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 إلاإؾؿاث الهىاعُتفي اصوع جلىُت الخامين في جدـيز الخأهُل البُئي 

ع الجؼاةغي حؿ-  -لُِ الًىء على علض جأمين اإلاؿإولُت اإلاضهُت في الدكَغ

 ص.مُغؾ عىاَف

 ولُت العلىم ؤلاكخهاصًت والعلىم اإلاالُت وعلىم الدؿُير

 ظامعت باجي مسخاع عىابت

ٓم، جخمحز بهُا٧ل اإلااؾؿت ؤنبدذ:اإلالخو ٖٓت خؿاؾُت ؤ٦ثر ججٗلِا م٣ٗضة، الهىاُٖت الُ  ًهٗب ألازُاع مً بلى مجم

لُت اإلاضهُت للماؾؿت اججاٍ الٛحر ٦خل٪  حٗل٤ ما بط ا زانت ٖجها، اإلاترجبت الىخاثج ْجدضًض ٣ُُمِاج ألامغ بخل٪ التي جسو اإلاؿْا

ْعا  ْٖلُّ جلٗب ج٣ىُت الخإمحن ص ْلت وكاَِا،  اإلاخٗل٣ت بمساَغ الخلٓر البُئي التي ٢ض جدؿبب بها اإلااؾؿت الهىاُٖت ؤزىاء مؼا

ٓعٍا في بصاعة اإلااؾؿ لُت اإلاضهُت، بال ؤن مد ٓص اإلاؿْا ا في ٣ٖ َٓٞغ ٕٓ مً اإلاساَغ هٓغا للخُُٛاث اإلاِمت التي ج ت لِظا الى

ْٖضم  ا ٖلى بخ٩ام بصاعتها البُئُت،  ٍ جدَٟؼ ٓن بكْغ ٓص، مَغ اؾخٟاصة َظٍ ألازحرة مً الخُُٛاث اإلاىهٓم ٖلحها بال٣ٗ

٢ْض ٌٗغيِا ختى ل  ٌٍٓ ٢ْذ الا٦خخاب. الامخشا٫ لِا ٌٗغيِا ل٣ٟضان خ٣ِا في الخٗ ٌ  مىدِا الخُُٛاث   ٞغ

ٌٍٓ  اليلماث اإلاـخاخُت: لُت اإلاضهُت، الا٦خخاب، الخٗ  الخإمحن، بصاعة الخُغ، اإلاؿْا
Abstract:In the recent times, the Industrial Companies are being characterized by risks, rash either 

to be evaluated or to determine their consequences, especially those related to the civil liability 

towards the external environment such as the risks environment pollution which is traced back to 

industries of some kind. 

In response to the above, the insurance industries have developed a new type of policy to tackle 

the pollution "civil Liability Insurance contract". 

In order to benefit from the civil liability insuring clauses the company has to manage the 

environment tightly otherwise it will lose all the advantages and rights (compensation- coverage) 

during the subscription. 

Keywords: Insurance - Risk management – civil liability – Subscription – Compensation. 

ٓاظِت حٗخبراإلالضمت: ٓاظّ التي الخدضًاث ؤ٦بر مً ألازُاع م  ؤَضاٞا جمشل ْالغبدُت الب٣اء ْالاؾخمغاع ٧ان ٞةطا اإلااؾؿت، ج

ْالخ٠ُ٨ ْمٗالجت ٞدؿُحر صًت،ا٢خها ماؾؿت ألي عثِؿُت ٍ جمشل البِئت م٘ ألازُاع،  ت الكْغ ٍع  َظٍ لخد٤ُ٣ الًْغ

ٔ  ألاَضاٝ، ٞالبٌٗ ٓاظّ التي ألازُاع مٗٓم ؤن ًغ ٓن  ؤْ جإحي ما ٖاصة اإلااؾؿت ج ا البِئت، ٩ً  ألازُاع ؤن ٚحر مهضَع

ٓن  ْالتي الضازلُت ا ٩ً ا ٖلحها في ؤَمُت ال ج٣ل هٟؿِا اإلااؾؿت مهضَع    .جإزحَر

عي  مً ٧ان ْٖلُّ ْالخٟاّ لخماًت مىاؾب ملجإ ًٖ البدض الًْغ تها، ب٣ائها ٖلى اإلااؾؿت   في ج٣ىُت الخإمحن اإلاخمشل ْاؾخمغاٍع

لُت اإلاضهُت للخلٓر البُئي،  ْمً بُجها جإمحن اإلاؿْا ٓٞغ حُُٛاث مسخلٟت للمساَغ التي جخٗغى لِا اإلااؾؿت الهىاُٖت  التي ج

ٓا٢٘ مً الىاخُت ْالظي ًِٓغ للٗامت ؤهّ ْؾُل لُت الخٟاّ ٖلى البِئت، بال ؤهّ في ال ْبٖٟائها مً مؿْا ت لخساط٫ اإلااؾؿت 

لُت اإلاضهُت يض الخلٓر البُئي،   ٓص جإمحن اإلاؿْا ٫ٓ ا٦خخاب ٣ٖ عي ل٣ب ٓهُت ٌٗخبر بجبإ بصاعة بُئُت مد٨مت قٍغ يْغ ال٣اه

ًٍٓاث ًٖ ألازُاع التي حُٛحها بن خضزذ.   ٦ْظل٪ قٍغ لضٞ٘ الخٗ

ٓعا باعػا جبٗا ْا ٫ٓ هدٓ ا٢خهاص الؿ١ٓ، قِض ٢ُإ الخضماث الخإمُيُت ٞحها جُ ا اإلاخمشل في الخد لجؼاثغ اؾخجابت لخُاَع

٤ ألامغ  ْالتي ٧للذ في ألازحر بٟخذ ؾ١ٓ الخإمحن ًٖ ٍَغ غ الظي 07-95للمغاخل التي ؾمدذ بةٖاصة جىُٓمّ،  ،  َظا الخدٍغ

ٓٔ الخ ْجغ٢ُت مؿخ ْم٧ًان َضّٞ جٓؾُ٘ اليكاٍ   خاظت َىا٥ ٧اهذ الخدغّع، صعظت ػاصث ٧لما ؤهّ البضًهي ضماث الخإمُيُت، 

ٓص ؤ٦ثر ٓظ ٓابِ ل ٓاَااث التي ج٣لب الخإمحن بلى َٝغ ٧ّل للخض مً  الخإمحن، ٖلى قغ٧اث ٧اُٞت ْع٢ابت ي ْالخ اإلاماعؾاث 

لُت اإلاضهُت لل ْٖلُّ ٣ٞض خطخي ٣ٖض اإلاؿْا ماؾؿاث الهىاُٖت بةَاع مؿاَم في جسٌُٟ الخإَُل البُئي للماؾؿاث 
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ٓم، جخمحز بهُا٧ل اإلااؾؿت ؤنبدذ:اإلالخو ٖٓت خؿاؾُت ؤ٦ثر ججٗلِا م٣ٗضة، الهىاُٖت الُ  ًهٗب ألازُاع مً بلى مجم

لُت اإلاضهُت للماؾؿت اججاٍ الٛحر ٦خل٪  حٗل٤ ما بط ا زانت ٖجها، اإلاترجبت الىخاثج ْجدضًض ٣ُُمِاج ألامغ بخل٪ التي جسو اإلاؿْا

ْعا  ْٖلُّ جلٗب ج٣ىُت الخإمحن ص ْلت وكاَِا،  اإلاخٗل٣ت بمساَغ الخلٓر البُئي التي ٢ض جدؿبب بها اإلااؾؿت الهىاُٖت ؤزىاء مؼا

ٓعٍا في بصاعة اإلااؾؿ لُت اإلاضهُت، بال ؤن مد ٓص اإلاؿْا ا في ٣ٖ َٓٞغ ٕٓ مً اإلاساَغ هٓغا للخُُٛاث اإلاِمت التي ج ت لِظا الى

ْٖضم  ا ٖلى بخ٩ام بصاعتها البُئُت،  ٍ جدَٟؼ ٓن بكْغ ٓص، مَغ اؾخٟاصة َظٍ ألازحرة مً الخُُٛاث اإلاىهٓم ٖلحها بال٣ٗ

٢ْض ٌٗغيِا ختى ل  ٌٍٓ ٢ْذ الا٦خخاب. الامخشا٫ لِا ٌٗغيِا ل٣ٟضان خ٣ِا في الخٗ ٌ  مىدِا الخُُٛاث   ٞغ

ٌٍٓ  اليلماث اإلاـخاخُت: لُت اإلاضهُت، الا٦خخاب، الخٗ  الخإمحن، بصاعة الخُغ، اإلاؿْا
Abstract:In the recent times, the Industrial Companies are being characterized by risks, rash either 

to be evaluated or to determine their consequences, especially those related to the civil liability 

towards the external environment such as the risks environment pollution which is traced back to 

industries of some kind. 

