم فقد أخذت الجزائر عقب استقالليا
بنظاـ التأميف الفرنسي ،كاف كاف المشرع الجزائرم قد اتخذ بعض التدابير كسف قكاعد قانكنية
جزائرية تتعمؽ أساسا بعرض التزامات كضمانات عمى الشركات العاممة بالجزائر كاخضاعيا
لطمب مف ك ازرة المالية كفقا لما جاء بو القانكف رقـ  201/63المؤرخ في  08جكاف ،1963
كاعتمدت بعد ذلؾ تأميـ شركاتيا ك احتكار العممية التأمينية ،كىذا ما نص عميو األمر رقـ /
 127 66المتعمؽ باحتكار الدكلة لجميع عمميات التأميف ،كظؿ الفراغ التشريعي في مجاؿ
تنظيـ العممية التأمينية بالجزائر إلى غاية صدكر قانكف التأميف سنة  ، 1980حيث حدد
مفيكمو كبينت أحكامو .
عرؼ المشرع الجزائرم التأميف البحرم مف خالؿ نص المادة

 92مف األمر 07/95

عمى انو  " :ذلؾ العقد الذم يككف ىدفو ضماف األخطار المتعمقة برحمة بحرية " ،
كسع المشرع الجزائرم عمى غرار التشريعات األخرل مجاؿ كنطاؽ التأميف البحرم
بذكره العممية التأمينية ،كاحتكت كثائؽ التأميف البحرم سكاء المتعمقة بالبضائع أك السفف
أحكامو العامة كالمتمثمة أساسا في تحديد الشيء المؤمف عميو كاألخطار المؤمف ضدىا
كالتزامات األطراؼ كعناصر العقد ،إف المشرع الجزائرم لـ يخرج كثي ار عما جاء بو المشرع
الفرنسي كالذم يعتبر المصدر المباشر لو ،فمفيكـ التأميف البحرم في القانكف الجزائرم
مطابؽ لما جاء بو كؿ مف المشرع االنجميزم كالفرنسي ،كيبقى فقط تصحيح بعض النقائص
التي تشكبو  ،ك في المقابؿ ال يكجد نص قانكني يمزـ التاجر بأف يقكـ بتأميف بضاعتو اثناء
النقؿ ك اف كاف البنؾ يتطمب ذلؾ لتمكيؿ الصفقة التجارية .

ثانيا  -أىمية التأمين البحري
لمتأميف البحرم أىمية كبيرة تتمثؿ فيما يمي:
 التعكيض عف الخسائر المالية الضخمة التي قد ال يستطيع التأميف البحرم تحمميا خاصةبعد ظيكر الناقالت العمالقة،
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 يعد التأميف البحرم مف أىـ الضمانات التي تطمبيا البنكؾ التجارية قبؿ قبكؿ تمكيؿعمميات التجارة الدكلية بالنسبة لممصدريف كالمستكرديف ،فقبؿ قبكؿ خصـ الكمبياالت تطمب
البنكؾ تقديـ كثيقة تأميف بحرم عمى البضائع باإلضافة إلى المستندات األخرل ) فاتكرة البيع
كاذف التصدير كسند الشحف( كبتقديـ كثيقة التأميف البحرم يمكف لمبنؾ أف يقبؿ خصـ
الكمبياالت المسحكبة عمى المستكرد دكف انتظار لكصكؿ البضاعة سالمة حيث أف ىذا
األمر قد يستغرؽ مدة قد تطكؿ لعدة أسابيع أك شيكر مما يؤدم إلى تعطيؿ رؤكس أمكاؿ
المصدريف كال شؾ أف تكفير ىذا النكع مف الطمأنينة كتقديـ ىذه التسييالت بمكجب كثيقة
التأميف البحرم لو أثر كاضح في ازدىار التجارة الدكلية ،
 إف قياـ ىيئات التأميف بسداد التعكيض النقدم عف الخسائر المادية الناتجة عف تحقؽاألخطار البحرية لو أثر كبير في تشجيع أصحاب رؤكس األمكاؿ عمى الدخكؿ في صفقات
تجارية دكلية ،مما يساعد عمى زيادة كاتساع نطاؽ التبادؿ التجارم بيف الدكؿ المختمفة .
 أىمية التأميف البحرم في التجارة البحرية بسبب األخطار الخاصة التي تكاجو الرحمةالبحرية ،كبسبب حجـ األضرار المرتبطة بالحكادث البحرية التي تتعرض ليا السفف أك
الحمكلة أك االثنيف معا ،لذلؾ كاف التأميف البحرم أكؿ أشكاؿ التأميف التي عرفت ،كىك
امتداد لعقد قرض المخاطرة ،عندما كاف أحد الممكليف يقرض المشتغؿ بالنشاط البحرم قرضا
مرتبطا بتيسير رحمة بحرية ،كيستعيد المقرض مبمغ القرض مضاؼ إليو فكائد مرتفعة في
حالة نجاح الرحمة ،في حيف يضيع عميو مبمغ القرض عند فشميا،
كما يمكف تمخيص أىمية التأميف البحرم كالتاؿم:
-

يعتبر التأميف البحرم ضمانا كافيا لما تقدمو البنكؾ مف أمكاؿ لتمكيؿ التجارة

الخارجية؛
-

يعمؿ التأميف عمى تشجيع الييئات كاألشخاص عمى استثمار أمكاليـ في التجارة

الخارجية مطمئنيف إلى الضمانات التي تقدميا ليـ ،حيث يضمف ليـ تعكيض الخسائر،
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يعتبر أحد بنكد التجارة غير المنظكرة كالتي تدخؿ ضمف تقسيمات ميزاف المعامالت

-

التجارية كبالتالي يرتبط ارتباطا كثيقا بالدخؿ كاإلنتاج كيعتبر أحد العكامؿ اليامة في دفع
عجمة التنمية كالتخطيط االقتصادم،
يعتبر التأميف البحرم مصد ار مف مصادر المتحصالت أك اإليرادات في ميزاف

-

المدفكعات حيث يعتبر مف الصادرات غير المنظكرة ،
كسيمة إليجاد نكع مف الركابط بيف الدكؿ كتحسيف العالقات التجارية كاالقتصادية

-

كالسياسية.

ثالثا -خصائص التأمين البحري:
 - 1عقد رضائي:
كىذا يعني أنو ينعقد بمجرد أف يتبادؿ المؤمف ك المستأمف التعبير عف إرادتيف متطابقتيف
) تكافؽ االيجاب كالقبكؿ( ،إذا كاف التراضي كافيا النعقاد عقد التأميف  ،فإنو يصح مع ذلؾ
لمطرفيف االتفاؽ عمى جعؿ الكتابة الزمة لالنعقاد ،كأف يتفؽ عمى أف العقد ال يتـ إال بتكقيع
الطرفيف عمى كثيقة التأميف.

 - 2عقد ممزم لمجانبين:
يعني أف عقد التأميف ينشئ التزامات متقابمة بيف المتعاقديف .حيث يمتزـ المؤمف لو بدفع
قسط التأميف كىك التزاـ متحقؽ عميو بمجرد إنعقاد العقد كيمتزـ المؤمف بدفع مبمغ التأميف إذا
تحقؽ الخطر المؤمف منو ،فإلتزامو غير محقؽ كاحتمالي متكقؼ عمى كقكع الخطر المؤمف
مفق .

 - 3من عقود المعاوضات:
حيث أف كؿ مف المتعاقديف يأخذ مقابؿ لما قدمو ،فالمؤمف يأخذ أقساط التأميف التي
يدفعيا المؤمف لو ،كالمؤمف لو يأخذ مقابؿ لما دفعو كىك تحمؿ المؤمف لتبعة الخطر المؤمف
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منو سكاء تحقؽ الخطر أـ لـ يتحقؽ،فعقد التأميف البحرم ييدؼ الى جبر الضرر بعد كقكعو
كيككف مساكم لمقدار ىذا الضرر كاال أعتبر مف باب اإلثراء بال سبب ،فال يجب اف يضع
المؤمف لو في حالة مالية أحسف مف تمؾ التي كاف عمييا قبؿ تحقؽ الخطر المؤمف منو.

 - 4من العقود الزمنية:
ك ىك الذم يطبؽ فيو االلتزاـ بأداءات دكرية مستمرة  ،أم أف عقد التأميف ينعقد لفترة
محدكدة حيث يمتزـ المؤمف بتحمؿ تبعة الخطر المؤمف منو لمدة زمنية محددة في العقد،
فالزمف عنصر جكىرم في عقد التاميف البحرم.

 - 5عقد احتمالي:
كيسمى أيضا بعقد الغرـ ،ك ىك العقد الذم ال يتحدد فيو كقت التعاقد مقدار األداء الذم
يبذلو أك يأخذه كؿ متعاقد لكجكد عنصر االحتماؿ فيو ،فعقد التأميف البحرم يقع عمى أمر
غير محقؽ الكقكع حيث إف المؤمف لو ال يعرؼ كقت إبراـ العقد مقدار ما أخذ كال ما أعطى،
فيتكقؼ ذلؾ عمى كقكع الخطر المؤمف منو أك عدـ كقكعو ،فالعقد االحتمالي ىك الذم
يتكقؼ عمى الحظ كالمصادفة ،كلما كاف التأميف يقكـ عمى أمر غير محقؽ كىك احتماؿ
تحقؽ الخطر فإف ىذا الخطر يصبح ركف مف أركاف العقد ال قياـ لو بدكنو  ،فإذا كقع
التأميف عمى أمر محقؽ الكقكع أعتبر العقد باطال.

 - 6عقد تعويض:
ييدؼ إلى تعكيض الضرر الذم يمحؽ المستأمف مف جراء تحقؽ الخطر ،ال أف يييئ
لو سبيال لإلثراء ك الكسب ،فال يجكز أف يجعؿ الشخص المضمكف بعد كقكع الطكارئ في
حالة مالية أحسف مف التي طاف عمييا لك لـ يقع الطارئ ،ك لك لـ يكف كذلؾ الستطاع
المستأمف أف يعمؿ عمى تحقؽ الخطر.
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 - 7حسن النية:
إذ يجب أف يكجد عند إنشاء جميع العقكد كخالؿ تنفيذىا ،فعمى المؤمف لو االلتزاـ
بتقديـ بيانات صحيحة كدقيقة لممؤمف عف محؿ التأميف كالخطر المؤمف منو ،ككؿ ما يط أر
مف جديد حكلو كيمزـ المؤمف لو باف يتخذ كؿ االحتياطات الالزمة لمنع تحقؽ الخطر أك
التقميؿ منو ،فالمؤمف ال يستطيع أف يمـ في كثير مف االحياف بفكرة حقيقية عف الخطر
المؤمف منو كحجمو إال عف طريؽ ما يدلي بو المؤمف لو مف بيانات عند طمب التأميف.

المطمب الثالث  :أنواع التأمين البحري و أركانو
الفرع االول  :أنواع التأمين البحري
يكجد نكعيف مف التاميف البحرم النكع األكؿ ىك التأميف عمى األشياء ك يشمؿ كؿ مف
التأميف عمى السفينة ،ك التأميف عمى البضائع كالقسـ الثاني أك النكع الثاني ىك التأميف مف
المخاطر البحرية.

اوال -التأمين عمى األشياء:
يشمؿ كافة األضرار التي تصيب المؤمف لو  ،ك كؿ ما يترتب عف كقكع الخطر مف
خسائر ،ك في ىذه الحالة تبقى األخطار مغطاة حتى ك لك حدث تغيير في الطريؽ أك
الرحمة  ،أك السفينة شريطة أف يككف ىذا التغيير خارج عف إرادة المؤمف لو ك رقابتو.
إف ىذا التأميف يتعمؽ بالسفينة بحد ذاتيا أك بالبضائع المشحكنة التي تنقميا عف
طريؽ البحر كذلؾ كما يمي:
 -1التأمين عمى السفينة  :يعتبر ىذا النكع مف أىـ التأمينات البحرية ،ك قد نص عميو
المشرع الجزائرم تحت عنكاف التأميف عمى ىيكؿ السفينة ،ك تقتضي المادة )
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قانكف التأمينات بأنو يمكف التأميف عمى السفف لرحمة كاحدة أك لعدة رحالت متتالية ،أك لزمف
معيف.
إف التأميف عمى ىيكؿ السفينة ىك قسـ مف أقساـ التأميف البحرم إلى جانب التأميف عمى
البضائع كالتأميف عمى المسؤكلية ،كمصطمح ىيكؿ السفينة يستعمؿ عادة في العقكد الخاصة
بالسفينة ككؿ أم بكؿ مشتمالتيا ،كيمكف أف تستثنى ىذه األخيرة في العقد كما يمكف أف
تدرج فيو كتبقى تسمية عقد الكثيقة بكثيقة التأميف عمى ىيكؿ السفينة.
كنجد في التأميف عمى السفف صكرتيف لمحاالت التي ال يككف التأميف بحريا بحسب
األصؿ كىما:
_ يجكز لبناء السفف أف يعقد تأمينا لضماف ما تتعرض لو السفف أثناء بنائيا كتعكيميا
لتجربتيا قبؿ تسميميا لمالكيا .أك أثناء كجكدىا في حكض جاؼ بقصد إصالحيا.
_ يجكز التأميف عمى السفف أثناء كجكدىا في الميناء .
كقد نظـ المشرع الجزائرم كؿ ما يتعمؽ بسالمة السفف كصيانتيا في القانكف البحرم
الجزائرم ،فأكجب قيدىا في دفتر تسجيؿ السفف كالذم يحكم كؿ ما يتعمؽ بيا ك بمالكيا،
كلمسفينة بيانات ضركرية تميزىا عف غيرىا مف السفف منعا لمتداخؿ الذم قد يقكد إلى
اإلبياـ ،كقد حدد القانكف الجزائرم العناصر المتعمقة بشخصية السفينة مف :االسـ ،الحمكلة،
ميناء التسجيؿ ك الجنسية".

-2التامين عمى البضائع :
أ  -التأمين عمى البضائع المشحونة:
يعتبر التأميف عمى البضائع ك نقميا مف أىـ فركع التأميف البحرم  ،إذ يضمف المؤمف
التعكيض عف األضرار التي تصيب المؤمف لو  ،ك البضائع ىي األمكاؿ كالقيـ المادية التي
ظير التأميف البحرم بالتأميف عمييا قديما ،كقد عرفتيا قكاعد ىامبكرغ  1978المتعمقة بنقؿ
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البضائع بح ار في مادتيا األكلى الفقرة الخامسة :عبارة البضائع يجب أف تشمؿ أيضا
الحيكانات الحية ككذلؾ البضائع المكضكعة داخؿ الحاكيات أك داخؿ المغمفات المنقكلة بح ار
كيمتد مفيكـ البضائع إلى ىذه الحاكيات ك المغمقات عندما تككف مقدمة لحماية البضائع مف
طرؼ الشاحف.
كنظـ المشرع الجزائرم التأميف عمى البضائع في المكاد مف

 136إلى  144مف األمر

 07/95المتعمؽ بالتأمينات.
نجد أف شركات التأميف في التأميف عمى البضائع ال تضمف فقط مخاطر الرحمة البحرية ،بؿ
يتعداىا إلى مخاطر الطريؽ البرم أك النيرم أك الجكم ،سكاء أكاف ذلؾ قبؿ الشحف أك بعد
التفريغ .كيأخذ التأميف عمى البضاعة إحدل الصكرتيف التاليتيف:
 بالنسبة لمصكرة األكلى :تضمف تغطية األضرار التي تمحؽ البضائع أيا كاف سببيا ،كىنا يتـ تقدير قيمة ىذه البضائع
المعنية بالضماف بحسب سعرىا في ميناء الشحف ،كيضاؼ إليو مجمكع النفقات الضركرية
لنقميا إلى السفينة ،كالربح المنتظر في حالة بيعيا ،كجميع المصاريؼ التي تترتب عمى نقميا
مف ميناء الشحف إلى ميناء التفريغ.
 أما الصكرة الثانية :فقد أكضحيا المشرع الجزائرم بالمادة  140كما يمييا مف قانكف التأميف الجزائرم ،كيستفاد
منيا أف شركات التأميف تضمف التعكيض عمي جميع األضرار التي تمحؽ بالبضاعة التي
ستصدر أك ستشحف لحساب المؤمف لو ،كىذا لمدة زمنية معينة ،عادة ما تككف سنة كاحدة .
أم أف التأميف البحرم عمى البضائع يتـ إما بمقتضى كثيقة لرحمة كاحدة أك بمقتضى كثيقة
عائمة أك كثيقة اشتراؾ ،ك أخي ار يجب عمى مكتتب التأميف البحرم أف يراعى في اعتباره عند
دراسة قبكؿ عمميات تأميف البضائع المنقكلة النقاط الميمة التالية:
نكع الشحنات كطبيعتيا،32

كسائؿ النقؿ،الطرؽ المالحية.كما يجب عمى مكتتب التأميف أف يككف عمى اطالع مستمر بكؿ ما يتعمؽ بعمكـ النقؿ
البحرم كتطكراتو في العالـ.

 - 3التأمين عمى المخاطر البحرية:
يشمؿ الخطر البحرم كافة األخطار ك األضرار المادية  ،التي يتحمؿ فييا المؤمف لو
كافة النفقات ك المصاريؼ التي يقكـ بتسديدىا لصالح المؤمف  ،مف أجؿ تفادم الضرر أك
الحد مف آثاره  ،غير أنو تكجد أخطار غير قابمة لمتأميف أىميا ،األخطاء العمدية الصادرة
مف المؤمف لو بإرادتو ،أك مخالفتو لألنظمة ك القكانيف السارية المفعكؿ  ،كالقكانيف الخاصة
بتنظيـ العبكر ك النقؿ البحرم لمبضائع ،ك كذا القكانيف الخاصة باالستيراد ك التصدير.
مف الشائع القكؿ بأف التأميف البحرم ىك تأميف أشياء ييدؼ أساسا إلى ضماف السفف أك
البضائع المنقكلة مف الخسائر كاألضرار المادية التي تتعرض ليا مف جراء استغالليا أك
انتقاليا ،كىذه النظرة مردىا أف المؤمنيف البحرييف ظمكا لسنكات طكيمة يقتصركف في نشاطيـ
عمى ضماف األضرار المادية التي تتعرض ليا السفف كحمكلتيا ،كلكف نشاطيـ لـ يكف يمتد
إلى ضماف المسؤكلية المدنية لمالؾ أك مستغؿ الشيء المؤمف عميو.
كقد قامت اعتراضات كثيرة في الماضي عمى ىذا النكع مف التأميف إذ مف شأنو
التشجيع عمى اإلىماؿ كالتقصير ،ماداـ التأميف يغطي كؿ ذلؾ ،كما يشجع المضركر عمى
دفع دعكل المسؤكلية متى كجد أمامو المؤمف المكسر ،إلى جانب المسؤكؿ المشككؾ في
يساره ،كيميؿ القضاء غالبا إلى الحكـ بالتعكيض لممضركر كالسخاء عميو في ذلؾ ،ما دامت
شركات التأميف ىي التي ستدفع ىذا التعكيض مف خزانتيا.
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فمف المعمكـ أنو منذ منتصؼ القرف التاسع عشر تركت الشركات اإلنجميزية ،ككذا جماعة
المكيدز ،لنكادم الحماية كالتعكيض

 ، P&I Clubsكالمؤلفة مف مالؾ السفف في شكؿ

جمعيات لمتأميف التبادلي ،ضماف مخاطر المسؤكلية المدنية ،كلـ تحتفظ ىذه الشركات إال
بالتأميف عمى السفف ك البضائع.
كبعبارة أخرل تمت في إنجمت ار منذ أكثر مف قرف قسمة لنشاط التأميف البحرم ،بحيث
اختصت شركات التأميف ك المكيدز بضماف الخسائر كاألضرار المادية التي تمحؽ السفف
كالبضائع ،كاختصت نكادم الحماية كالتعكيض بضماف المسؤكليات المدنية سكاء أكانت
تقصيرية أـ تعاقدية .

الفرع الثاني  -أركان عقد تأمين النقل البحري و آثاره القانونية
اوال -أركان عقد تأمين النقل البحري
 االكتتاب :اشترط المشرع الجزائرم الكتابة لصحة عقد التأميف البحرم غير انو لـ يحدد نكعية
الكتابة ك الصياغة ك المغة التي يحرر بيا العقد ك لكف جرت العادة اف تقكـ شركات التأميف
بإعداد نماذج مطبكعة تتضمف جميع الشركط العامة ك المألكفة لجميع أنكاع التأمينات ك
يجب أف تككف الكتابة بحركؼ كاضحة إضافة إلى انو يجب عمى األطراؼ المتعاقدة التكقيع
إجباريا عمى البيانات التالية :
-

اسـ كؿ مف الطرفيف المتعاقديف ك عنكانيما – الشيء المؤمف عميو أك الشخص

المؤمف لو – نكع األخطار المضمكنة – تاريخ إبراـ العقد – تاريخ سرياف العقد ك مدتو –
مبمغ التأميف أك الضماف – مبمغ القسط أك اشتراؾ التأميف ك ىك ما جاء بنص المادة
مف القانكف رقـ .07/95
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فكثيقة التأميف التي كقع عمييا الطرفاف تعتبر كسيمة إلثبات التزاميما كما يمكف إثبات ذلؾ
بكاسطة مذكرة تغطية التأميف أك بأم مستند مكتكب كقعو المؤمف  ،غير انو ال يمكف تعديؿ
عقد التأميف إال بممحؽ يكقعو الطرفاف ك ىك ما جاء في نص المادة

 8ك  9مف قانكف

، 07/95

-

الرضا :
الرضا ركنا أساسيا في العقد ك ىك يعني تكافر إرادتي المؤمف ك المؤمف لو أم تكافؽ

اإليجاب ك القبكؿ مف اجؿ إبراـ عقد التأميف عمى المخاطر التي يتحدد بمقتضاىا التزامات
المتعاقديف مع تكافر األىمية ك الخمك مف عيكب اإلرادة ،

 المحل :ما يميز عقد التأميف النقؿ البحرم عف غيره مف العقكد ىك ىذا الركف إذ يعتبر العنصر
األساسي ك الرئيسي في العقد ك محؿ عقد التأميف البحرم ىك الخطر الذم يمتزـ المؤمف
بتغطيتو مقابؿ قسط يتعيد بو المؤمف لو شريطة التناسب ،

 السبب :ك ىي المصمحة التي يحرص عمييا كؿ مف المؤمف ك المؤمف لو ىي الدافع إلى إبراـ
العقد ك إف كاف الكثير مف الفقياء يذىبكف إلى أف المصمحة ال تدخؿ في مضمكف فكرة
التأميف ك ال تعد ركنا مف أركانو  ،غير أف المشرع الجزائرم يرل أف المصمحة ىي السبب
الذم مف اجمو ابرـ العقد ك لكالىا لما كاف االتفاؽ أصال عمى إبراـ العقد .

ثانيا -آثار عقد تامين النقل البحري :
تنص المادة 108مف االمر رقـ  07/95المعدؿ ك المتمـ بالقانكف رقـ " :04/06
يترتب عمى المؤمف لو اف يقدـ تصريحا صحيحا بجميع الظركؼ التي عرفيا ك تسمح
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لممؤمف بتقدير الخطر  ،أف يدفع القسط حسب الكيفية المحددة في العقد  ،اف يصرح بالعقد
اك العقكد التي تؤمف عمى الماؿ نفسو مف الخطر ذاتو لدل مؤمف كاحد اك عدة مؤمنيف  ،ك
بالمبالغ المؤمف عمييا فكر اطالعو عمى ذلؾ  ،اف يراعي االلتزامات المتفؽ عمييا مف
المؤمف اك المحددة في التنظيـ السارم المفعكؿ  ،ك اف يبذؿ الجيكد التقاء االضرار اك الحد
مف اتساعيا  ،اف يتخذ جميع التدابير الضركرية الرامية إلى حفظ حقكؽ المؤمف لمطعف ضد
الغير المسؤكليف عف االضرار الحاصمة  ،أف يعمـ المؤمف بمجرد اطالعو ك خالؿ سبعة 07
اياـ عمى االكثر بأم حادث مف طبيعة اف يستمزـ ضمانة  ،ك أف يسيؿ عميو كؿ تحقيؽ
يتعمؽ بذلؾ ك اف يقدـ بيانا خاصا بالحا دث ك تعييف مبمغ االضرار ك الخسائر "
يمتزـ المؤمف لو بأف يدفع قسط التأميف ك المصركفات في المكاف ك الزماف المتفؽ عمييما ،
كما يمتزـ بأف يبذؿ العناية المعقكلة لممحافظة عمى الشيئ المؤمف عميو  ،ك اف يعطي بيانا
صحيحا عند التعاقد بالظركؼ التي يعمـ بيا ك التي مف شأنيا تمكيف المؤمف مف تقدير
االخطار التي يجرم التأميف عمييا ك أف يطمعو أثناء سرياف التأميف عمى ما يط أر مف زيادة
في ىذه المخاطر في حدكد عممو بيا "  ،كما انو عمى المؤمف لو عند كقكع الخطر المؤمف
منو اف يبذؿ كؿ ما في استطاعتو إلنقاذاالشياء المؤمف عمييا  ،ك عميو أف يتخذ جميع
االجراءات لممحافظة عمى حؽ المؤمف في الرجكع عمى الغير المسئكؿ ك يككف المؤمف لو
مسؤال عف الضرر الذم يمحؽ المؤمف بسبب اىماؿ تنفيذ ىذه االلتزامات "
مف خالؿ ما سبؽ يمكف القكؿ اف التزامات المؤمف لو تتمخص في :
-

االلتزاـ بدفع قسط التأميف

-

االلتزاـ بتقديـ بيانات صحيحة غير الخطر المضمكف

-

االلتزاـ بالمحافظة عمى مصالح المؤمف

أ  -أثار عقد تامين النقل البحري بالنسبة لممؤمن لو
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تنص المادة  108مف القانكف رقـ  07/95عمى انو  " :يترتب عمى المؤمف لو :
-

أف يقدـ تصريحا صحيحا بجميع الظركؼ التي عرفيا ك تسمح لممؤمف بتقدير

الخطر ،
-

أف يدفع القسط حسب الكيفيات المحددة في العقد ،

-

أف يصرح خالؿ عشرة أياـ عمى األكثر بعد اطالعو عمى أم تفاقـ لمخطر المضمكف

حصؿ أثناء العقد ،
-

أف يصرح بالعقد أك العقكد التي تؤمف عمى الماؿ نفسو مف الخطر ذاتو لدل مؤمف

كاحد أك عدة مؤمنيف ك بالمبالغ المؤمف عمييا فكر اطالعو عمى ذلؾ ،
-

أف يراعي االلتزامات المتفؽ عمييا مع المؤمف أك المحددة في التنظيـ السارم المفعكؿ

 ،ك أف يبذؿ الجيكد التقاء األضرار أك الحد مف اتساعيا ،
-

أف يتخذ جميع التدابير الضركرية الرامية إلى حفظ حقكؽ المؤمف لمطعف ضد الغير

المسؤكليف عف األضرار الحاصمة،
-

أف يعمـ المؤمف بمجرد اطالعو  ،ك خالؿ سبعة أياـ عمى األكثر  ،بأم حادث مف

طبيعتو أف يستمزـ ضمانو ك أف يسيؿ عميو كؿ تحقيؽ يتعمؽ بذلؾ ك أف يقدـ بيانا خاصا
بالحادث ك تعييف مبمغ األضرار ك الخسائر ".
ك فيما يمي سنتطرؽ إلى ىذه االلتزامات :