In response to the above, the insurance industries have developed a new type of policy to tackle 

the pollution "civil Liability Insurance contract". 

In order to benefit from the civil liability insuring clauses the company has to manage the 

environment tightly otherwise it will lose all the advantages and rights (compensation- coverage) 

during the subscription. 

Keywords: Insurance - Risk management – civil liability – Subscription – Compensation. 

ٓاظِت حٗخبراإلالضمت: ٓاظّ التي الخدضًاث ؤ٦بر مً ألازُاع م  ؤَضاٞا جمشل ْالغبدُت الب٣اء ْالاؾخمغاع ٧ان ٞةطا اإلااؾؿت، ج

ْالخ٠ُ٨ ْمٗالجت ٞدؿُحر صًت،ا٢خها ماؾؿت ألي عثِؿُت ٍ جمشل البِئت م٘ ألازُاع،  ت الكْغ ٍع  َظٍ لخد٤ُ٣ الًْغ

ٔ  ألاَضاٝ، ٞالبٌٗ ٓاظّ التي ألازُاع مٗٓم ؤن ًغ ٓن  ؤْ جإحي ما ٖاصة اإلااؾؿت ج ا البِئت، ٩ً  ألازُاع ؤن ٚحر مهضَع

ٓن  ْالتي الضازلُت ا ٩ً ا ٖلحها في ؤَمُت ال ج٣ل هٟؿِا اإلااؾؿت مهضَع    .جإزحَر

عي  مً ٧ان ْٖلُّ ْالخٟاّ لخماًت مىاؾب ملجإ ًٖ البدض الًْغ تها، ب٣ائها ٖلى اإلااؾؿت   في ج٣ىُت الخإمحن اإلاخمشل ْاؾخمغاٍع

لُت اإلاضهُت للخلٓر البُئي،  ْمً بُجها جإمحن اإلاؿْا ٓٞغ حُُٛاث مسخلٟت للمساَغ التي جخٗغى لِا اإلااؾؿت الهىاُٖت  التي ج

ٓا٢٘ مً الىاخُت ْالظي ًِٓغ للٗامت ؤهّ ْؾُل لُت الخٟاّ ٖلى البِئت، بال ؤهّ في ال ْبٖٟائها مً مؿْا ت لخساط٫ اإلااؾؿت 

لُت اإلاضهُت يض الخلٓر البُئي،   ٓص جإمحن اإلاؿْا ٫ٓ ا٦خخاب ٣ٖ عي ل٣ب ٓهُت ٌٗخبر بجبإ بصاعة بُئُت مد٨مت قٍغ يْغ ال٣اه

ًٍٓاث ًٖ ألازُاع التي حُٛحها بن خضزذ.   ٦ْظل٪ قٍغ لضٞ٘ الخٗ

ٓعا باعػا جبٗا ْا ٫ٓ هدٓ ا٢خهاص الؿ١ٓ، قِض ٢ُإ الخضماث الخإمُيُت ٞحها جُ ا اإلاخمشل في الخد لجؼاثغ اؾخجابت لخُاَع

٤ ألامغ  ْالتي ٧للذ في ألازحر بٟخذ ؾ١ٓ الخإمحن ًٖ ٍَغ غ الظي 07-95للمغاخل التي ؾمدذ بةٖاصة جىُٓمّ،  ،  َظا الخدٍغ

ٓٔ الخ ْجغ٢ُت مؿخ ْم٧ًان َضّٞ جٓؾُ٘ اليكاٍ   خاظت َىا٥ ٧اهذ الخدغّع، صعظت ػاصث ٧لما ؤهّ البضًهي ضماث الخإمُيُت، 

ٓص ؤ٦ثر ٓظ ٓابِ ل ٓاَااث التي ج٣لب الخإمحن بلى َٝغ ٧ّل للخض مً  الخإمحن، ٖلى قغ٧اث ٧اُٞت ْع٢ابت ي ْالخ اإلاماعؾاث 

لُت اإلاضهُت لل ْٖلُّ ٣ٞض خطخي ٣ٖض اإلاؿْا ماؾؿاث الهىاُٖت بةَاع مؿاَم في جسٌُٟ الخإَُل البُئي للماؾؿاث 
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 ٍ ٫ٓ الا٦خخاب ؤْ بكْغ ٍ ٢ب ٓاء حٗل٤ بكْغ ْظملت مٓؾٗت مً ؤلاظغاءاث الٗملُت الغ٢ابُت ؾ ْمًبٍٓ  عي قامل  حكَغ

ًٍٓاث .  ماقغة الخٗ

 ْ بىاء ٖلى َظا، ؾٝٓ هدا٫ْ مً زال٫ َظٍ اإلاضازلت مٗالجت ؤلاق٩الُت الخالُت:  

إلاؿإولُت اإلاضهُت التي جمىدها للمإؾؿت الهىاعُت حؿاهم في جسـٌُ أو هل أن جلىُت الخأمين بالخؼُُاث اإلاخعللت با

 عؿع الخأهُل البُئي للمإؾؿاث الهىاعُت؟

 ْ طل٪ مً زال٫ َغح الدؿائالث الخالُت:

 ما هي ألازُاع ال٣ابلت للخإمحن؟ -

ا؟ - خماص ٖلى ج٣ىُت الخإمحن في بصاعة مساََغ  متى ًم٨ً للماؾؿت الٖا

ُٖٓت ال٣ٗض  - ٓ ه  الظي ًًمً حُُٛت زُغ الخلٓر البُئي الىاجج ٖلى اإلااؾؿاث الهىاُٖت اججاٍ الٛحر؟ما َ

٤ بّ؟  - ٌٍٓ اإلاٞغ ْحؿضًض الخٗ ٫ٓ ا٦خخاب الخإمحن   ْ ما ٖال٢ت ْيُٗت ؤلاصاعة البُئُت في اإلااؾؿت الهىاُٖت ب٣ب

ْع عثِؿُت:  ْ بالخالي اعجإًىا ج٣ؿُم َظا الٗمل بلى زالر مدا

اع الٗام للخإ -1 ْزهاثو ٣ٖض الخإمحن، ؤنىاٝ الخإمحن، ْألازُاع ال٣ابلت للخإمحن(ؤلَا ٓم، مباصت   محن ) اإلاِٟ

ٓص ال٨ُٟلت بخُُٛت ؤزُاع  -2 ْالخإمحن، ال٣ٗ ْؤَضاِٞا ) بصاعة الخُغ  بصاعة الخُغ في اإلااؾؿت باؾخسضام ج٣ىُت الخإمحن 

 اإلااؾؿت(

3-   ْ  ٌٍٓ ْالخٗ لُت اإلاضهُت ) بظغاءاث الا٦خخاب   ٖال٢تها باإلصاعة البُئُت(٣ٖض اإلاؿْا

اع العام للخأمين -1  ؤلَا

٦ْظل٪ حؿخٗمل ٧لمت ألامً ٖىض  مـهىم الخأمين: 1-1 ٓ بمٗجى ؾ٨ً ٢لبّ,  َْ  ,ّٞٓ ْػا٫ ز لٛت: الخإمحن مً ؤّمً, ؤي اَمإن 

 " ٍٝ ْٓ َ
ًْ ز ٓلّ حٗالى بٗض بؿم هللا الغخمً الغخُم:" َءاَمَجُهم ِم ْمً طل٪ ٢  ,  ِللَىاِؽ   1الخٝٓ