 االلتزام بدفع قسط التأمين :القسط ىك المقابؿ المالي الذم يمتزـ المؤمف لو بدفعو لممؤمف نظير تحممو الخطر ك
التزامو االحتماؿ بالتعكيض ك يتككف القسط مف عنصريف :
-

القسط الصافي  :ك ىك يمثؿ قيمة الخطر عمى كجو التقريب  ،بحيث يسمح لممؤمف

بدفع التعكيض عند تحققو .
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-

التكاليؼ اك عالكة القسط ك ىك المبمغ الذم يغطي النفقات العامة لمشركع التأميف ك

يسمح لممؤمف بتحقيؽ الربح ك ىذا العنصر الثاني يضاؼ إلى القسط الصافي لتككيف القسط
اإلجمالي ك يتحدد ىذا القسط إما بمبمغ ثابت أك بنسبة مئكية مف المبمغ المؤمف بو بمراعاة
مدل احتماؿ تحقؽ الخطر المؤمف منو كمدل جسامتو ك طبيعة الشيء المؤمف عميو كمدة
التأميف ك إذا لـ يتحدد يرجع إلى السعر الجارم في مكاف إبراـ العقد ك يككف المديف بالقسط
مف يكقع عمى كثيقة التأميف ك لك لـ يكف ىك المستفيد مف التأميف ك يدفع في محؿ المؤمف
تيسي ار عمى شركات التأميف ك ذلؾ بمجرد ابراـ العقد .
يتـ تحديد القسط بمراعاة نسبة تحقؽ الخطر المؤمف منو ك طبيعة الشيء المؤمف عميو
ك قيمتو سفينة كانت اك بضاعة ك عميو فاف عممية حسابو ك تقديره تتـ كفؽ اجراءات فنية ك
رياضية ليتطابؽ مع حدة احتماؿ الخطر ك حجـ الخسائر التي تقع عند حدكثو  ،ك يتحدد
القسط في عقد التأميف باتفاؽ بيف الطرفيف كفؽ الرحمة البحرية المبرمجة اك القيمة المؤمف
عمييا ك اذا لـ يتـ تحديد القسط في عقد التأميف فانو يرجع إلى السعر الجارم في مكاف ابراـ
العقد ك تتكلى تحديده ىيئات فنية ك لمقسط قيمة تعاقدية يستحيؿ تغييره طبقا لمبدأ عدـ جكاز
تغيير نسبة القسط  ،رغـ تزايد نسبة تحقؽ الخطر البحرم بعد ابرامو .
ك يترتب عمى اإلخالؿ بيذا االلتزاـ طبقا لنص المادة  119مف القانكف المدني الجزائرم
ك التي مفادىا  " :إذا اخؿ أحد الطرفيف بالتزامو جاز لمطرؼ الثاني أف يطالب بتنفيذ العقد
أك فسخو "  ،ك بالتالي ال بد مف تذكير المؤمف لو بتاريخ دفع القسط قبؿ شير عمى األقؿ
مع تعييف المبمغ الكاجب دفعو ك اجؿ الدفع ك ىنا يجب عمى المؤمف لو أف يدفع القسط
المطمكب خالؿ خمسة عشر يكما عمى األكثر مف تاريخ االستحقاؽ فإذا لـ يمتثؿ في األجؿ
المحدد كجب عمى المؤمف أف يعذر المؤمف لو بكاسطة رسالة مضمكنة الكصكؿ مع اإلشعار
باالستالـ بدفع القسط المطمكب خالؿ الثالثيف يكما التالية النقضاء األجؿ المحدد ك عند
انقضاء اجؿ الثالثيف يمكف أف يكقؼ المؤمف الضماف تمقائيا دكف إشعار آخر كما يجكز لو
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فسخ العقد بعد عشرة أياـ مف إيقاؼ الضماف ك في ىذه الحالة يجب إعالـ المؤمف لو برسالة
مضمكنة الكصكؿ مع اإلشعار باالستالـ ك يككف ىذا اإليقاؼ أك الفسخ عديـ األثر بالنسبة
لمغير حسف النية الذم أصبح مستفيدا مف التأميف قبؿ التبميغ باإليقاؼ أك الفسخ ك ىك ما
جاء في نص المادة  16مف القانكف رقـ . 07/95

 االلتزام باالدالء بالبيانات المتعمقة بالخطر :ىذا االلتزاـ يقتضيو طبيعة كؿ تعاقد التي تقتضي التعرؼ عف حقيقة الشيء المتعاقد
عميو ك عف صفاتو ك لذلؾ كاف عمى المؤمف أف يتحرل الصدؽ في اإلحاطة بمعرفة طبيعة
الخطر ك ذلؾ بمساعدة المؤمف لو  ،ك ىك ما أكدتو المادة

 1 / 15مف قانكف 07/95

السالؼ الذكر بقكليا  " :يمزـ المؤمف لو بالتصريح عند اكتتاب العقد بجميع البيانات ك
الظركؼ المعركفة لديو ضمف استمارة أسئمة تسمح لممؤمف بتقدير األخطار التي يتكفؿ بيا "
 ،حيث تصكغ شركات التأميف أسئمة في صكرة نماذج تمكف المؤمف لو مف االطالع عمييا ك
اإلجابة عنيا في ثقة ك أماف كقت التعاقد غير انو مف األحسف أف يدلي المؤمف لو مف تمقاء
نفسو بكؿ ما يتعمؽ بالخطر الذم لـ يكرد في كثيقة التأميف المطبكعة طالما انو يعمـ أىميتو
ك درجة خطكرتو  ،ك في حالة اإلخالؿ بيذا االلتزاـ يترتب عميو جزاء إال إذا تبيف أف إخالؿ
المؤمف لو كاف بحسف نية فإذا تبيف المؤمف لو ذلؾ قبؿ تحقؽ الخطر ففي ىاتو الحالة لو أف
يطمب زيادة القسط بما يتناسب مع الخطر أك الفسخ إذا لـ يقبؿ المؤمف لو بالزيادة أما إذا تـ
ذلؾ بعد تحقؽ الخطر فعميو بتخفيض التأميف بمقدار الفرؽ بيف األقساط المدفكعة ك األقساط
التي يجب أف تدفع  ،أما إذا كاف اإلخالؿ بسكء نية فمممؤمف أف يحرمو مف مبمغ التأميف في
حالة تحقؽ الخطر المؤمف منو ك يبطؿ العقد مع استحقاؽ المؤمف لألقساط حتى تاريخ
بطالف العقد.
ك يخضع ىذا االلتزاـ إلى االحكاـ العامة التي يخضع ليا التزاـ المؤمف لو في عقد
التأميف بصفة عامة ك إف كاف ىناؾ مف يرل انو ال يشترط شكؿ معيف في اإلخطار فيمكف
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أف يتـ كتابة أك شفاىة ك يجب أف يتضمف اإلخطار جميع البيانات التي تتعمؽ بحدكث
الخطر ك بالظركؼ التي زامنتو ك يككف المخطر مسؤكال عف البيانات غير الصحيحة التي
يدلي بيا ،
في حيف ىناؾ مف يرل انو يجب اف يقدـ المؤمف لو تصريحا دقيقا لممؤمف بكاسطة
رسالة مضمكنة الكصكؿ يخطره فييا بكؿ الظركؼ اؿـ ستجدة ك التي مف شأنيا أف تؤدم إلى
كقكع الخطر أك تفاقمو  ،ىذا ك ينبغي عمى المؤمف لو اف يعمـ المؤمف كقت ابراـ العقد عمى
كؿ الظركؼ المتعمقة بالخطر حتى يتمكف المؤمف مف التقدير الصحيح لألخطار التي
سيأخذىا عمى عاتقو  ،كما يقع عمى كاىؿ المؤمف لو االلتزاـ باإلعالـ عمى كؿ الظركؼ
التي تغير مف الخطر بعد إبراـ العقد ك التي يككف ليا تأثير عمى ىذا الخطر بزيادة درجة
احتماؿ كقكعو مما يؤدم لتفاقـ الخطر  ،كما يمتزـ المؤمف لو بتقديـ الكثائؽ ك المستندات
الضركرية الثبات تحقؽ الخطر ك ذلؾ خالؿ مدة زمنية  ،حددتيا المادة

 5/15مف قانكف

التأميف  " :يمتزـ المؤمف لو بأف يعمـ المؤمف بكؿ ضرر ينجر عنو ضمانو بمجرد اطالعو
عميو ك في اجؿ ال يتعد  7أياـ إال في الحالة العرضية أك القكة القاىرة ك أف يزكد المؤمف
بجميع اإليضاحات الصحيحة التي تتصؿ بيذا الضرر ك بمداه ".

االلتزام بالمحافظة عمى مصالح المؤمن :يتضمف ىذا االلتزاـ في حد ذاتو جممة مف االلتزامات ك ىي :
-

االلتزاـ بإخطار المؤمف بزيادة األخطار  :حيث يمتزـ المؤمف لو بإخطار المؤمف

بالظركؼ التي تط أر أثناء سرياف التأميف ك يككف مف شأنيا زيادة الخطر الذم يتحممو
المؤمف ك ذلؾ خالؿ عشرة أياـ مف تاريخ العمـ بيا فإذا لـ يتـ اإلخطار في ىذا الميعاد جاز
لممؤمف أف يطالب المؤمف لو بزيادة في القسط ك إذا كقع حادث في تمؾ األثناء يجكز لو أف
يخفض التعكيض بمعدؿ القسط المدفكع بالنسبة إلى القسط المستحؽ فعال  ،غير انو بإمكاف
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المؤمف أف يطالب بإبطاؿ العقد إذا اثبت انو لـ يغط الخطر لك كاف مطمعا عميو عند اكتتاب
كثيقة التأميف أك عند تفاقـ الخطر ك ىك ما جاء في نص المادة
07/95
-

 109مف القانكف رقـ

.

إبالغ المؤمف بالحكادث  :يمتزـ المؤمف لو بإبالغ المؤمف بكؿ حادثة مف شأنيا اف

تجعؿ المؤمف مسؤكال في ظرؼ سبعة أياـ مف كركد الخبر إليو ك ذلؾ حتى يتمكف المؤمف
مف تبيف الظركؼ التي تحقؽ فييا الخطر قبؿ أف تتغير ك التحقؽ مف طبيعة األضرار التي
تنتج عنيا ك ال يمزـ في اإلبالغ شكؿ معيف ك ليس مف الضركرم أف يككف كقكع الحادث
أكيد بؿ يكفي أف يككف الحادث ظاىر الكقكع ك إذا اخؿ بالتزامو فانو تقكـ مسؤكلية المؤمف
لو عف تعكيض الضرر الالحؽ بالمؤمف مف جراء ذلؾ ك بالتالي إذا لـ يتضرر المؤمف مف
عدـ اإلبالغ فال تقكـ مسؤكلية المؤمف لو
-

.

التخفيؼ مف أثار الحادث  :الف المؤمف لو يككف مكجكد في مكاف الحادث فيك اقدر

عمى اتخاذ التدابير األكلية المناسبة لمتخفيؼ مف أثار الحادث ك ىك في ذلؾ يعتبر ككيال
عف المؤمف مثؿ قيامو بإنقاذ األشياء المؤمف عمييا الغرقة بقدر ما يككف ذلؾ في استطاعتو
ك أف يقطر السفينة المؤمف عمييا عند االقتضاء.
كما يمتزـ المؤمف لو بالمحافظة عمى حؽ الرجكع عمى الغير المسؤكؿ فقد يتحقؽ الخطر
المؤمف منو بفعؿ الغير فتنعقد مسؤكليتو قبؿ المؤمف لو ك بمقتضاىا يككف ليذا األخير
مطالبة المسؤكؿ بتعكيض ما أصابو مف ضرر كفقا لمقكاعد العامة في المسؤكلية المدنية ك
إذا ما تحقؽ الخطر يمتزـ المؤمف بدفع التعكيض ك مقابؿ ذلؾ يجكز لممؤمف اف يرجع عمى
الغير المسؤكؿ لمطالبتو بما أداه لممؤمف لو المضركر بدعكل شخصية تتأسس عمى قكاعد
المسؤكلية التقصيرية أك بدعكل الحمكؿ محؿ المؤمف لو في الرجكع عمى الغير المسؤكؿ إما
بمكجب حكالة الحؽ أك تطبيقا لقكاعد الحمكؿ القانكني أك االتفاقي.

ب  -أثار عقد تامين النقل البحري بالنسبة لممؤمن
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 دفع مبمغ التعويض " مبمغ التأمين ":يكلد عقد التاميف التزاـ عمى عاتؽ المؤمف ك ىك تعكيض المؤمف لو عف الضرر الناتج
عف تحقؽ الخطر المؤمف منو شريطة أال يتجاكز ذلؾ المبمغ التقديرم مبمغ التاميف إال أف
مبمغ التأميف ك مبمغ التعكيض قد يختمفاف غير أف مبمغ التعكيض يجب أف يككف في حدكد
الضرر الذم يمحؽ المؤمف لو ك إذا كانت مصركفات فاف المؤمف يمتزـ بتغطيتيا في حدكد
مبمغ التاميف سكاء ما تعمؽ منيا بالسفينة أك ما تعمؽ بالبضاعة

.

يقع عمى عاتؽ المؤمف دفع التعكيض لممؤمف لو في حدكد التأميف متى تحقؽ الخطر
المضمكف عمى أف ال يزيد التعكيض حدكد التمؼ الحاصؿ  ،ك شريطة إثبات أف الخطر
المضمكف ىك السبب المباشر في تحقؽ الخسارة المراد تعكيضيا ك أف يككف المستفيد
صاحب المصمحة التأمينية ك أف تتطابؽ قيمة التأميف مع قيمة الشيء المؤمف عميو كقت
.

إبراـ العقد

ك قد كضع المشرع معايير لمحاربة غش المؤمف إذا تعمد إخطار المؤمف عف البضاعة
التي تصؿ سالمة بمبمغ اقؿ مف قيمتيا تكصال إلى تخفيض قسط التأميف أك اإلعالف عف
القيمة الحقيقية لمبضائع في حالة تحقؽ الخطر ك ىالؾ البضاعة  ،ك يمتزـ المؤمف
بالتعكيض في حدكد مبمغ التاميف المتفؽ عميو بالنسبة لكؿ شحنة عمى حدة ك ال يؤثر ذلؾ
باالنتقاص مف قيمة التأميف بالنسبة لمشحنات األخرل ك بذلؾ قد تتعدد تعكيضات التأميف
بتعدد الشحنات البحرية الخاضعة لمتأميف ك يثكر إشكاؿ في حاؿ ما حصؿ تجمع لمبضائع
المؤمف عمييا في مكاف كاحد كأف تتراكـ في ميناء الشحف أك التفريغ ك تعرضيا لمخطر
البحرم فينا التعكيض ىؿ يككف التعكيض عف شحنة كاحدة أـ عدة شحنات ك لحؿ ىذا
اإلشكاؿ فإف كثيقة التأميف النمكذجية الفرنسية أقامت التفرقة بيف أمريف :
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 أف يحصؿ تجمع لمبضائع قبؿ الشحف أك بعد الكصكؿ ك تتعرض لميالؾ يككف التعكيضفي حدكد التاميف عف شحنة كاحدة عمى أساس أف المؤمف لو كاف يستطيع أف يتخذ إجراءات
أك تدابير لمنع حصكؿ الضرر أك السيطرة عميو ،
 أف يحصؿ تجمع البضائع بعد عمميات الشحف ك بدكف عمـ المؤمف لو يككف التعكيضمجاكز لقيمة التعكيض عف شحنة كاحدة

.

ك يحؽ لممؤمف قبؿ أف يدفع مبمغ التأميف لممؤمف لو أف يخصـ األقساط المستحقة لو ك
التي لـ يسددىا إعماال لممقاصة أك الدفع بعدـ التنفيذ ،
ك لممؤمف لو دعكييف لمحصكؿ عمى التعكيض ك ىي دعكل الخسارة أم أف يعكد
المؤمف لو عمى المؤمف لمحصكؿ عمى تعكيض الضرر الذم لحقو في حدكد مبمغ التأميف ك
ىك ما جاء في نص المادة  114مف األمر رقـ  07-95السالؼ الذكر حيث يمتزـ المؤمف
بتعكيض المؤمف لو عف قيمة البضاعة كما لك كصمت إلى الميناء المقصكد سكاء كاف
ىالكيا كمي أك جزئي بشرط أال يتجاكز مبمغ التاميف المحدد في العقد  ،أما في حالة تمؼ
البضاعة فمقدار التعكيض يحدد كما لك كصمت البضاعة سالمة إلى الميناء المقصكد ك
مقارنة ذلؾ بقيمتيا بعد التمؼ ك الفرؽ بيف ىاتيف القيمتيف ىك الذم يبيف مقدار التعكيض ،
اما الدعكل الثانية فيي دعكل الترؾ  ،فالترؾ ال يستعمؿ االفي احكاؿ المخاطر الكبرل ك
تتمثؿ حاالت ترؾ البضائع المؤمف عمييا طبقا لنص المادة
فيما يمي :
 - 1الفقداف الكمي لمبضائع
 - 2خسارة أك تمؼ يفكؽ ¾ قيمة البضائع
 - 3بيع البضائع أثناء الرحمة بسبب التمؼ الكمي أك الجزئي
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 143مف األمر رقـ 07-95

 - 4عدـ قابمية السفينة لممالحة ك إذا تعدد الشركع في تكجيو البضائع بأية كسيمة نقال
كانت خالؿ األجؿ المحدد بثالثة أشير،
 - 5انعداـ األخبار عف السفينة مدة تزيد عف ثالثة أشير  ،ك إذا كاف تأثير األخبار
بسبب حكادث حربية يمدد األجؿ  6أشير.

 تكوين احتياطي حسابي لصالح المؤمن لو:ك ىك ما يعرؼ بعنصر االدخار في بعض صكر التأميف ك ذلؾ الف قسط التاميف الذم
يمتزـ المؤمف بدفعو في فترات دكرية يتزايد حجمو ك تتضخـ فكائده ك ىذا التجمع ك االدخار
يسمى باالحتياط الحسابي ك يسميو قانكف التأميف الجزائرم بالرصيد الحسابي ك ىك ما
نصت عميو المادة  74مف األمر رقـ  07/95السالؼ الذكر بقكليا  " :الرصيد الحسابي ىك
الفرؽ بيف القيـ الحالية لاللتزامات التي يتعيد بيا كؿ مف المؤمف ك المؤمف لو "ك ىك ال
يككف مستحقا إال إذا تحقؽ الخطر .
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المبحث الثالث  :تأمين النقل الجوي
يعرؼ النقؿ الجكم الداخمي بأنو  " :ىي خطكط قصيرة بصفة عامة حيث تربط بيف
المدف ك األقاليـ المختمفة داخؿ الدكلة الكاحدة " ،نفس الفكرة أخذ بيا المشرع عندما عرؼ
ىذه الخدمات نص المادة 2/ 112مف قانكف  06/98كتسمى خدمات" داخمية "عندما تربط
مطاريف بالتراب الكطني "كبالتالي استغالؿ ىذا النقؿ ال يتجاكز حدكد اإلقميـ الكطني كيتـ ما
بيف المطارات الداخمية لمدكلة ،ك ما يميزىا أيضا انو يستغؿ مف قبؿ الشركات الكطنية بصفة
احتكارية ك قد تبنت ىذا المبدأ أغمب التشريعات ك منيا المشرع حيث نصت المادة3/112
مف قانكف  : " 06 /98ال يمكف استغالؿ خدمات الطيراف الداخمي إال بكاسطة مؤسسات
خاضعة لمقانكف الجزائرم ، " ...كعميو يشترط المشرع أف يككف مستغؿ النقؿ الجكم
الداخمي شركات جزائرية أك شركات يممؾ أغمبية رأسماليا جزائريكف كبالتالي تخضع لمقانكف
الجزائرم .
أكد األمر رقـ  07 / 95ما جاء بو القانكف رقـ  07 / 80المؤرخ في  9أكت
 1980المتعمؽ بالتأمينات كجعؿ التأميف الجكم مف التأمينات اإللزامية ،حيث نصت
المادة 1 / 196عمى أنو" يجب عمى كؿ ناقؿ جكم أف يكتتب تأمينا لدل شركة التأميف
معتمدة بالجزائر لتغطية مسؤكلية المدنية اتجاه األشخاص كالبضائع المنقكلة كتجاه الغير".
كنصت المادة  171مف قانكف الطيراف المدني الجديد رقـ"... 06 / 98يجب عمى كؿ
مستقؿ طائرة يقكـ بالقطر الجزائرم بالخدمات الجكية كاف مسجال بالجزائر أك بالخارج أف
يكتتب تأمينا يغطي مسؤكلياتو".
طبقا لممادة  199مف نفس األمر تخضع الرقابة عمى ىذا التأميف مباشرة لكزير
المالية الذم يتصرؼ بكاسطة الييكؿ المكمؼ بالتأمينات كفي حالة عدـ االمتثاؿ اللتزامو
بالتأميف يعاقب الناقؿ الجكم بدفع غرامة مالية تتراكح بيف  5000إلى  10000دج  ،كتككف
مشفكعة بتقديـ شيادة التأميف عف كؿ تفتيش تقكـ بو السمطة المكمفة بالطيراف المدني كفقا
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لممادة  173مف قانكف 06 / 98المتعمؽ بالطيراف المدني  ،كالزامية التأميف أصبحت أم ار
حتميا عمى الصعيد الدكلي مف خالؿ اتفاقية مكنتلاير  1999فإلزامية التأميف كفقا ليذه
االتفاقية تفرضيا دكلة الناقؿ الجكم كمف حؽ دكلة جية الكصكؿ التثبت مف ذؿؾ.
كما يمكف تعريؼ عقد النقؿ الجكم عمى أنو " :االتفاؽ الذم يتعيد بمقتضاه شخص
يسمى الناقؿ في مكاجية شخص آخر يدعى المسافر أك الشاحف بنقمو مع أمتعتو أك بنقؿ
بضاعتو مف مكاف إلى آخر خالؿ مدة معينة بكاسطة الطائرة في مقابؿ أجر محدد  ،كعميو
فعقد النقؿ الجكم ىك اتفاؽ بيف طرفيف أك أكثر مف جية الناقؿ الجكم ك مف

الجية

األخرل المسافر أك الشاحف ،كعمى الناقؿ الجكم تحقيؽ عممية النقؿ مف مكاف إلى آخر
بكاسطة الطائرة مقابؿ آجر معيف يحدده الطرفاف ك خالؿ مدة زمنية محددة ،كىذا العقد يجب
أف تتكافر فيو أركانو المتمثمة في الرضا ،المحؿ ،السبب ك اال كاف العقد باطال ،كمنو فعقد
النقؿ الجكم سكاء لنقؿ األشخاص أك البضائع ىك عقد إذعاف يقكـ عمى مبدأ الرضائية ينفذه
الناقؿ الجكم ك الذم تتعدد صفاتو .

المطمب األول  :مفيوم التأمين الجوي
يغطي التأميف الجكم مخاطر النقؿ الجكم التي تتعرض ليا الطائرة أك حمكلتيا مف
البضائع  ،كاألضرار التي تصيب المسافريف كأمتعتيـ ،كعميو سنكضح مفيكـ التأميف الجكم
بتبياف مختمؼ التعريفات المتعمقة بو كاستنباط خصائصو كأىميتو فيما يمي:

الفرع األول  :تعريف التأمين الجوي وخصائصو
اوال  -تعريف التأمين الجوي
يعتبر التأميف في النقؿ الجكم ذك أىمية كبيرة في الحياة العممية ،كعميو البد مف التعريؼ بو
كتبياف خصائصو التي يتميز بيا قطاع النقؿ الجكم عف باقي القطاعات األخرل.
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عرؼ عقد تأميف النقؿ الجكم عمى أنو" :عقد يمتزـ بو المؤمف أف يؤدم إلى المؤمف لو
أك إلى المستفيد الذم اشترط التأميف لصالحو مبمغا مف الماؿ أك ايرادا مرتبا أك أم عكض
مالي آخر في حالة كقكع الحادث المؤمف ضده أك تحقؽ الخطر المبيف في العقد كذلؾ مقابؿ
مبمغ محدد أك أقساط دكرية يؤدييا المؤمف لو لممؤمف".
كما عرؼ عمى أنو" :التأميف الذم يككف عمى ما يمحؽ المراكب الجكية ،كالطائرات
كالمناطيد مف أخطار كحكادث خالؿ رحالتيا ،اك في المكانئ الجكية كالمطارات مف تحطـ،
اصطداـ ،حجز ،مصادرة ،كقؼ ،أسر ،كىك يشمؿ في العادة المراكب الجكية كالبضائع
المنقكلة عمييا".
كما يعرؼ عقد التأميف عمى الطائرة عمى انو عقد يمزـ بو المؤمف بتعكيض المؤمف لو
عف الضرر الذم يمحؽ بيعند تعرض كاسطة النقؿ الجكم ليالؾ حقيقي ك ىذا مقابؿ
االقساط التي تدفع مف قبؿ المؤمف لو عمى اف ال يتجاكز التعكيض قيمة االشياء اليالكة ،
اك ىك عقد يعقده مالؾ الطائرة اك مشغميا ضد اخطار فقد ك تمؼ الطائرة ك بمكجب ىذا
العقد يتعيد المؤمف حسب اختياره بتعكيض اك استبداؿ اك اصالح ما يحدث لمطائرة مف
اضرار مادية بسبب اخطار الطيراف اضافة الى تعكيض كؿ مف تضرر مف الحادث الذم
اصيبت بو الطائرة.
أما بخصكص المشرع الجزائرم لـ يعرؼ التأميف الجكم لكنو مف خالؿ نص المادة
 171مف قانكف الطيراف المدني الجزائرم رقـ 06/98 :المعدؿ كالمتمـ باألمر رقـ10 /03:
كالقانكف رقـ 02/08 :كالقانكف رقـ 14/15 :المحدد لمقكاعد المتعمقة بالطيراف المدني في
القسـ السادس مف الفصؿ الثامف تحت عنكاف التأمينات في ثالث مكاد الزمت

كؿ مستغؿ

طائرة في التراب الجزائرم يقكـ بالخدمات الجكية ،ككذلؾ كؿ مف يحمؽ فكؽ األراضي
الجزائرية سكاء كاف مسجال بالجزائر أك بالخارج ،بإبراـ تأميف يضمف مسؤكليتو"  ،ك الزامية
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تقديـ شيادات التأميف عند كؿ تفتيش  ،ك قد نص المشرع الجزائرم عمى التأميف عمى
البضائع المنقكلة جكا في المادة  161ك ما يمييا مف االمر ،07/95
عند ابراـ اتفاقية كارسكا  1929ك تحديد مسؤكلية الناقؿ الجكم اتجاه االضرار التي
تصيب المسافر اك شاحف البضاعة لـ تمزـ الناقؿ الجكم بابراـ عقكد تاميف بدعكل عدـ تكفر
مبررات لفرضو عميو لذا لـ تعط اىمية لمتاميف ك لـ ينظـ في احكاميا ك عند انعقاد مؤتمر
الىام  1955ظير قمؽ المؤتمريف حكؿ كيفية حصكؿ ضحايا الطيراف ك كرثتيـ عمى مبالغ
التعكيض خاصة بعد مضاعفتيا في بركتكككؿ الىام ك صدرت تكصيات بدراسة النظـ
الكفيمة بضماف حصكؿ ضحايا الطيراف اك كرثتيـ لمتعكيضات سكاء عف طريؽ تاميف
اجبارم اك ضماف احد البنكؾ اك كديعة نقدية في حيف نجد اتفاقية ركما لسنة

1952

المتعمقة باالضرار التي تحدثيا الطائرة االجنبية لمغير عمى سطح االرض قد الزمت الناقؿ
الجكم بابراـ عقكد التاميف مف خالؿ نص المادة  15منيا كضماف يقدمو مستغؿ الطائرة .
ك قد اصبحت الزامية التأميف ام ار حتميا عمى الصعيد الدكلي مف خالؿ اتفاقية مكنتلاير
 1999ك كفقا ليذه االتفاقية الزامية التأميف تفرضيا دكلة الناقؿ الجكم ك مف حؽ دكلة جية
الكصكؿ التثبت مف ذلؾ .