ً
َذ َمشاَبت ِْ َىا الَب

ْ
ل َٗ  َظ

ْ
ِْبط ٦ْظل٪: "

 "
ً
َمىا

َ
 2ْؤ

ْ ل٣ض لجإ ؤلاوؿان بلى ٖضة ْؾاثل لخُُٛت ألايغاع الىاججت ًٖ اإلاساَغ التي جهِبّ في خُاجّ مجها الاصزاع, الخًاٞغ, ل٨ً 

ٓاظِت ما  ع الؼمً ؤجها ٚحر ٧اُٞت إلا ٓم ٖلى ؤؾاؽ جًامً الجماٖت جبحن م٘ مْغ ًخٗغى لّ ٞاَخضٔ بلى ٨ٞغة ظضًضة ج٣

ْمً َىا  ْن ٖلى حُُٛت الًغع التي ٢ض ًهِب ؤخض ؤٞغاص الجماٖت، ٞخًمً لّ ألامً ْألامان،  َْضِٞا ألاؾاسخي الخٗا

ْالتي هضعط مشا٫ ًٖ  ِٟا  ٓن بخٍٗغ ْعظا٫ ال٣اه  مجها ُٞما ًلي: ٧ّل اقخ٣ذ ٧لمت الخإمحن التي ٖجي ال٨شحر مً الا٢خهاصًحن 

٤ ٖلى  ٌٗٝغM.FRIEDMAN ْL. SAVAGE:  3ٞدؿب الا٢خهاصًحن الخإمحن ٧الخالي " الٟغص الظي ٌكتري جإمُىاث يض الخٍغ

جا مً اخخما٫ نٛحر مجز٫ ًمخل٨ّ ًًٟل جدمل زؿاعة مالُت نٛحرة ما٦ضة)٢ؿِ ال خامحن( بضال مً ؤن ًب٣ى مخدمال مٍؼ

ْاخخما٫ ٦بحر مً ؤال ًسؿغ قِئا، ؤي اهّ ًًٟل خالت الخإ٦ض مً خالت ٖضم  لخؿاعة مالُت ٦بحرة)٢ُمت اإلاجز٫ بإ٦ملّ( 

 الخإ٦ض"

ٓص الًغع ملؼم للجاهبحن ًخًمً لصخو مٗحن مِضص " 4خؿب ال٣ُّٟ ظحراع: الخإمحن ٖملُت حؿدىض بلى ٣ٖض اخخمالي مً ٣ٖ

ٕٓ زُغ مٗحن اإلا٣ابل ال٩امل للًغع الٟٗلي ال ٢ٓ  ظي ٌؿببّ َظا الخُغ لّ".ب

                                                 
ٓعة ٢َغل : آلا  1  .4ًت ؾ
ٓعة الب٣غة : آلاًت  2  .125ؾ

 3 Ali Hassid : Introduction aux assurances économiques, édition ENAL, 1984, p 15.  
ٓ الىجا، ألاخ٩ام الٗامت َب٣ا ل٣اهٓن الخإمحن الجضًض  4 ٖٓاث الجامُٗت،   -ألا٫ْ  الجؼء –ص/ ببغاَُم ؤب ٓان اإلاُب  .45م  1989صً

ٓ الىو اإلاغظعي الظي ظاءث بّ اإلااصة  َ ْ  اإلاخٗل٤ بالخإمُىاث.   07-95مً ألامغ  2*
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ْالشاوي بضٞ٘ مبلٜ ْ  مً لّ. ُٞلتزم ألا٫ْ بضٞ٘ ال٣ؿِ, 
ّ
ْاإلاا مً 

ّ
بازخهاع وؿخيخج بإن الخإمحن َٓ ٖباعة ًٖ ال٣ٗض بحن اإلاا

ْٚحر مؿدبٗض في  ْجد٣ُ٣ّ ًب٣ى مدخمال ٚحر ما٦ض  َٓغ الٗملُت الخإمُيُت  َْٗخبر َظا الًمان ظ ٕٓ الخُغ,  ٢ْ الخإمحن في خالت 

ْا  خض.آن 

ٓن اإلاضوي الجؼاثغي :" 619ْ ل٣ض ٖٝغ اإلاكٕغ الجؼاثغي في اإلااصة  الخإمحن  ٖلى ؤهّ ٣ٖض ًلتزم اإلاامً بم٣خًاٍ ؤن مً ال٣اه

ٕٓ الٛحر ًاصي بلى اإلاامً لّ ؤْ  ٢ْ اإلاؿخُٟض الظي اقتٍر الخإمحن لهالخّ مبلٜ مً اإلاا٫، ؤْ ؤي ؤصاء مالي آزغ في خالت 

ْ جد٤ُ٣ الخُغ اإلابح مً لّ للمامً"*الخاصر ؤ
ّ
ْ ؤًت صٞٗت مالُت ؤزٔغ ًاصحها اإلاا ْطل٪ م٣ابل ٢ؿِ ؤ  ن في ال٣ٗض 

ٓم ٣ٖض الخإم مباصب علض الخأمين: 1-2 ٖٓت مً اإلاباصت ؤَمِا:٣ً  1حن ٖلى مجم

ذ مً َٝغ اإلاامً لّ لُت: مبضأ خؿً الى - ٓن الخهٍغ ما ٩ّل ًلتزم اإلاخٗا٢ضًً بةصالء بجمُ٘ البُاهاث في ٣ٖض الخإمحن ٩ُٞ

ٍ ال٣ٗض  ٓح قْغ خاث التي جسو الخُغ اإلاامً ٖلُّ، ؤما اإلاامً ًجب ؤن ًبحن بٓي ْالكْغ ٓماث  لضًّ مً مٗل

َٓغ الٗم ٓ ظ حن َ ْٖلُّ ٞدؿً الىُت اإلاخباصلت بحن الُٞغ لُت الخإمُيُت ْؤلازال٫ بهظا اإلابضؤ ٌؿخلؼم مباقغة ْالاؾخصىاءاث، 

 بُالن ال٣ٗض.

ْطل٪ باؾدبٗاص ٖىهغ مبضأ اإلاهلخت الخأمُيُت:  - ْاإلاامً  ٓم اإلاهلخت الخإمُيُت للمامً لّ  ٌكتٍر في َظا اإلابضؤ ؤن ج٣

َْظا ما ٨ٌٗـ الخٟاّ  ْاضر ٢ابل للخًغع،  ٓن الٗىهغ اإلاامً  ٖلى اإلاهلخت اإلاخباصلت بحن اإلاٛامغة مً ٖملُت الخإمحن، ٩ُٞ

 َغفي ال٣ٗض.

-  :ٌ ٍْخمشل مبضأ الخعٍى ٕٓ الخُغ اإلاامً يضٍ،  ٢ْ ٌؿخلؼم َظا ألازحر ؤن ًٓفي اإلاامً بالتزاماجّ بػاء اإلاامً لّ في خالت 

ٓص الخإمحن بسالٝ ٣ٖض جإمحن ألاشخام. ٍُْب٤ َظا اإلابضؤ في ٧اٞت ٣ٖ  ٌٍٓ  طل٪ في صٞ٘ مبلٜ الخٗ

ٓص خالت في ؤهّ اإلابضؤ َظا ٌٗجي ْ مبضأ اإلاكاعهت: - ٓص ٖضة ْظ  لِـ هٟؿّ ٞةهّ الصخيء ٖلى ْاخض مامً مً ؤ٦ثر لضٔ جإمحن ٣ٖ

 .بّ لخ٣ذ التي ال٩املت الخؿاعة ٢ُمت مً ؤ٦ثر ٖلى اإلاامىحن ظمُ٘ مً ًدهل ؤن في الخ٤ للمامً

ب: الؿبب- ٌٍٓ بضٞ٘ اإلاامً ًلتزم اللٍغ ٓن  ٖىضما الخٗ ب لخضْر ؿببال َٓ يضٍ اإلاامً الخُغ ٩ً  ٣ٍْهض الخؿاعة، ال٣ٍغ

ٓلض الظي الؿبب ال٣ٍغب بالؿبب ٓاصر مً ؾلؿلت ً ٕٓ بلى في الجهاًت جاصي التي اإلاخهلت الخ  مازغ ؤي جضزل بضْن  الخؿاعة ٢ْ