ثانيا -خصائص التأمين الجوي
مف خالؿ التعاريؼ السابقة نستنتج أف التأميف الجكم يتميز بمجمكعة مف الخصائص
أبرزىا:
 /1حداثة نشأة التأمين الجوي :حيث يعتبر مف أحدث التأمينات مقارنة بالتأميف البحرم
كالبرم ،كذلؾ بسبب حداثة اختراع الطائرة  ،كما اف الخطر الجكم يتميز بالسرعة ك الذم
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يرجع الى التطكر التكنكلكجي مما يؤدم الى صعكبة تقديـ اإلحصائيات بشأف نسبة األخطار
المحتمؿ كقكعيا.
 /2الطابع الدولي لمتأمين الجوي  :يغمب عميو الطابع الجكم ،بسبب طبيعة نشاط الطائرة
كتنقميا مف دكلة إلى أخرل ،مما يجعؿ تنظيـ النقؿ الجكم يخضع الختصاصات دكؿ مختمفة
ما يتطمب إرساء قكاعد قانكنية دكلية تيدؼ إلى ضبط معايير كشركط ممارستو ،كتحديد
مسؤكلية الناقؿ الجكم في حالة كجكد الخسائر كاألضرار التي تسببيا المركبة لمغير ،ككيفيات
التعكيض عمييا ،حيث أبرمت العديد مف اإلتفاقيات الدكلية المنظمة لمنقؿ الجكم ،منيا
اتفاقية كارسك  1929كتعديؿ الىام  ،1955كاتفاقية ركما لعاـ  1952الخاصة باألضرار
التي تمحقيا المركبات اليكائية األجنبية بالغير عمى سطح األرض كالتي تضمنت تنظيما
مفصال عف التأميف مف مسؤكلية مستغمي الطائرة ،باإلضافة إلى اتفاقية مكنتريػاؿ لعاـ
 1999المتضمنة تكحيد أحكاـ النقؿ الجكم الدكلي .
 /3شدة المخاطر الجوية وتعددىا:

يتميز التأميف الجكم بشدة مخاطره بسبب جسامة

األضرار التي يمكف أف يحدثيا الحادث الجكم ،سكاء جسـ المركبة أك عف المسؤكلية التي
تنتج عف كقكع الحادث الكاحد كالذم يصيب الركاب كطاقـ الطائرة ،باإلضافة إلى األضرار
التي تصيب الغير جراء سقكط الطائرة عمى اليابسة ،لذلؾ نجد أغمب الدكؿ لجات لألخذ
بنظاـ إلزامية التأميف الجكم كجعمتو شرطا مف شركط تسميـ كثائؽ النقؿ الجكم.

ثالثا  -االساس القانوني لاللتزام بالتأمين الجوي
إف المشرع الجزائرم ألزـ كؿ ناقؿ جكم بأف يكتتب تأمينا عف مسؤكليتو المترتبة عف
جميع األضرار التي سببتيا الطائرة لممضركريف عند شركات التأميف المرخصة مف طرؼ
الدكلة  ،مف أجؿ إصدار شيادة تأميف التي تثبت ذلؾ ،حيث تنص المادة  6مف اإلتفاقية
النمكذجية المتعمقة بمنح إمتياز استغالؿ الخدمات الجكية لمنقؿ العمكمي المنشكر بالمرسكـ
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رقـ43 /00

عمى أنو :يتعيف عمى صاحب اإلمتياز إكتتاب جميع التأمينات لتغطية

األخطار الناجمة عف استغالؿ اإلمتياز ،كتمؾ المتعمقة بإلتزاماتو كمسؤكلياتو.
يجب أف تكدع كؿ العقكد التي تغطي أخطاره كالتزاماتو كمسؤكلياتو شو ا ر عمى األقؿ قبؿ
بداية االستغالؿ لدل السمطة المكمفة بالطيراف المدني" .
لقد ألزـ المشرع الجزائرم كؿ مستغؿ طائرة

مدنية أف يكتتب تأمينا كافيا لتغطية

مسؤكليتو عف األضرار التي تمحؽ بالركاب كاألمتعة كالبضائع التي تككف عمى متف الطائرة،
ككذلؾ عف األضرار التي تسببيا الطائرة لمغير عمى سطح األرض  ،كما يجب أف يؤمف
عمى مستخدميو المعرضيف لمخاطر الطيراف التي يمكف أف تمحؽ بيـ أضرار ،فيذا يعد شرط
مف الشركط الكاجب أف تتكفر في الطائرات التي تعمؿ في إقميـ ،لـ يميز بيف الطائرات
الكطنية ك األجنبية.
ال يجكز تسجيؿ الطائرة كترخيصيا إال بعد تقديـ كثيقة التأميف عمى مخاطر الطيراف مف
طرؼ طالب الترخيص ،ك يجكز سحب رخصة اإلستغالؿ مف شركة الطيراف التي ال
تستكفي الشركط التأمينية المفركضة في التأميف ،فإذا لـ يكف لمطائرة شيادة تأميف فال يسمح
لو اليبكط في أم مطار مدني ،كما يجكز لمييئة العامة لمطيراف المدني إعفاء عمى الطائرات
المستخدمة لمتدريب أك التعميـ كالتجربة الفنية مف شرط أك جميع شركط التي يجب أف تتكفر
في الطائرات.
لقد فرض المشرع اإللتزاـ بالتأميف عف المخاطر الطيراف مف أجؿ ضماف التعكيضات
الكبيرة قد يعجز عف الكفاء بيا لمصمحة المضركريف في حالة كقع حادث لمطائرة  ،ليذا
تدخؿ المشرع بمقتضى نصكص آمرة مف أجؿ فرض ىذا تأميف عف مخاطر الطيراف ،حيث
أصبحا شرطا مف شركط ترخيص الناقؿ الجكم لمزاكلة نشاطو ،كفي حالة تخمؼ ىذا الشرط
تكقع عميو جزاءات معينة ،بحيث يبرـ ىذا التأميف مف أجؿ تحقيؽ المصمحة العامة كالحفاظ
عمى حقكؽ المضركريف كحمايتيـ

،

كما يمكف ألطراؼ العقد إضافة بنكد أخرل ال

تتعارض مع النظاـ العاـ غايات المشرع كأىدافو مف جعؿ ىذا التأميف إلزاميا .
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كما يجب إكتتاب التأميف الجكم لدل شركة تأميف معتمدة كمرخص ليا بالتأميف بمكجب
قكانيف الدكلة المسجمة فييا الطائرة ،فالمشرع الجزائرم ألزـ كؿ ناقؿ جكم بأف يبرـ عقد تأميف
لدل شركة معتمدة بالجزائر لتغطية مسؤكلياتو تجاه األشخاص كالبضائع المنقكلة كتجاه الغير
 ،كأف يكتتب تأميف لدل شركة معتمدة بالجزائر مف أجؿ ضماف مسؤكليتو المدنية تجاه الغير
عمى سطح األرض ،
نصت المادة  173مف قانكف رقـ 06 / 98المعدؿ كالمتمـ " :يجب أف يقدـ شيادة
التأميف عند كؿ تفتيش تقكـ بو السمطة المكمفة بالطيراف المدني أك القكة العمكمية" ،حيث ألزـ
المشرع الجزائرم مستغؿ الطائرة بتقديـ شيادة التأميف عند كؿ تفتيش يتعرض لو ميما كانت
جنسيتيا كطنية أك أجنبية تعمؿ في إقميـ الدكلة ،بحيث تثبت ىذه الشيادة إجراء تأميف كفقا
لألحكاـ المقرة قانكنا ،كحمؿ شيادة تثبت المقدرة المالية صادرة عف
السمطة المختصة المسجؿ فييا الطائرة أك في الدكلة التي يككف فييا محؿ إقامة المؤمف أك
المركز الرئيسي ألعمالو.

الفرع الثاني :األخطار محل التأمين الجوي
تتعدد األخطار التي تستكجب التأميف الجكم ،مف أىميا نذكر:

اوال-التأمين الجوي عمى بدن الطائرة (ىيكميا)
كيغطي ىذا النكع مف التأمينات مخاطر خسارة الطائرة كميا أك تضرر جزء منيا ،
كيشمؿ ذلؾ المحركات كقطع الغيار كمعدات الطائرة كالمعدات األرضية المساندة لمطائرة،
كصندكؽ قطع غيار الطائرة كأدكات الصيانة ،كىناؾ نكع أخر مف التأمينات الجكية المتعمقة
بالمخاطر التي تصيب بدف الطائرة في الحركب كالتحالفات ،حيث يغطي ىذا النكع مخاطر
خسارة الطائرة كميا اك جزء منيا بسبب الحرب أك اإلختطاؼ أك أم مخاطر أخرل تنتج عف
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الحركب كالتحالفات ،كيشمؿ ذلؾ محركات الطائرة كالمعدات التي عمييا سكاء أثناء الطيراف
أك عند كجكدىا في منطقة تقع تحت سيطرة غير مالؾ الطائرة أك داخؿ ممتمكاتو

ثانيا :التأمين الجوي عمى األضرار التي تصيب األشخاص والبضائع في حالة
الطيران .
عرؼ الفقياء الضرر عمى أنو» :األذل الذم يصيب الشخص في حؽ مف حقكقو في
مصمحة مشركعة لو سكاء كاف ذلؾ الحؽ أك تمؾ المصمحة متعمقة بسالمة جسمو أك عاطفتو
أك بمالو أك حريتو أك شرفو أك اعتباره أ غير ذلؾ.« ...
ك حالة الطيراف ىي لحظة بدء دكراف المحركات الطائرة بيدؼ اإلقالع ك حتى نياية
التدرج عمى درج اليبكط في نقطة الكصكؿ ك اما بالنسبة لممحركات االخؼ مف اليكاء تبدأ
مف لحظة انفصاليا عمى االرض حتى لحظة تثبيتيا عمييا ثانية .

أ -التأمين الجوي عن الضرر الذي يصيب الركاب:
يمتزـ الناقؿ الجكم أساسا بضماف سامة الركاب حتى كصكليـ إلى كجيتيـ المحددة .
مما يعني انعقاد مسؤكليتو طبقا لممادة17 / 1مف اتفاقية مكنتلاير  ، 1999متى لحؽ
المسافر ضرر أثناء الرحمة لذلؾ يسأؿ الناقؿ الجكم عف األضرار التي تمحؽ المسافر ،
يتعمؽ ىذا التأميف باإلصابات كاالضرار البدنية التي تصيب األشخاص المسافريف مف
كفاة كجركح ،فالمسؤكلية تثبت إذا كقع الحادث داخؿ الطائرة أك خالؿ الصعكد كالنزكؿ منيا،
كبصكرة أدؽ تمتد المسؤكلية منذ تسجيؿ المسافر بمكتب شركة الطيراف حتى العبكر عمى
الجمارؾ بقاعة الكصكؿ بانتياء الرحمة.
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كلمتأميف الجكم عف األشخاص عدة صكر كالتي تقع جراء الضرر الكاقع عمى عاتؽ
الناقؿ الجكم ،كالتأميف عمى األضرار التي تصيب متمقي الخدمة المتمثؿ في المسافر،
كتتعدد أنظمة التأميف ،تتمثؿ في:

التأمين التمقائي الفردي:ك ىك اتفاؽ الناقؿ الجكم اختياريا مع شركة التاميف عمى نفقتو الخاصة لمدة محدكدة
لتغطية عمميات النقؿ الجكم اك جزء منيا ك ينفذ ىذا التاميف لصالح المسافر اك كرثتو بحيث
يحؽ ليـ التكجو مباشرة إلى المؤمف لديو اذا رغبكا في الحصكؿ عمى مبالغ التعكيض بحدىا
االقصى كما حددتيا اتفاقية كارسك لكف شرط المكافقة كتابة عمى تنازليـ عف دعكل
المسؤكلية عمى الناقؿ الجكم ك شركة التاميف ك ىذا التأميف اختيارم ك ال يفرض عمى
المسافر اك كرثتو اذ يتـ بالتراضي بعد الحادث بينيـ ك بيف شركة التاميف ك ىك مرتبط بشرط
التنازؿ عف دعكل المسؤكلية المفركض رفعيا ضد الناقؿ الجكم.

 التأمين الفردي التكميميىذا النكع مف التأميف يبرمو الراكب مع شركة الطيراف بكصفيا نائبة عف المؤمف،
كذلؾ مف أجؿ تغطية األخطار الجكية لزمف محدد أك لرحمة جكية محددة ،حيث يتفؽ
المسافر بإيراداتو الحرة مع شركة التأميف قبؿ رككبو الطائرة بكقت قصير عمى ابراـ عقد
تأميف ضد مخاطر عممية النقؿ الجكم ،فيسجؿ اسمو كعنكانو كيحدد المستفيد مف ىذا
التاميف عند كفاتو ،كتاريخ كساعة بداية التأميف كمدتو كحدكده ،كما يدفع قسط التأميف فكرا،
كالذم يحدد باالستناد لمبمغ التأميف الذم يأمؿ المؤمف لو الحصكؿ عميو ،كيبقى ىذا التأميف
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ساريا حتى كلك لـ تتـ عممية النقؿ الجكم أك استعمؿ المسافر كسيمة أخرل لمسفر كحتى فترة
اإلقامة خالؿ عممية النقؿ.

ب /التأمين الجوي عن الضرر الذي يصيب البضاعة:
أكدت المادة  18مف اتفاقية مكنتلاير كالمادة  356مف قانكف المعامالت التجارية
االتحادم عمى مسؤكلية الناقؿ الجكم متى لحؽ التمؼ أك الضياع أك العيب بالبضاعة أك
األمتعة أثناء الطيراف أك أثناء كجكدىا في أحد المطارات أك حتى في أم مكاف آخر ىبطت
فيو الطائرةال تنعقد المسؤكلية إال إذا لحؽ الضرر بالبضائع الذم يمزـ الناقؿ بتعكيضيا.
كتجدر اإلشارة إلى اف المشرع الجزائرم لـ يتحكـ في المصطمحات فكؿ مف التمؼ
كاليالؾ كالضياع يعتبر حسبو مف قبيؿ الخسارة )الضرر( ،كقد حصرت اتفاقية كارسك ك
البركتكككالت المعدلة ليا صكر الضرر في ثالثة أمكر ىي :ىالؾ البضاعة،تمفيا،ضياعيا ،
ككميا أضرار مادية ،إال انو قد يتضرر الشاحف معنكيا جراء تضرر البضائع إلى المرسؿ
إليو.
/1ىالك البضاعة:

يراد باليالؾ زكاؿ مادة الشيء أك تدميره أك عدـ العثكر عميو،بحيث

يتعذر عمى الناقؿ تسميـ الشيء إلى المرسؿ إليو لينيي االلتزامات التي فرضيا عميو عقد
النقؿ،كقد يككف اليالؾ كميا أك جزئيا )اليالؾ الفعمي(،كقد يككف بقكة القانكف كيسمى ىالكا
حكميا،كالذم يتحقؽ بمركر مدة معينة مف الزمف الكاجب تسميـ البضاعة فيو ،كقد يككف
اليالؾ كميا اك جزئيا  ،فقد تيمؾ البضاعة نتيجة لتأخر الناقؿ الجكم بسبب عدـ ايصاليا في
الكقت المحدد مسبقا ،كأف تككف البضاعة ذات حساسية كبيرة تمزميا عناية خاصة قد حدد
مدة صالحيتيا المرسؿ بمدة النقؿ الجكم ،كما قد تيمؾ بسبب خطأ مف طرؼ الناقؿ.
/2تمف البضاعة :يقصد بالتمؼ كصكؿ البضاعة كاممة مف حيث كزنيا أك عددىا أك
حجميا أك غيره كلكنيا في حالة معيبة بخصكص نكعيتيا،كأف يمحقيا عطب أك كسر أك
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خدش بحيث ال تعد صالحة لالستخداـ الذم أعدت لو،أك استخداميا لـ يعد يحقؽ الفائدة
المطمكبة كما كانت قبؿ تمفيا كىذا التمؼ يقدر بنسبة مئكية مف قيمة البضائع ،بمعنى كصكؿ
البضاعة سميمة مف حيث الكـ معيبة مف حيث الكيؼ.
/3ضياع البضاعة :قد تضيع البضاعة بسبب اىماؿ الناقؿ الجكم أك بسبب التأخر في نقميا
مف مطار اإلنطالؽ أك الخزائف ضياعيا ،كقد يؤدم تأخر كصكؿ البضاعة ضياع فرصة
بيعيا يكـ السكؽ أك إلى انخفاض سعرىا ،أك فكات صالحية استعماليا.

ثالثا :التأمين عن مسؤولية الناقل الجوي وعن األضرار التي تصيب الغير عمى
اليابسة
يستطيع منتج الطائرة اك صانعيا عف طريؽ نظاـ التأميف اف يمقي عبئ المسئككلية عف
االضرار التي تسببيا الطائرة لمغير عمى شركات التأميف  ،اذ يدرج صانع الطائرة تكمفة
التأميف ضمف تكمفة الطائرة  ،كنتيجة لتطكر صناعة الطائرات نجد اف ىناؾ اقباؿ نحك ابراـ
عقكد التاميف الجكم لمحد مف اثار المسئككلية عف الحكادث التي تسببيا الطائرة كما يتحممو
المستثمر مف اعباء مالية ضخمة تتمثؿ في فقد الطائرة اك التعكيضات التي يمنحيا
لألشخاص المضركريف  ،لذلؾ ظيرت مف الناحية العممية عقكد التاميف عمى جسـ الطائرة ك
التأميف مف مسئكلية مستثمر الطائرة بؿ اف صانعيا يؤمف مف مسئكليتو عف بيع اك بناء
الطائرة لذلؾ فقد عقدت اتفاقية ركما التي نظمت مسئكلية مستثمر الطائرة عف االضرار التي
تسببيا الطائرة لمغير عف سطح األرض اذ تنص المادة االكلى مف اتفاقية ركما لسنة 1952
)عمى اف لكؿ شخص اصابو ضرر عمى سطح االرض الحؽ في التعكيض كفقا ال حكاـ
ىذه االتفاقية كيكفيو اف يثبت اف الضرر ناتج عف الطائر في حالة طيراف اك عف شخص اك
شي ما( .
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يستكجب عمى كؿ طائرة تعمؿ في اقميـ الدكلة اف تحمؿ شيادة تاميف ليا ك لمغير عمى
سطح االرض ك يمثؿ ىذا التاميف طاقميا ك ركابيا ك البضائع التي تحمميا  ،فاذا كانت
حالة الطيراف المحظة التي تبدأ محركات الطائرة بالدكراف بيدؼ االقالع مف سطح االرض
إلى نقطة الكصكؿ الم مف المحظة التي تبدأ فييا باستخداـ القكة المحركة بغرض االقالع ك
حتى نياية التدرج إلى برج اليبكط اما سطح االرض فينتيي لحظة دكراف المحركات بيدؼ
االقالع،
نص عمى ىذا النكع مف التأمينات قانكف التأمينات الجزائرم ،بنصو عمى أف يؤمف كؿ
مستخدـ لمركبة جكية مسجمة في الجزائر أك مستأجرة لدل شركة تأميف معتمدة مف طرؼ
السمطات المختصة في الجزائر ،لضماف مسؤكليتو المدنية اتجاه الغير عمى سطح األرض،
كقد حدد قانكف التأمينات المسؤكلية عمى المستكل الداخمي أما اتفاقية ركما حددت المسؤكلية
الدكلية.
نجد أف اتفاقية ركما لعاـ  1952كالمتعمقة باألضرار التي تحدثيا الطائرة األجنبية
لمغير عمى سطح األرض قد ألزمت الناقؿ الجكم بإبراـ عقكد التأميف ،كفرضت ذلؾ في
المادة  15منيا كجعمت مف التأميف أحد الضمانات التي يقدميا مستغؿ الطائرة عف تمؾ
األضرار ،بعدىا بدأت الدكؿ في كضع نظاـ لمتأميف مف مسؤكلية الناقؿ الجكم تبرميا
شركات النقؿ الجكم اختيا ار اك إلزاما كذلؾ بغرض ضماف حصكؿ الضحايا أك كرثتيـ عمى
التعكيضات الالزمة ،كقد جعؿ المشرع الجزائرم ضمف القانكف رقـ 06/98 :الزامية التأميف
في نص المكاد مف  171إلى  173منو ،حيث تضمنت كجكب أف يكتتب مستغؿ الطائرة
تأمينا يغطي مسؤكليتو كفقا لمحدكد المحددة في القانكف السابؽ ،كالزامية تقديـ شيادات
التأميف عند كؿ تفتيش .

رابعا -التأمين عن مسؤولية الناقل الجوي
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يعد التأميف الجكم مف مسؤكلية الناقؿ الجكم عف التعكيض عف األضرار الناشئة عف
عممية النقؿ الجكم ،عقد تمتزـ بمكجبو شركة التأميف بضماف األضرار التي قد يتعرض ليا
الناقؿ الجكم عند القياـ بعممية النقؿ الجكم عف طريؽ دعكل التعكيض كذلؾ مقابؿ أقساط
يدفعيا الناقؿ الجكم بحسب االتفاؽ المبرـ بينيما ،كبالتالي في حالة كقع حادث لمطائرة تحؿ
شركة التأميف محؿ الناقؿ الجكم بدفع كافة التعكيضات المستحقة لممتضرريف أك كرثة
الضحايا ،كبيذا ال تيتز المكانة المالية لمناقؿ الجكم كيحافظ عمى استقرار شركتو .
نجد أف أغمب شركات التأميف في الجزائر ال تبرـ عقكد تأميف جكم عف مسؤكلية
الناقؿ الجكم ،نظ ار لممبالغ المالية الضخمة الكاجبة الدفع في حالة كقكع أضرار مادية أك
بشرية ،لذا تمجأ شركات النقؿ الجكم الكطنية إلى اكتتاب التأميف لدل شركات التأميف
األجنبية كالمعركفة دكليا كالتي ليا خبرة كسمعة في الميداف ،كأحيانا تقبؿ شركات التأميف
الكطنية بالتأميف البسيط عمى حياة طاقـ الطائرة أك التأميف عمى مستكدعات كحظائر
الطائرات ،كما نجد التأميف عمى الحياة الذم يقكـ بو المسافر عمى حياتو ،كالتأميف عمى
البضائع مف طرؼ الشاحف اك مشترم البضاعة.
يعتبر التأميف الجكم ضمانا إضافيا كأمانا ماليا لمناقؿ الجكم ،تشمؿ كثائؽ التأميف الجكم
األضرار التي تمحؽ بالمسافريف في نقؿ األشخاص جكا ،كتشمؿ حاالت الكفاة كاإلصابة
بجركح أك األضرار الجسمانية ،فالنطاؽ الزمني اللتزاـ الناقؿ الجكم بضماف سالمة
المسافريف كما تعطي ىذه الكثائؽ األضرار التي تمحؽ بالبضائع كاألمتعة عف ىالؾ كتمؼ
البضائع خالؿ فترة تكاجد البضائع في حراسة الناقؿ الجكم ،كيشترط عقد التأميف أف يككف
الشاحف حائ از عمى رسالة النقؿ الجكم بالنسبة لمبضائع ،كليذا أكجب االمر رقـ:

07/95

المتعمؽ بالتأمينات عمى الناقؿ الجكم أف يكتتب تأمينا يغطي مسؤكليتو اتجاه الركاب
كالبضائع المنقكلة شرط أال يقؿ المبمغ المؤمف عميو لتعكيض األضرار التي تمحؽ األشخاص
المنقكليف عف مقدار مسؤكلية الناقؿ المحدكدة في التشريع المعمكؿ بو في ىذا المجاؿ،
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كالتأميف عمى المسؤكلية البد أف يتناسب مع مبدأ تحديد التعكيض أم مبدا المسؤكلية
المحدكدة ،كليذا فالتأميف عمى المسؤكلية ال يعطي االستثناءات الكاردة عمى مبدأ المسؤكلية
المحدكدة كىي الخطأ الجسيـ كالغش كحاالت اإلىماؿ كالخطأ المتعمد مف جانب الناقؿ
كتابعيو ،كحاالت عدـ مراعاة الناقؿ لما تفرضو مقتضيات أمف كسالمة الطائرة أك إىماؿ
تزكيد الطائرة بكثائؽ الرحمة بشيادة السالمة،
غير اف ىناؾ اخطار مستثناة مف الضماف ك ىي حسب نص المادة

 29مف اتفاقية

فارسكفيا المعدلة ببركتكككؿ الىام  1955اذا كاف الضرر قد تكلد عف غش اك خطأ جسيـ
مف قبؿ المستثمر ام الناقؿ حسب طبيعة صفة الناقؿ فميس لمناقؿ اف يتمسؾ بالنظاـ
المحدد لممسؤكلية ك يمكف حصر ىذه االخطاء في :
اخطاء طاقـ الطائرة  :بما اف طاقـ الطائرة يعمؿ تحت امرة الناقؿ ك يخضع الحكاـ مسؤكلية
المتبكع عف اعماؿ التابع ففي حاؿ احدات التابع عمال غير مشركع في حاؿ تاديتو كظيفتو
اك بسببيا فينا الناقؿ ىـ مف يتحمؿ المسؤكلية ك ليس المؤمف