ب ػمىُا بها ال٣ًهض ٢ٍغب ٧ْلمت مؿخ٣ل، آزغ زاعجي  2 .الدؿبب هاخُت مً ال٣ٍغب ْبهما ال٣ٍغ

ٌ  مبضأ - ٌٍٓ إلابضؤ جُب٣ُا لّ ًد٤ مُٗىت ؤزُاع يض لّ اإلاامً الصخو ؤن ٌٗجي :الخلىق  في الخلى ٫ٓ  الخٗ  ٖما الخه

ٕٓ هدُجت مً زؿاثغ لخ٣ّ ٫ٓ  ؤن ٖلى اإلاامً يضٍ، الخُغ ٢ْ َْٓ ًد ٢ّٓ ظمُ٘ الخإمحن قغ٦ت للمامً   ٖلى جترجب لّ التي خ٣

ْٕٓ  في حؿبب مً ْطل٪ ؤْ ٖمض ًٖ الخُغ ٢ ٓلّ بٗض بَما٫،  ٌٍٓ ٖلى خه  3طل٪. ٢بل ؤْ الخٗ

ٖٓت مً الخهاثو هظ٦غ مجها ٖلى ؾبُل اإلاشا٫:  زهاةو علض الخأمين: 1-3  4ًخمحز ٣ٖض الخإمحن بمجم

َْؿخلؼم  علض الخأمين علض عياتي: -  ٫ٓ ْال٣ب ٓا٤ٞ ؤلاًجابي  ٓا٣ٞت بعاصحي َغفي ال٣ٗض بالخ ٌٗجي ؤهّ ال ًى٣ٗض بال بم

ْز٣ُت الخإمحن  ٢ٓ٘ مً الجاهبحن.ؤلازباجاث ال٨خابُت ٖلى  ٍْ 

٢ٓذ، ٞاإلاامً لّ ًلتزم  علض الخأمين علض ملؼم للجاهبين: - ْاإلاضًً في هٟـ ال حن نٟت الضاثً  في َظا ال٣ٗض ًإزظ الُٞغ

ٓن مٗل٣ا. ٓن مد٣٣ا بِىما التزام الشاوي ٩ً ٌٍٓ الخؿاعة، ٞالتزام ألا٫ْ ٩ً  بضٞ٘ ألا٢ؿاٍ ؤما اإلاامً ًلتزم بخٗ

ًٍّٓ علض الخأمين علض معاويت: - ٌٍٓ التي جمحز ٣ٖض الخإمحن ُٞضٞ٘ اإلاامً لّ ٢ؿِ م٣ابل حٗ ْ وٗجي بظل٪ نٟت الخٗ

ٕٓ الخُغ. ٢ْ ًٍٓا لخماًخّ في خالت  َْؿخ٣بل اإلاامً ألا٢ؿاٍ حٗ  ّٖٓ ٢ْ  ٖلى الخُغ في خالت 

                                                 
ٖٓاث الجامُٗت،الجؼاثغ،   1 ٓان اإلاُب  .27،م2000ظضًضي مٗغاط، مضزل لضعاؾت ٢اهٓن الخامحن الجؼاثغي، صً
ْبصاعة   2 ٖٓت ٖالم الخجاعة  ما٫، ٖمان، ألاعصن، م مٓؾ  .32-30ألٖا
ٓع   3  .342  م ،1996صاع الخىحن، ٖمان، الاعصن،  -اإلاالُت اإلايكأث مداؾبت -ظٟٗغ وٗمت ؤلالّ ٖبض الض٦خ
بت، ؤ٢  4 ْع وكاٍ الخإمحن في الخىمُت ؤلا٢خهاصًت صعاؾت خالت الجؼاثغ، مظ٦غة ماظِؿتر، ظامٗت الخْغ ٓا٫، ص  .42، م 2001اؾم ه



51العضص   

2017ؿُـغي   

ت صعاؾاث لجامعت عماع زلُجي ألاػىاٍ 
ّ
مت  -الجؼاةغ –مجل

ّ
ت صولُت مدى

ّ
 ISSN 1112-4652 -مجل

 

 183 

ٓي اعلض الخأمين علض ئطعان: - لظي ًملي ْ ٌٗخبر َظا ألازحر بإهّ ٣ٖض حٗؿٟي ألن في ٣ٖض الخإمحن َىا٥ الُٝغ ال٣

ًِا باؾخصىاء الخإمُىاث ؤلالؼامُت. ْ ٞع ٍ ؤ ٕٓ لِظٍ الكْغ ْ الخً ٓر ؤ ْما ٖلى اإلاامً لّ بال الغي  ،َّ  قْغ

ْ علض الخأمين علض كاهىوي: - ٓهُت ٌٗمل بها في خالت هؼإ ؤ ْؤخ٩ام ٢اه بمٗجى ؤن اإلاكٕغ ًىٓم ٣ٖض الخإمحن في ههٓم 

 زالٝ ٢اثم.

ٓص علض الخامين علض اخخمالي:- ْ ًإزظٍ  مً ٣ٖ حن ال٣ضع الظي ٌُُّٗ ؤ ٓم ٖلى الاخخما٫ خُض ال ٌٗٝغ الُٞغ الٛغع التي ج٣

َْظا ما ٓن اإلاضوي الجؼاثغي. 57ههذ ٖلُّ اإلااصة  بال بطا جد٤٣ الخُغ    مً ال٣اه

ْاإلاا علض ػمجي:  علض الخأمين هى- ْاخضة  ٓع ببغامّ ٦ما ؤن اإلاامً لّ ال ًضٞ٘ ألا٢ؿاٍ مغة  مً ال ٞخىُٟظ ال٣ٗض ال ًخم ٞ

ْ بجالٝ الصخيء مدل  ْهي جى٣طخي باه٣ًاء ٣ٖض الخإمحن ؤ  ،٫ٓ ْ جُ ع مضة ٢ض ج٣هغ ؤ ٓعٍت بل بٗض مْغ ًىٟظ التزامّ بهٟت ٞ

 1 الخإمحن.

ْاؾٗت،  أنىاؾ الخأمين: 1-4 ْالتي جخمحز بمجاالتها الجض  ٫ْ ٖغى ؤنىاٝ الخإمُىاث اإلاباقغة  ٓان ؾىدا ْجدذ َظا الٗى

ْمً بحن ْاؾخٗ َْظا خؿب اإلاُٗاع اإلاؿخٗمل للخهي٠ُ،  ٓظض َىا٥ جهيُٟاث ٖضًضة  ْصة وؿبُا خُض ج ماالتها ٚحر اإلادض

 َظٍ اإلاٗاًحر ازترها ما اعجإًىا ؤَمِا ُٞما ًلي: 

 2 و ًمىً جهيُـها خؿب هىع الخُغ اإلاإمً يضه ئلى ألاهىاع الخالُت:معُاع الخُغ اإلاإمً يضه:  -أ

ٓإ أوال: جأمُىاث ألاشخام: و ْ حكمل ؤه الخإمحن يض ألازُاع التي جهِب ألاشخام مباقغة في خُاتهم ؤْ صختهم ؤ

ٓاّٖ: الخإمحن ٖلى الخُاة، الخإمحن يض الكُسٓزت، جإمُىاث  ْمً ؤه الصة......بلخ ؤًٖاءَم  ْال اط   ه٣ٟاث الْؼ

ٓاِٖا: الخإمحن البدغي، ْ  زاهُا:جأمُىاث اإلامخلياث: ْمً ؤه ٓإ الخإمحن يض ألازُاع التي جهِب ممخل٩اث ألاشخام   حكمل ؤه

ٓاعر الُبُُٗت، جإمحن اإلادانُل ا  .بلخ   لؼعاُٖت يض الخ٣لباث الُبُُٗت.الخإمحن يض الؿغ٢ت، الخإمحن يض ال٩

ال ٖجها شخو ٌكمل اإلاؿإولُت اإلاضهُت: و زالشا:جأمين ٓن مؿْا ٩ٍْ ٓإ الخإمحن يض ألازُاع التي جهِب شخها مُٗىا،  ؤه

ْالهُاصلت ....بلخ ْاإلاِىضؾحن  باء  ْالُاثغاث ْألَا لُت اإلاضهُت ألصخاب الؿُاعاث، الؿًٟ    آزغ ٦خإمحن اإلاؿْا

ت اإلاإمً له في ئبغام علىص الخأمين معُاع ؤلاعاصة في الخأمين:و كاعضة الخهيُف خؿب هظا اإلاعُاع  -ب هي مضي خٍغ

 3وجهىـها ئلى الىىعين الخالُين: 

ت أو الخانت:  ٓص الخإمحن التي ٣ًبأوال:الخأمُىاث الازخُاٍع ْازخُاٍع خُض ال ْهي ٣ٖ ل اإلاامً لّ ٖلى قغاءَا بمدٌ بعاصجّ 

بت اإلاامً في جإمحن الصخيء مدل  ٓن الٛغى في ببغامِا ٚع ْ منهي بل ٩ً ٓهُا ؤ ٓاء ٧ان ٢اه ٕٓ مً ؤلاظباع ؾ ٓن في ببغامِا ؤي ه ٩ً

.ّٖٓ ٢ْ  ال٣ٗض لخٟاصي  زؿاعة ما ٢ض جىجم ًٖ زُغ مٗحن ًسصخى َظا ألازحر 

ْالتي جدؿم ت أو الاظخماعُت: وزاهُا:الخأمُىاث ؤلاظباٍع ٓص الخإمحن التي ًبرمِا اإلاامً لّ  ٕٓ ألا٫ْ حكمل ٣ٖ هي ٨ٖـ الى

ًِا بل ٖضم  ٓلِا ؤْ ٞع ال ًمل٪ اإلاامً لّ ؤي ؾلُت ٖلى ٢ب ٓن ؤْ الٗال٢اث اإلاِىُت  بالُاب٘ ؤلاظباعي خُض ًٟغيِا ال٣اه

ٓن. ٓباث ظؼاثُت بٟغى ال٣اه  قغاءَا ٌٗغيّ ل٣ٗ

ٕٓ الخإمحن بن ٧ان شخها ؤْ قِئا ين خؿب اإلاىيىع: ومعُاع الخأم  -ط  ٌٗخمض َظا اإلاُٗاع في جهيُّٟ ٖلى ماَُت مٓي

 ٍْم٨ً ج٣ؿُمّ خؿب َظا اإلاُٗاع بلى:  

وهظا الىىع مً الخامين ًلجأ ئلُه اإلاإمً له مً أظل جأمين الخىاصر التي كض حؿبب أيغاعا أوال: جأمين ألايغاع: 

ىلؿم هظا الهىف   ئلى : جأمين ألاقُاء وجأمين اإلاؿإولُت اإلاضهُت.إلامخلياجه ٍو

                                                 
 هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤.  1

   2 Y.LAMBERT FAIVRE, droit des Assurances, Dalloz, 4éme édition, paris, 1982, p 40-41. 
ت للخإمُىاث، مظ٦غة ماظؿخاع، ظامٗت ٖىابت،  3 ٓا٠َ،الخدلُل اإلاالي في ماؾؿاث الخامحن، صعاؾت خالت الجؼاثٍغ  .27، م2005مُٝغ ٖ
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- أ
ٌٍٓ اإلاامً لّ زؿاثغ ماصًت التي ًخل٣اَا بهٟت مباقغة جأمين ألاقُاء:    في ممخل٩اجّ  1َظا الخإمحن ٌؿخٗمل بهضٝ حٗ

ٓإ َظا الخإمحن:  ْالخسٍغب،  (ْمً ؤه ٓلت، الؿغ٢ت  الخغاث٤، ج٨ؿغ آلاالث، مسخل٠ ألازُاع التي ٢ض جلخ٤ بالبًاج٘ اإلاى٣

٦ْؿغ الؼظاط،  ٓاعر الًُٟاهاث   (الُبُُٗت ال٩

ٓن ٚحر مباقغة  ْ ٚحر ماصًت مشال: 2ْ ٢ض ج٩  ؤ

ٍٓل بةًجاع.......بلخ ( ى، جإمحن الًمان، جإمحن الخم الم آلالي، ألازُاع اإلاِىُت، جإمحن ال٣ْغ  )زؿاثغ الاؾخٛال٫، ؤزُاع ؤلٖا

ٓن ْ حهضٝ لخإمحن اإلاامً لّ مً ألايغاع التي ٢ض ًل  Responsabilité Civileجأمين اإلاؿإولُت اإلاضهُت:  - ة ْج٩  ً خ٣ِا باآلزٍغ

عة جدملّ للخؿاثغ الىاججت  ْما٦ضة مما ًىجغ ٖجها يْغ ْاضخت  لُخّ  ٓاّٖ:3مؿْا  ْ مً ؤه

 (Multirisque habitationباليؿبت لؤلٞغاص:)جإمحن الؿُاعاث، جامحن اإلاىاػ٫:  

ما٫ ؤْ بٗض الدؿلُم، جإمحن   لُت اإلاضهُت بٗض ألٖا لُت اإلاضهُت لالؾخٛال٫، جإمحن اإلاؿْا باليؿبت للماؾؿاث:)جإمحن اإلاؿْا

 البىاء(

وؿيها جخميز ألازُاع اإلاًمىهت أجها تهضص اإلاإمً له في ظؿضه ) الىؿاة، الخىاصر الجؿماهُت،ػواط زاهُا: جأمين ألاشخام: 

ىىن ظؼافي وؿبُا وبضون أي جلُُم ....ئلخ( وخضوثها ًترجب علُه صؿع اإلاإمً مبلؼا مً اإلااٌ مخـم علُه مؿبلا ٍو

ًُت، بؼٌ الىظغ عً  ما ئطا وكع الخُغ وكضعه، هما  لأليغاع، وبالخالي ؿهظا الىىع مً الخأمين ال ًملً الهـت الخعٍى

أهه هىان اخخماٌ عضم وكىع زُغ جماما هما في خالت الؼواط أو اإلاُالص، وأزيرا ؿهىان مً بين هظه العلىص ما حؼُي 

ىلؿم هظا الىىع مً الخأمين ئلى:أزُاع عىض وكى   4 عها ًهعب جدضًض كُمتها هدالت الىؿاة، ٍو

ٓص التي تهضٝ لًمان بما زُغ اإلآث ؤْ خضر الب٣اء ٖلى ٢ُض  Assurance Vieالخأمُىاث على الخُاة:  - أ ْ جًم ال٣ٗ

ش مٗحن:    الخُاة ٖىض جاٍع

ش مٗحن   )في خالت الخُاة بلى ش مٗحن  retraiteجاٍع ٓٞاة ٢بل جاٍع ، جإمحن يض العجؼ في خالت، temporaire décès، في خالت ال

ٓاصر الٗمل،  ٓح بها في خالت خ ً مً ؤزُاءَم ٚحر اإلاؿم ٓاصر الجؿماهُت ؤْ ؤمغاى، جإمحن البُالت، خماًت اإلاؿحًر الخ

 (  ٣un homme cléضان عظل ؤؾاسخيالخإمُىاث الاظخماُٖت ؤلاياُٞت، خماًت اإلااؾؿت في خالت ٞ

ٓص خماًت اإلاامً لّ مً  Dommages Corporelles: الخأمُىاث يض ألايغاع الجؿماهُت - ة ٕٓ مً ال٣ٗ ْ الِضٝ مً َظا الى

ْمً  ٓاصر الجؿضًت  ْطل٪ بمىذ اإلاامً لّ مبلٛا ٧ّل الخ ٦ْظل٪ اإلاغى  ْ اإلاا٢ذ  ٓٞاة، العجؼ الضاثم ؤ ٓاء ٧اهذ ال مسلٟاتها ؾ

ٕٓ بلى :مً اإلاا ًٍّٓ مهاٍع٠ الٗالط، بطا ُٞم٨ً ج٣ؿُم َظا الى ْ حٗ  ٫ ؤ

الخأمين يض الخىاصر الجؿضًت: وجىظه هظه العلىص للخؼُُت مً زُغ الخىاصر التي جـط ي ئلى أي مؿاؽ أو يغع  

ىىن زاعظا عً ئعاصة اإلاإمً له وكض ًأزظ هظا الىىع مً الخأمين ئما الكيل الـغصي أو الجماعي.   5ظؿضي ٍو

  ٓص بلى حُُٛت زُغ العجؼ اإلاخخالي ؤْ اإلاخ٣ُ٘ بؿبب ْحهضٝ اإلاامً لّ ٖىض ب٦خخاب َظٍ ال٣ٗ الخإمُىاث يض اإلاغى: 

ٓظب ٖلى اإلاامً صٞ٘ مبلٜ مدضص مؿب٣ا ٖىض ببغام ال٣ٗض،6اإلاغى  ٕٓ َظا الخضر ٌؿخ ٢ٓ ْب ٓن  ،  ٓص بإجها ج٩ ْجخمحز َظٍ ال٣ٗ

   .1ٖاصة ظماُٖت في بَاع ماؾؿاث ؤ٦ثر مجها ٞغصًت 

                                                 
12 J.F CARLOT, cours de droit des assurances, pour magistère droit des affaires, université de Paris Dauphine, année universitaire 2002-2003, 

P 09. 