المطمب الثاني :التعويض عن المسؤولية المدنية
األصؿ أف الناقؿ الجكم ممزـ بجبر كؿ الضرر الذم يمحؽ بالمسافر كأمتعتو ككذا
البضائع المنقكلة جكا ،لكف ذلؾ قد يؤثر سمبا عمى صناعة النقؿ الجكم ،أك يمكف أف يترتب
عمى ذلؾ عرقمة أك تعطيؿ مرافؽ النقؿ الجكم ،أك مبالغتيا في رفع تعريفات النقؿ ،حتى
يمكنيا أف تغطي مسؤكليتيا في حالة انعقادىا ،لذلؾ عممت اتفاقية كارسك ككذا تعديالتيا
ضمف بركتكككؿ الىام  ،1955كالتي سايرىا المشرع الجزائرم مف خالؿ قانكف الطيراف
المدني رقـ ،06/98 :عمى إيجاد التكازف بيف مصمحة الناقؿ كمصمحة المسافر جكا ،فإف
فاتت الناقؿ الجكم فرصة دفع المسؤكلية أك التخفيؼ منيا ،استفادة كقاعدة عامة مف الحد
األقصى لممسؤكلية الناقؿ الجكم لتعكيض الضرر الذم يمحؽ األشخاص أك البضائع أك
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األمتعة المسجمة أك غير المسجمة ،إذا لـ يفمح الناقؿ مف اثبات انتفاء الخطأ مف جانبو أك
مف جانب تابعيو.
كلعؿ لمتأميف أىمية كبيرة في الميداف ،كيزداد أىمية الرتفاع قيمة التعكيض القصكل،
مثمما ىك الحاؿ في اتفاقية كارسك  1929كتعديؿ الىام  1955الذم ضعؼ مف التعكيض،
كالذم سار مساره المشرع الجزائرم،
يبرـ ىذا التأميف بمكجب عقد يمتزـ بمقتضاه شركة التأميف بضماف االضرار التي قد
يتعرض ليا الناقؿ الجكم مف جراء الدعاكل المرفكعة ضده مف المتضرر أك كرثتو كذلؾ
مقابؿ أقساط يدفعيا ،كىذا التأميف يبرـ لصالح الناقؿ الجكم كليس لصالح المسافريف أك
كرثتيـ في حالة الكفاة ،فيك تأميف عف األضرار التي تمحؽ الناقؿ شخصيا ك ما قد يترتب
عميو مف دفع تعكيضات ،فشركات التأميف تضمف دفع التعكيض ك يمتد الضماف ليشمؿ كافة
المصاريؼ كالنفقات التي يكاجييا الناقؿ الجكم  ،يغطي الناقؿ الجكم مسؤكليتو عف الخسائر
الالحقة خالؿ عممية النقؿ الجكم ،كيمكف القكؿ أف شركات النقؿ الجكم تفضؿ مثؿ ىذا
النكع مف العقكد ،ذلؾ أنو ذك طبيعة تعكيضية فال يناؿ المتضرر إال ما تناسب مع الخسارة
التي تعرض ليا ،كذلؾ فإف كضع حد أقصى لمتعكيض عف مسؤكلية الناقؿ الجكم الدكلي
بمقتضى اتفاقية كارسك  1929كبركتكككؿ الىام  ،1955حيث لعبا دك ار في زيادة انتشار
ىذا النكع مف التأمينات كسيؿ األمر لشركات التأميف لحساب تغطية ىذه المسؤكلية ،كىك
تأميف بضماف مزدكج فيك يغطي لمناقؿ الجكم النتائج السمبية التي تصيب ذمة المالية ،نظ ار
لتحريؾ دعكل التعكيض ضده مف طرؼ المتضرريف ،كيضمف لممتضرر الحصكؿ عمى
التعكيض المقرر عف طريؽ دعكل التعكيض  ،كالذم يحدد كما يمي:

أوال/تحديد قيمة التعويض في ظل اتفاقية وارسو:1929
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تضمنت اتفاقية كارسك في تحديدىا لقيمة تعكيض الضرر عف كؿ راكب كعف كؿ
كحدة كزف بالنسبة لمبضاعة كاألمتعة المسجمة المالئمة أكثر لطبيعة النقؿ الجكم ،فيي
لصالح الناقؿ الذم يستطيع تقدير مدل الخسارة التي يمكف أف يتعرض ليا أثناء الرحمة
الجكية كبذلؾ يسيؿ عميو تغطية ىذه الخسارة عف طريؽ التأميف ،كما أف المسافر اك
صاحب البضاعة يككف عمى عمـ كامؿ بحدكد التعكيض الذم يستحقو في حالة كقكع
حادث.

أ -التعويض في حالة تضرر المسافرين:
يقدر بػ

 125ألؼ فرنؾ بكانكارم عف كؿ راكب ،طبقا لنص المادة

 22مف اتفاقية

كارسك ،كفي حالة مكت المسافر يقدـ رأس ماؿ الكفاة المحدد في اتفاقية فارسكفيا كالمعدؿ
لبركتكككؿ الىام إلى كرثة الضحية بمكجب عقد الفريضة ،الذم يحدد حقكؽ كؿ كاحد
منيـ ،كما تجدر اإلشارة إلى أف الحد األقصى لمتعكيض في حالة الكفاة أك العجز الكمي
يساكم  250ألؼ كحدة حسابية تحكؿ إلى عممة كطنية حسب كؿ دكلة ،
كلـ تحدد اتفاقية كارسك األشخاص الذيف يحؽ ليـ رفع دعكل المسؤكلية كالمطالبة
بالتعكيض ،بؿ أحالت ميمة ذلؾ التحديد إلى القانكف الكطني ،كيتضح سككت االتفاقية عف
تحديد األشخاص الذيف لعـ حؽ التقاضي مف خالؿ المادة  2/24منيا ،كقد ىدفت االتفاقية
مف ذلؾ السككت تفادم االصطداـ بحساسية المفاىيـ االجتماعية في قكانيف االسرة لمدكلة
المنظمة لالتفاقية ،قد رست معظـ القكانيف كالقانكف الفرنسي كالمصرم عمى أف حؽ رفع
الدعكل يككف لكؿ مف أصابو ضر ار سكاء كاف الراكب نفسو أف الغير كىـ كرثة الراكب في
حاؿ كفاتو ،كلكثة الراكب الحؽ في دعكتاف ،دعكل مكرثيـ أم الراكب عف ككف أف الراكب
مرتبط بالناقؿ بمكجب عقد يككف أساس لممطالبة بالتعكيض ،كدعكل ثانية يرفعيا الكرثة
أنفسيـ تتضمف المطالبة بتعكيضيـ عف الضرر الشخصي الالحؽ ليـ جراء كفاة عائمتيـ،
كفي ىذه الحاؿ تككف المطالبة عمى أساس الدعكل التقصيرية ككف أف الكرثة ال يربطيـ عقد
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مع الناقؿ ،كعمى ذلؾ فيككف تحديد األشخاص الذيف ليـ حؽ المطالبة بالتعكيض عد كفاة
الراكب يعكد إلى محكمة دكلة الراكب المتكفى.

ب /التعويض عن البضائع واألمتعة المسجمة:
يقدر بػ 250 :ألؼ فرنؾ بكانكارم عف كؿ كيمك غراـ ،طبقا لنص المادة

 2/22مف

اتفاقية كارسك ،كلك افترضنا تضرر  100كيمكغراـ مف مادة معينة ،فيككف مجمكع المبمغ
المقدر لمتعكيض عف الضرر يقدر بػ 2500000=250000x100 :فرنؾ بكانكارم.

ج -التعويض عن األشياء التي يحتفظ بيا الراكب كحقيبة اليد:
يقدر التعكيض بػ 5000 :فرنؾ بكانكارم لكؿ راكب ،طبقا لنص المادة

 3/22مف

اتفاقية كارسك ،كلكف اليفترض كجكد تعكيض عف األشياء التي يحتفظ بيا الراكب كحقيبة اليد
ألنيا ستككف بحكزتيا أثناء حدكث الضرر في الكصكؿ إلى الكجية المحددة ،فال يعقؿ أف
يحدث ضرر لمحاجيات التي يحتفظ بيا الراكب.
كفي كؿ الحاالت السابقة الذكر يككف تقدير المبالغ المبينة أعاله بكاقع الفرنؾ الفرنسي الذم
يشتمؿ عمى  65مميغراما مف الذىب عيار  900مف األلؼ مف الذىب الخالص ،كتككف
قابمة لمتحكيؿ إلى أرقاـ دائرة في كؿ عممة كطنية .

ثالثا /تأييد قيمة التعويض في ظل قانون الطيران المدني الجزائري
لقد أكدت المادة  150مف القانكف الطيراف المدني رقـ:

 06/98عمى أف مسؤكلية

الناقؿ الجكم تمارس إزاء كؿ شخص منقكؿ طبقا لقكاعد اتفاقية كارسك

 1929كبركتكككؿ

الىام  1955المصادؽ عمييما مف طرؼ الجزائر ،كتحدد قيمة التعكيض بػ:

 250ألؼ

كحدة حسابية كحد أقصى عف كؿ مسافر ،كيقصد بالكحدة الحسابية في مفيكـ ىذا القانكف
كحدة حساب متشكمة مف خمسة كستيف ممغراما كنصؼ مف الذىب عمى أساس تسعمائة مف
تحكؿ كحدات الحساب المذككرة إلى العممة الكطنية
األلؼ مف الذىب الخالص ،كيمكف أف ن
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بأرقاـ صحيحة كيتـ التحكيؿ ،في حالة دعكل قضائية حسب قيمة الذىب لمعممة المذككرة في
تاريخ النطؽ بالحكـ.

رابعا /قيمة التعويض وفق اتفاقية روما لسنتي  1933و1952
تضمنت اتفاقية ركما لتكحيد بعض القكاعد المتعمقة خسائر الطائرات التي تحدث
ضر ار لألشخاص عمى األرض قيمة التعكيض ،كاآلتي :

أوال :وفق اتفاقية روما 1933
 /1بالنسبة لإلصابات البدنية لألشخاص عمى األرض تضمنت إتفاية ركما
المسؤكلية المطمقة كالتامة لمطائرات كذلؾ بأقصى قيمة تقدر بػ) :مائتي ألؼ(
فرد لمفرد الكاحد ،كبقيمة )مميكنيف(

1933
200.000

 2000000فرنؾ لمحادث الكاحد ،كعمى أصحاب

الطائرات القياـ باإلجراءات الضركرية مف تأميف أك تكفير الضمانات الالزمة لسداد قيمة
التعكيض المتعمقة باإلصابات حيف المطالبة ليا.
 /2فيما يخص األضرار التي تصيب الممتمكات عمى سطح األرض افترضت االتفاقية
المسؤكلية المطمقة كالتامة لمستعممي المركبات الجكية عنيا.

ثانيا :وفق اتفاقية روما 1952
تبنت ىذا اإلتفاقية المسؤكلية التقصيرية القائمة عمى أساس المسؤكلية المكضكعية
المطمقة المنعقدة بقكة القانكف ،أم فكرة المخاطر كتحمؿ التبعة ،فيكفي تحقؽ الخسارة كلحاقيا
بالغير عمى سطح األرض بسبب الطائرة كىي محمقة أك بسقكط شيء أك شخص منيا،
فتتقرر مسؤكلية مستغؿ الطائرة حتى لك لـ يرتكب خطأ مف طرفو أك مف طرؼ أحد تابعيو،
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فالمسؤكلية قائمة عمى أساس فكرة الغنـ بالغنـ ،كحددت التعكيض بحدكده القصكل في نص
المادة  11مف اتفاقية ركما  1952كالتالي:
 - 1يقدر الحد األقصى لمتعكيض بالنسبة لمطائرات حسب كزف كؿ طائرة المصرح بو عند
إقالع الطائرة المرفقة بشيادة صالحيتيا لممالحة الجكية ،كعف كؿ حادث.
 - 2يقدر الحد األقصى لمتعكيض عف كؿ شخص متضرر في حالة الكفاة أك اإلصابة
بمبمغ )خمس مئة ألؼ(  500.000فرنؾ.
 - 3في حالة تعدد المسؤكلكف عف الضرر ككانكا متضامنيف فيما بينيـ ،فال يحؽ
لممتضرر أف يأخذ تعكيضا اجماليا يزيد عف التعكيض الذم يمكنو الحصكؿ عميو مف أم
مسؤكؿ ،اما إذا كقع الضرر نتيجة اصطداـ طائرتيف في حالة الطيراف ،فالمتضرر لو
تعكيض يساكم مجمكع الحدكد القصكل المقررة عف طؿ طائرة حسب كزنيا.
ك تعتبر مسؤكلية الناقؿ الجكم محدكدة ك ذلؾ نظ ار لككف المخاطر ك االضرار التي تنجـ
عف الككارث الجكية شديدة مف شانيا اف تجعؿ الناقؿ يمتزـ بدفع مبالغ ضخمة لتعكيضيا
مما ييدد مركزه المالي ك تطكره ك ضمانا الستم ارره كاف ال بد مف تحديد مسؤكليتو ك ال
يككف ذلؾ اال مف خالؿ التاميف مف المخاطر الجكية ك الذم يعتبر محفز ليا ك مف اجؿ
تكفير الحماية الالزمة لضحايا الحكادث الجكية ك العادة التكازف بيف مصالح الناقؿ ك
المسافر ذىبت المحاكـ االمريكية إلى ابعد مف ذلؾ لما قررت منح تعكيضات اضافية عما
تقرر مف تعكيض عف االضرار ك ىك ما يسمى بالتعكيضات التكميمية ك خركجو بذلؾ عما
قرره بركتكككؿ جكاتيماال ك مكنتلاير بعدـ تجاكز المبمغ المقرر الم سبب العتقادىـ اف
تسقيؼ التعكيض ال تتكافؽ البتة مع حؽ المكاطف المكرس دستكريا في التعكيض الشامؿ عف
كؿ االضرار الالحقة بو.