 ٘ الؿاب٤ هٟـ الهٟدت. هٟـ اإلاغظ 13

   3 Y.LAMBERT FAIVRE, op.cit.p 457. 
 .100ظضًضي مٗغاط، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غ،؛ م 4

   5 Y.LAMBERT FAIVRE, op.cit.p 815. 

   6 Y.LAMBERT FAIVRE, op.cit.p 819 
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٣ٍْهض بهظٍ  ًجب: ألازُاع اللابلت للخأمين  1-5  ٍ الٟىُت في الخُغ ختى ًم٨ً الخإمحن ٖلُّ،  ٖٓت مً الكْغ ٓاٞغ مجم ج

ٓاٖض التي جًِٗا َُئاث الخإمحن في يٓء َبُٗت ٖملُت الخإمحن، بدُض جا٦ض ألاؾاؽ الٗلمي لّ ٍ جل٪ ال٣ ٍْم٨ً 2الكْغ   ،

ٍ ُٞما ًلي:  3خهغ َظٍ الكْغ

ٓن الخُغ ٚحر ما٦ض الخضْر بل مد- ْزّ.ًجب ؤن ٩ً ش خض ْ ما٦ض الخضْر ٚحر ما٦ض جاٍع  خمل الخضْر في اإلاؿخ٣بل، ؤ

ْ جدٍغًّ. - ْمً ٚحر ٖلمّ ؤ  ًجب ؤن ٣ً٘ الخُغ زاعط بعاصة اإلاامً لّ 

ٓن  ؤن ًجب - ٓن  ْؤن خ٣ُ٣ُا الخُغ ٩ً  .ٖغيُت نٟت طاث ٖىّ الىاججت الخؿاعة ج٩

ٓن  ؤن ًجب -  .ْج٣ضًٍغ ٢ُاؾّ مم٨ً الخُغ َظا ٩ً

ٓن  ؤن ًجب -  .اإلااؾؿت ؤْ الٟغص م٣ضعة في الخإمحن ٢ؿِ مت٢ُ ج٩

ٓخضاث اإلاٗغيت للخُغ. - ٓاٞغ ٖضص ٦بحر مً ال  ًجب ج

ٓاٞغ ٍْجب - ٣بل زُغ ألي ٧املت بخهاثُاث ج ٓاٞغ الٟىُحن ًجب ٦ما الخإمحن ؤ٢ؿاٍ لخدضًض ٖلُّ الخإمحن ًُ  إلظغاء الالػمحن ج

ٕٓ ؤي ٕ ألاؾاسخي ألي الٗىهغ ؤجهم بط الخإمحن مً ه  .محنجإ مكْغ

ب ألاظىبُت، ٦ما ٌُٗي الخ٤ إلااؾؿاث الخإمحن  ْججضع ؤلاقاعة بلى ؤن اإلاكٕغ الجؼاثغي اؾدشجى في ههٓنّ ؤزُاع الخْغ

 اؾخصىاء ؤي زُغ باالجٟا١ م٘ اإلاامً لّ.

 ئصاعة أزُاع اإلاإؾؿت باؾخسضام جلىُت الخأمين: -2

ٓم ئصاعة الخُغ والخأمين: 2-1 ْالخإمحن مً الٗل الخضًشت التي بضؤ الاَخمام بها بٗض الخغب الٗاإلاُت الشاهُت  حٗض بصاعة الخُغ 

ْملخّٓ في الخُاة الٗملُت ْألا٧اصًمُت في الغب٘ ألازحر مً ال٣غن  ْاػصاص الاَخمام بها بك٩ل ٦بحر  ٖاث ال٨بحرة  في اإلاكْغ

ً ٕ ْألاشخام اإلاال٨حن لّ 4الٗكٍغ ٓا٫ ؤي مكْغ ٣ت للخٟاّ ٖلى ؤم ٫ٓ بلى ؤًٞل ٍَغ ، خُض تهضٝ َظٍ ألازحرة بلى الٓن

ٕٓ ألازُاع البدخت  ٢ْ ْالىاججت ٖلى   .5ْالٗاملحن ُّٞ مً الخؿاعة اإلااصًت اإلادخملت 

٢ٓاثُت اإلااوٗت للخُغ بٞ م مً خغم اإلااؾؿاث ؤْ اإلاىٓماث زانت مجها الهىاُٖت ٖلى الخُب٤ُ الجُض لؤلؾالُب ال الٚغ

٢ٓ ت اإلااؾؿت ) الخ ْاؾخمغاٍع ْ الجهاجي في بٌٗ ْاإلا٣للت مً خضجّ، ٣ٞض جخٟاظإ بخد٤٣ بًِٗا مما ًازغ في وكاٍ  ٠ اإلاا٢ذ ؤ

ْلظل٪ جلجإ ٍٓل الخُغ ) ألاخُان(  مً ٧ّل بلى ظِاث ؤزٔغ باؾخٗما٫ ( Transfert du risqueاإلااؾؿاث بلى ما ٌؿمى بخد

ْالخإمحن اإلاكتر٥ )L„assuranceالخإمحن )  )La coassurance ْالظي ٌٗخبر مً ؤَم ْؾاثل بصاعة الخُغ ْالظي ٌؿمذ بٗملُت  6( 

ٍٓل الخُغ ) ْظؿامت ألايغاع ) ،(Risk financingجم ( ؤي La gravité des risquesخُض حٗخبر ٖملُت خماثُت جازغ في خضة الخُغ 

ْالخ٣لُل مً هخا ْ ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ا٦خٟاء اإلااؾؿت بإؾلٓب الخد٨م في الخؿاعة اإلام٨ً جد٣٣ِا  ثج خاالث ٖضم الخإ٦ض. 

ٓعة التي جخٗغى لِا اإلااؾؿت  َْما صعظت الخُ ٍٓل الخُغ إلااؾؿاث الخإمحن مغجبِ بٗاملحن ؤال  ٓئها لخد ْلج الخماًت 

ٓ مبحن بالك٩ل  ا ٦ما  َ   -1-ْمٗض٫ ج٨غاَع

م 1-الكيل عكم  ل الخُغ: مىُلت ئصاعة مساَغ اإلاإؾؿت عً ٍَغ  جمٍى

                                                                                                                                                                
18  A.Besson et M.Picard, les assurances terrestres en droit français, (le contrat d„assurance, tome 1, l„académie des sciences morale et 

politiques, 5éme édition paris, 1975, p32. 
ْلُض بؾماُٖل الؿُٟٓ،بص 2 ْص.  ٓب٨غ  ٓػَ٘، ٖمان،ألاعصن،ص.ُٖض ؤخمض ؤب ْالخ عي الٗلمُت لليكغ  ْالخإمحن،صاع الُاْػ  . 84، م 2009اعة الخُغ 

 95-07مً ألامغ 39*اهٓغ اإلااصة 
،  م  3 ٓا٠َ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  . 29-28مُٝغ ٖ