قائمة المراجع :
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أوال :الكتب
 -أحمد شرؼ الديف  :احكاـ التأميف  ،بدكف دار نشر  ،الطبعة الثالثة ،

، 1991

أسامة عزمي سالـ كشقيرم نكرم مكسى ،إدارة الخطر كالتأميف ،الطبعة األكلى ،دار
الحامد لمنشر كالتكزيع ،عماف، 2007،
 بشار ياسمينة :مسؤكلية الناقؿ الجكم لمركاب ،دار الكتاب العممية ،1971 ،بيركت، بياء بييج شكرم  :التأميف في التطبيؽ ك القانكف ك القضاء  ،دار الثقافة  ،بدكفمكاف النشر  ،الطبعة االكلى ، 2007 ،
 جالؿ كفاء محمديف  :التأميف البحرم عمى البضائع بكثيقة االشتراؾ  ،دار الجامعةالجديدة  ،االسكندرية . 2002 ،
 حميدة جميمة ،الكجيز في عقد التأميف "دراسة عمى ضكء التشريع الجزائرم الجديدلمتأمينات" ،دار الخمدكنية ،الجزائر،2012 ،
 حمد اهلل محمد حمد اهلل :القانكف الجكم األفكار كالقكاعد األساسية ،عقد النقؿ الجكمالدكلي كالداخمي لألشخاص كالبضائع" ،مكتبة القانكف كاالقتصاد ،ط

 ،1الرياض،

،2016
 يحي أحمد البنا :اإلرىاب الدكلي كمسؤكلية شرطة الطيراف ،ط ،1994 معراج جديدم  :محاضرات في قانكف التأميف الجزائرم  ،ديكاف المطبكعات  ،الجزائر ،الطبعة الرابعة ، 2016 ،
 -معراج جديدم ،محاضرات في قانكف

التاميف الجزائرم ،طبعة الرابعة ،ديكاف

المطبكعات الجامعية ،الجزائر.2016 ،
 مصطفى كماؿ طو " ،التأميف البحرم ،الضماف البحرم" ،الدار الجامعية ،القاىرة،مصر،1992 ،
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 محمد فريد العريني :القانكف الجكم "النقؿ الجكم الدكلي ك الداخمي،دار الجامعةالجديدة،اإلسكندرية،2013 ،
 -مجيد حميد العنبكي،القانكف البحرم العراقي،منشكرات بيت الحكمة،بغداد،ط

،1

،2000
 مكالم أمحمد األمراني زنطار ،المسؤكلية المدنية لمناقؿ الجكم لمبضائع بيف القكاعدالعامة كالمقتضيات الخاصة ،ط ،1مراكش،2006 ،
  _1محمكد مختار بربرم،عمر فؤاد عمر،القانكف الجكم ،دار النيضة العربية،مصر،.2003
 مصطفى كماؿ طو " ،القانون البحري"  ،دار النيضة العربية  ،بيركت  ،لبناف،،1975
 عمى محمكد بدكل  :التأميف  ،دراسة تطبيقية  ،دار الفكر الجامعي  ،االسكندرية ،الطبعة االكلى ، 2009 ،
 عصاـ الديف عمر  :تأميف النقؿ البحرم ك البرم ك الجكم  ،االتحاد المصرم لمتأميف ،القاىرة  1992عمي بف غانـ  :التأميف البحرم ك ذاتية نظامو القانكني  ،ديكاف
المطبكعات الجامعية  ،الجزائر ، 2000 ،
 عصاـ الديف عمر ،تأميف النقؿ البحرم البرم كالجكم ،االتحاد المصرم لمتأميف،القاىرة،1992 ،
 عبد القادر العطير  ،التأميف البحرم في التشريع ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف،.2006
 عبد الرزاؽ بف خركؼ  :التأمينات الخاصة في التشريع الجزائرم  ،التأمينات البرية ،دار الخمدكنية  ،الجزائر 2017 ،
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 عبد الستار التميمي :شركط قياـ مسؤكلية الناقؿ الجكم كاألسباب القانكنية لدرئيا،الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع ،الجزائر،1976 ،
 تكفيؽ حسف فرج  :احكاـ التأميف  ،الجزء االكؿ  ،مؤسسة الثقافة الجامعية ،االسكندرية  ،الطبعة الثانية ، 1996

 الرسائل الجامعية: العرباكم نبيؿ صالح  :مسؤكلية الناقؿ البرم عمى نقؿ البضائع ك االشخاص فيالقانكف الجزائرم  ،رسالة دكتكراه في القانكف  ،تخصص قانكف خاص  ،جامعة ابي
بكر بمقايد تممساف  ،كمية الحقكؽ ك العمكـ السياسية 2010/2009 ،
 بككمكش سركر  : :النظاـ القانكني الستغالؿ النقؿ الجكم في الجزائر ،أطركحة لنيؿشيادة الدكتكراه في القانكف الخاص ،تخصص قانكف األعماؿ ،جامعة الجزائر

،1

كمية الحقكؽ،2016/2015 ،
بسعيد مراد  :عقد النقؿ البحرم لمبضائع كفقا لمقانكف البحرم الجزائرم كاالتفاقياتالدكلية  ،رسالة لنيؿ شيادة الدكتكراه في القانكف الخاص  ،جامعة أبي بكر بمقايد ،
تممساف  ،كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية ، 2012/2012 ،
 دمانة محمد  :دفع المسؤكلية المدنية لمناقؿ  ،رسالة دكتكراه في القانكف الخاص ،جامعة ابي بكر بمقايد تممساف  ،كمية الحقكؽ ك العمكـ السياسية ، 2011/2010 ،
 تكارم ىيفاء رشيدة :النظاـ القانكني لعقد التأميف دراسة في التشريع الجزائرم،رسالة لنيؿ شيادة الدكتكراه في العمكـ تخصص القانكف ،جامعة مكلكد معمرم تيزم
كزك ،كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية.2012 ،
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 مكيد نعيمة  :االلتزاـ بضماف السالمة في عقد النقؿ البرم  ،رسالة دكتكراه عمكـتخصص عقكد ك مسؤكلية  ،جامعة البميدة

 ، 2كمية الحقكؽ ك العمكـ السياسية ،

، 2015/2014
 العرباكم نبيؿ صالح  :التأميف في النقؿ البرم  ،مذكرة ماجستير تخصص قانكفالنقؿ  ،جامعة ابي بكر بمقايد  ،تممساف  ،كمية العمكـ القانكنية ك العمكـ االدارية ،
2004/2003
 -يعقكبي صبرينة  :عقد التاميف البحرم ،

مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف،

فرع قانكف العقكد ،جامعة مكلكد معمرم – تيزم كزك  ،كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية
، 2017 ،
 عال عبد الحفيظ نكيراف المييرات  " ،المصمحة في التأميف البحرم" ،رسالة ماجيسترفي القانكف الخاص ،جامعة الشرؽ األكسط،2011 ،
 شيريف عبد حسف يعقكب " ،الطبيعة القانكنية لمخطر في التأميف البحرم" ،رسالةماجيستر في القانكف الخاص ،جامعة الشرؽ األكسط،2010 ،
 شتكاح العياشي  :عقد النقؿ البرم لمبضائع  ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير فيمنتكرم -قسنطينة -كمية الحقكؽ كالعمكـ

القانكف فرع قانكف األعماؿ  ،جامعة
السياسية، 2005/2004 ،

 ليمى لعكر  :التاميف كأداة لمكاجية اخطار النقؿ البرم لمبضائع في الجزائرم  ،مذكرةماستر في العمكـ االقتصادية  ،تخصص تأمينات  ،جامعة العربي بف مييدم  ،اـ
البكاقي  ،كمية العمكـ االقتصادية ك التجارية ك عمكـ التسيير ، 2014/2013 ،
 بكيعقكب عبد القادر :تأميف المسؤكلية المدنية في مجاؿ النقؿ البرم لمبضائع  ،مذكرةماستر في الحقكؽ  ،تخصص قانكف التأمينات ك المسؤكلية  ،جامعة عبد الحميد بف
باديس  ،مستغانـ  ،كمية الحقكؽ ك العمكـ السياسية 2018/2017 ،
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 لشيب بدر الديف  :التأميف في عقد النقؿ البحرم لممسافريف  ،جامعة عبد الحميد بفباديس مستغانـ  ،كمية الحقكؽ ك العمكـ السياسية ، 2019 ،
 ليتيـ حسيف " ،النظاـ القانكني لعقد التأميف" ،مذكرة ماستر في الحقكؽ ،جامعةقاصدم مرباح كرقمة ،الجزائر ،2014
 كليد معزكزم  :التأميف البحرم في ظؿ القانكف البحرم الجزائرم ،مذكرة تكميمية لنيؿشيادة الماستر  ،شعبة الحقكؽ -تخصص  :قانكف أعماؿ جامعة العربي بف
مييدم -أـ البكاقي  ،كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية ، 2014/2013 ،
 -بمقايد غنية  ،قعمكؿ نعيمة :

تأميف النقؿ البحرم لمبضائع ك أثره عمى التجارة

الخارجية  ،دراسة حالة الصندكؽ الجيكم لمتعاكف الفالحي -بكدكاك ، -مذكرة
التخرج لنيؿ شيادة ماستر تخصص تأمينات ك إدارة المخاطر جامعة بكمرداس ،
كمية العمكـ االقتصادية ك التجارية ك عمكـ التسيير 2017- 2016 ،
 عبد المؤمف بقة ،دكر تأميف النقؿ البحرم في تطكر التجارة الخارجية في الجزائر،مذكرة مقدمة ضمف متطمبات نيؿ شيادة الماستر في العمكـ االقتصادية ،كمية العمكـ
االقتصادية كالتجارية كالتسيير ،جامعة فرحات عباس، 2016_2015 ،
 قرشي حكرية  :اإلطار القانكني لعقد تأميف الطيراف  ،مذكرة لنيؿ شيادة الماستر فيالحقكؽ  ،تخصص قانكف األعماؿ  ،جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك– كمية الحقكؽ
كالعمكـ السياسية 2017 ،
 مسيخ نبيؿ  :عقد التأميف البحرم ك آثاره القانكنية  ،مذكرة تخرج لنيؿ إجازة المدرسةالعميا لمقضاء  ،المدرسة العميا لمقضاء  ،مديرية التربصات ، 2006/2003 ،

المقاالت
 بف عيسى حياة  :التأميف الجكم كدعامة لحركية النقؿ الجكم  ،المجمة الجزائريةلمقانكف البحرم ك النقؿ  ،العدد الخامس  ،بدكف سنة ،
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 -قجيرة عيشاكم  :الخطر

في تأميف عقد النقؿ البحرم مجمة الباحث لمدراسات

األكاديمية  -العدد الحادم عشر -جكاف، 2017
 مراد بف صغير  :إشكاالت التأميف عف مخاطر النقؿ الجكم كتطبيقاتيا ،مجمة جامعةالشارقة لمعمكـ القانكنية المجمد  ، 15العدد ، 2018 ، 1
 محمد عبد العزيز الصافي عبيد  ،أحمد عمي أحمد "،تقييـ إعادة التأميف في شركاتالتأميف السكدانية" بالتطبيؽ عمى فرع التأميف البحرم بضائع لمفترة مف – "2013
 ،2004مجمة العمكـ االقتصادية ،جامعة

السكداف لمعمكـ كالتكنكلكجيا

كمية

الدراسات التجارية ،العدد  ،2015 ، 16الخرطكـ،
 نطكر احالـ  :نطاؽ ضماف الخطر في التاميف البحرم  ،مجمة الدراسات الحقكقية ،المجمد  7العدد ، 2020 ، 3
 سالمة فرج الجازكم ،الخطر في عقد التأميف البحرم -دراسة في القانكف الميبي ،مجمة العمكـ ك الدراسات اإلنسانية ،العدد  25 ،31أفريؿ  ،2017جامعة بنغازم،
ليبيا،
 نقادم حفيظ  "،التخمي في التأميف البحرم الجزائرم" ،مجمة القانكف كالمجتمع ،جامعةأدرار ،العدد  ،3جكاف ،2014
عالء عزيز حميد الجبكرم  ،حسنيف مكي جكدم  :عقد التأميف عمى الطائرة –دراسة مقارنة – مجمة اىؿ البيت  ،العراؽ  ،العدد  ، 20بدكف سنة ،
 صحراكم نكرالديف  :التزامات االطراؼ في عقد التأميف البحرم  ،المجمة الجزائريةلمقانكف البحرم ك النقؿ  ،العدد الثامف ، 2017 ،

النصوص القانونية:
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 االمر رقـ  07/95المؤرخ في  25جانفي  1995المتضمف قانكف التأمينات  ،جريدةرسمية عدد  13الصادرة في  1995المعدؿ ك المتمـ بالقانكف رقـ  04/06المؤرخ
في  20فيفرم  2006المتضمف قانكف التأمينات  ،جريدة رسمية عدد

15الصادرة

في  12مارس 2006
 _ األمر رقـ  10-03المؤرخ في  2003/08/13يعدؿ ك يتمـ القانكف رقـ 06-98الذم يحدد القكاعد العامة المتعمقة بالطيراف المدني،الجريدة الرسمية،العدد

 49لسنة

2003
 القانكف رقـ  06-98المعدؿ ك المتمـ المؤرخ في المؤرخ في ،1998/06/27يحددالقكاعد العامة المتعمقة بالطيراف المدني،الجريدة الرسمية ،العدد  48لسنة .1998
 القانكف رقـ  13 / 01المؤرخ في  2001 07 /08/المتعمؽ بتكجيو النقؿ البرمكتنظيمو  ،الجريدة الرسمية العدد  44لسنة 2001
_ القانكف رقـ  02-08المؤرخ في  2008/01/23يعدؿ ك يتمـ القانكف رقـ  06-98الذم
يحدد القكاعد العامة المتعمقة بالطيراف المدني،الجريدة الرسمية،العدد  04لسنة . 2008
_ القانكف رقـ  14-15المؤرخ في  2015/07/15يعدؿ ك يتمـ القانكف رقـ  06-98الذم
يحدد القكاعد العامة المتعمقة بالطيراف المدني،الجريدة الرسمية،العدد 41لسنة 2015

الممتقيات
 -بف ناصر كىيبة  ،شقاقة فلاير :

التأميف عف مخاطرالنقؿ الجكم دراسة في التشريع

الجزائرم  ،الممتقى الكطني االكؿ حكؿ النظاـ القانكني لمتأميف ك دكره في التنمية
االقتصادية يكمي  5ك  6ديسمبر  ، 2018كمية الحقكؽ ك العمكـ السياسية جامعة
البميدة 2
مواقع الكترونية :
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حسنيف مكي جكدم ابك دكو  :احكاـ االتفاقات الدكلية لمتأميف مف األضرار التي تسببياالطائرة) دراسة مقارنة ،(.المكقع االلكتركني ،
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