 95-07مً ألامغ 39*اهٓغ اإلااصة 
ش (  ٍ 4 ْالخإمحن، ) بضْن جاٍع  . 9، نىٗاء،  م2الٗبسخي  َاقم ٖبضٍ ؤخمض، بصاعة الخُغ 
ْالخُب 5 ت  ٓاحي الىٍٓغ ْالخامحن : الى ت، ببغاَُم  ٖلي ببغاَُم ٖبض عبّ، م٣ضمت في الخُغ  ايُت ، الضاع الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع ْالٍغ  .36،  م٣ُ1989اث الٗلمُت 
جضا، مباصت بصاعة الخ 6 ٓعط ٍع ش لليكغ ظ ْالخامحن، صاع اإلاٍغ اى–ُغ  ٓصًت  -الٍغ   .66، م2006اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗ
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 الخىغاع 

                                                                                                

 باهخظام 

 صوعي 

 هاصع    

 اؾخصىاتي                    

                                           صعظت الخُىعة                   

 قضًضة       طاث      صهُا     عضًمت  

همُتأهمُت   ألا            

 .Jean Le Ray, Gérer Les Risques : Pourquoi ? Comment? Edition AFNOR, paris, 2006 اإلاهضع:

ٓاظِت الُلب ٖلى  ْم ْبٖاصة الخامحن بخٓؾُ٘ ٢ضعة ماؾؿاث الخإمحن ٖلى حُُٛت  ْ حؿمذ ٧ل مً ج٣ىُت الخإمحن اإلاكتر٥ 

٤ٞٓ ْ التي حؿمى ؤ1الخإمحن ٖٓت مً ماؾؿاث الخإمحن في جإمحن زُغ  الخأمين اإلاكترنخُاها بخإمحن اإلاامً، ٞ جدكاع٥ مجم

ًٍٓاث في خالت جد٤٣ الخُغ بحن  ْؤؾاؾا في ج٣ؿُم الخٗ ٓن ؤؾاؾا في ج٣ؿُم ال٣ؿِ  ٤ْٞ خهو مخ٤ٟ ٖلحها ج٩ ْاخض 

ي ججض هٟؿِا ؤمام َلب جإمحن ألازُاع ُٞخًمً لجٓء ماؾؿاث الخإمحن الت  ئعاصة الخأميناإلااؾؿاث اإلاامىت، ؤما ًٖ 

ت  ٌ جإمحن َظٍ ألازُاع ؤٚغاى ججاٍع ب في ٞع ٢ٓذ ال جٚغ ْ ختى الخ٣ىُت، ْفي هٟـ ال ال٨بٔر التي ج١ٟٓ بم٩اهُاتها اإلاالُت ؤ

اصة الخإمحن ) الخىاػ٫( لِظا الخُغ لضٔ ماؾؿاث ؤزٔغ مسخهت في طل٪) اإلاخىاػ٫ لّ( لخإمحن هٟؿِا مً هخاثج   ٞخلجإ إٖل

ٍْهبذ  جد٤٣ َظا الخُغ، ٦ما ًم٨ً إلاُٗض الخإمحن بٖاصة جإمحن الخُغ لضٔ ماؾؿت زالشت في خالت ألازُاع الجؿُمت ظضا 

ْع اإلاامً اججاٍ اإلااؾؿت الشالشت.  ٫ْ ًلٗب ص ٞةن َاجحن الخ٣ىِخحن جدٟؼ ماؾؿاث الخإمحن ٖلى  ْبالخالي 2مُٗض الخإمحن ألا

ْالتي جمشل ٖبء ٦بحر ٖلى اإلااؾؿت في خالتااجساط ٢غاع  ٓلت  ٫ٓ في خالت ألازُاع ٚحر اإلا٣ب ٓلِا  ث ٢ب ب في ٢ب جد٣٣ِا ل٨ً جٚغ

ٓ مٓضر بالك٩ل ت ٦ما َ غاى ججاٍع  . -2 -أٚل

 : خضوصحؿُير الخُغ باؾخسضام ئعاصة الخأمين والخأمين اإلاكترن2-الكيل

 الخىغاع

 

 

 

                                             صعظت الخُىعة
 Jean Le Ray, op. citانمصذر:                      )ببنتصرف(    

 

ع الجؼاةغي وعالكخه باإلصاعة البُئُت: -3  علض جأمين اإلاؿإولُت اإلاضهُت في الدكَغ

٤ْٞ اإلااصة ت اإلاضهُت في اإلاإؾؿت الهىاعُت:جأمين اإلاؿإولُ 3-1 لُت اإلاضهُت  ٖلى  07-95مً ألامغ  65حٗٝغ جإمُىاث اإلاؿْا

لُت اإلاامً لّ اإلاضهُت  بؿبب ألايغاع التي  ؤجها الخإمُىاث التي ًًمً مً زاللِا اإلاامً الخبٗاث اإلاالُت اإلاترجبت ٖلى مؿْا

ٕٓ خاصر جم ًلخ٣ِا بالٛحر، باإلياٞت للمهاٍع٠ ال٣ًاثُت الىا ٢ْ لُتها للمامً لّ بزغ  ظمت ٖلى ؤي صٖٔٓ جغظ٘ مؿْا

                                                 
1 Y.LAMBERT FAIVRE, op.cit, p 44.  
2 A.Besson et M.Picard, les assurances terrestres en droit français, les entreprises d„assurances, (Agents-Courtiers-Réassurance-Marché 

Commun, tome 2, Imprimerie R.Vançon, 4éme édition paris, 1977, p344.  
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ٓن ) اإلااصة  لُت اإلاضهُت جإمُىاث بلؼامُت بىو ال٣اه ٓن 07-95مً ألامغ 168يماهّ.٦ما حٗخبر جإمُىاث اإلاؿْا ( خُض ًلؼم ال٣اه

لُخّ اإلاضهُت اجج ٓم بٗملُت الخهيُ٘ ا٦خخاب جإمُىا لخُُٛت مؿْا ْ مٗىٓي ٣ً ْاإلاؿخٗملحن ٧ل شخو َبُعي ؤ اٍ اإلاؿتهل٨حن 

ْح بحن  ٓبت ٖلى اإلاٗجي بٛغامت مالُت جترا ْبزالال بهظٍ اإلااصة حؿلِ ٣ٖ صط صْن ؤلازال٫  100.000صط ْ 5.000ْالٛحر، 

ٓاظب ا٦خخابها مً َٝغ اإلااؾؿاث الهىاُٖت با٦خخاب الخإمحن اإلاٗجي. ٓإ الًماهاث ال  :ْ ُٞما ًلي جهي٠ُ ألَم ؤه

 Assurance R.C. Exploitation للمإؾؿت: الاؾخؼاللي اليكاٍ عً الىاججت إلاضهُتا اإلاؿإولُت حؼُُت -أ

لُت جمشل ٓاظِّ ًم٨ً مدخمل زُغ ؤ٦بر اإلاضهُت اإلاؿْا ْثها ًم٨ً التي الخؿاعة مً ألا٢صخى ٞالخض اإلااؾؿت، ؤن  ج  خض

ل الخٗغى لخُغ  خالت في ؤهّ خحن في ٢ُمتها، ٖلى بىاء جخدضص اإلااؾؿت إلامخل٩اث ٓظض ٞال اإلاضهُت ُتللمؿْا ْص ج  زابخت خض

ْع  للخؿاعة،   ٢ُمت ج١ٟٓ  ٢ض الاؾخٛاللي لليكاٍ هدُجت ماصي يغع  ؤْ ظؿماهُت بنابت بكإن اإلااؾؿت يض ٢ًاجي خ٨م ٞهض

ْع  ًِٓغ ٨َْظا1)للممخل٩اث جدضر ؤن ًم٨ً التي الخؿاعة ) لُت لخإمحن ألاؾاسخي الض  اليكاٍ ًٖ الىاقئت اإلاضهُت اإلاؿْا

لُت مً ناخبها ؤْ اإلااؾؿت خماًت زال٫ مً الاؾخٛاللي  الٛحر اججاٍ اإلاضهُت ؤزىاء مماعؾخّ لليكاَاث الاؾخٛاللُت اإلاؿْا

 .للٛحر اإلادؿببت ْالى٣ضًت الجؿماهُت ألايغاع اإلااصًت، ًٖ الىاججت

 Assurance de Responsabilité Civil Produits اإلاىخجاث:  عً الىاقئت اإلاضهُت اإلاؿإولُت جأمين -ب

ٕٓ ٣ًهض بهظا لُت الخإمحن، مً الى  في ُٖب زُإ، ًٖ ْالىاججت حؿببها مىخجاجّ التي ألايغاع ًٖ اإلاىخج ٌؿخد٣ِا التي اإلاؿْا

ا ؤْ لهىِٗا الخدًحر في اإلاىخجاث، َظٍ نى٘ ؤْ جهمُم ٓظاث َظٍ ٧اهذ بطا ما بحن الخٟغ٢ت صْن  للٗغى، ججِحَز  ؤْ جم ٢ض اإلاىخ

بها ًخم لم  .مً ٢بل ججٍغ

ْالتي مً الٗضًض الجِت َظٍ مً جتهضصَا ظضًضة، إلاىخجاث اإلااؾؿت بهخاط ٞإزىاء عة اإلااؾؿت ٖلى جُغح ألازُاع   الدؿائ٫  يْغ

 ٫ٓ ْص خ ٓػ  ال ظضا ؤن اإلادخمل ٞمً الخإمُيُت، الخُُٛت خض ٓط ًد  ْازخباعاث ججاعب مً ٖلُّ ؤظٍغذ مِما الجضًض، اإلاىخ

ا لٗمُلِا اإلااؾؿت يمىذ ْالتي اإلاحزاث اإلاىخٓغة، ؤْ الهٟاث ٓاَٞغ لُت زُغ ٖىضثظ ُّٞ، ُٞتهضصَا ج ٓاٞغ مؿْا  َظٍ ٖضم ج

ٕٓ َظا ؤن ٖخباعالا  بٗحن ألازظ ًجب ؤهّ بال الهٟاث، ؤْ اإلاحزاث ٓم مً الى  اإلاىخج ٞحها ًدؿبب التي ألايغاع بخُُٛت الخإمحن ٣ً

 2)طل٪ ٢بل ْلِـ اإلاىخج حؿلُم بٗض ٣ِٞ جيخج التي ألازُاع حُُٛت بلى باإلياٞت  هٟؿّ، اإلاىخج لِا ًخٗغى التي جل٪ ْلِـ

ٓما لُت ؤي جإمحن مً الِضٝ ٞةن ْٖم اث م٘ مً اإلااؾؿت خماًت َٓ مؿْا  اإلآث،( الجؿماهُت هدُجت لؤليغاع الٛحر اإلاىاٖػ

ح ٓع  جضمحر مً ألايغاع اإلااصًت ؤْ ...)اإلاا٢ذ ؤْ الضاثم العجؼ الجؿماهُت، الجْغ ٓلت اإلامخل٩اث ْجضَ ٓلت ْالٛحر اإلاى٣  ُٞما ؤما .اإلاى٣

ٔ  ٦خ٩ال٠ُ ج٨مُلُت ٞخٗخبر اإلاالُت ؤْ الٛحر اإلااصًت باأليغاع ًخٗل٤   .ال٣ًاثُت الضٖٓ

ٓلٓظُا ؤنبدذالبُئي: جأمين اإلاؿإولُت اإلاضهُت الىاججت على الخلىر  - أ ِٓٞا ًٖ ًٞال الخ٨ى  الجضًضة ألاؾالُب ْعاء ٢ْ

ْاإلاىخجاث  َظا ؤن ٚحر اإلاخ٣ضمت، باليؿبت للبلضان زانت الخاعظُت جاعةالخ مً َاما ظاهبا ًمشل ًبإ، مىخجا الجضًضة لئلهخاط 

ٓجي الخ٣ضم ٓل  .َاثلت ٖجها ؤيغاع جىجم التي الجؿُمت مساٍَغ ال ًىٟي الخ٨ى

ٞت الخ٣لُضًت بإهٓمخّ الخإمحن ًبضْ ٣ٞض َٓلت اإلاْٗغ ْلى ْلل ٓاظِت ٖاظؼة ْؾُلت ؤهّ ألا  م٘ ل٨ً الخضًشت، ألازُاع َظٍ ًٖ م

ٓع  ْعا َاما ًلٗب ؤنبذ اؾخسضامِا ْخؿً ج٣ىُاجّ جُ  ما َْظا ال٩اعزت، جد٤٣ ٖىض بها  البإؽ مالُت جغيُت مً ٣ًضمّ إلاا ص

ٓظُت للمساَغ ألاؾاسخي اإلاهضع اإلااؾؿاث الهىاُٖت ًم٨ً ٓل ٓانلت مً الخ٨ى شما وكاَِا، م  ٖلمُت ا٦دكاٝ ؤؾالُب ًخم ٍع

ٓلت ظضًضة  .مجها الخ٣لُل ؤْ ألازُاع َظٍ صْن  للخُل

ٓجي الخُغ مٓاَغ لبٌٗ الخإمُيُت الخُُٛت ؤَمُت مً بلٜ ٢ْض ٓل  ْز٣ُت حؿدبٗض ٞلم.3)البِئت جلٓر بسُغ) ٌٗٝغ ما الخ٨ى

لُت جإمحن  مًاع ٧اهذ بل ،جهايما بَاع مً الخلٓر ٢ْاج٘ ًتفي البضا للماؾؿت الاؾخٛاللي اليكاٍ ًٖ الىاقئت اإلاضهُت اإلاؿْا

                                                 
1 - C. Marmuse , X. Mantaigne, Management du risque,ed Vuibert entreprise, Paris, 1989, P 135 – 136 

ٓعص 2 ٓمباع٥، .م.٧لُٟ ما٫ بصاعة ؤؾـ ب ت ألٖا  .510 م ،1989 ألاعصن، عصوي،ألا  ال٨خب مغ٦ؼ الهٛحرة، الخجاٍع
 40. م ،1987 اللاهغة، العغبي، الـىغ صاع الخىىىلىظُت، ألازُاع يض الخأمين ؾغوع، قىغي  مدمض 3
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ٓن َظا الخلٓر ٖاعيا) يمً مُٛاة ألازحرة َظٍ ُت ؤن ٩ً ٓز٣ُت قٍغ  ْٖلُّ مٗحن، خاصر ًٖ ْهاججا  (Accidentelleَظٍ ال

 : ًٖ جيخج التي جل٪ البُئي الخلٓر مً الخإمحن ْز٣ُت يمً حُُٛتها ًخم التي ألازُاع ؤَم  ٞةن

ٓاص جسٍؼً ؤْ بل٣اء، بض، - ت ؤْ الؿاثلت الهلبت اإلا ٓاء، جلٓر ؤن ًم٨ً التي الٛاٍػ  .ألاعى ؤْؾُذ اإلاُاٍ، الِ

اثذ، يٓياء، - ٓاط، اَتزاػاث، ْع   .الجٓ َاعثت لخالت حٛحراث ؤي ؤْ جٓهجاث بقٗاٖاث، ؤم

ٓما الخُُٛاث مً الٗضًض بحن ًجم٘ البِئت جلٓر جإمحن ٣ٖض ؤنبذ زم ْمً  :حكمل ٖم

لُ جإمحن-  ألامغ حٗل٤ بطا زانت البُئي ًدضثها، الخلٓر التي ماصًت ْالٛحر اإلااصًت الجؿماهُت، ألايغاع ًٖ الىاججت اإلاضهُت تاإلاؿْا

 .الهىاُٖت باإلااؾؿاث

  .اإلااؾؿت ٞحها جيكِ التي الهىاُٖت اإلاى٣ُت جلٓر ج٩ال٠ُ جإمحن-

 ْاإلا٣اياة. الٗضالت ج٩ال٠ُ جإمحن -

ؾؿاث الهىاعُت هكٍغ الهخخاب جأمين اإلاؿإولُت اإلاضهُت يض الخلىر البُئي ئخيام ؤلاصاعة البُئُت في اإلاإ  3-2

 :والخعىٌٍ

 ألاؾالُب اإلاؿخسضمت في خالت يبابُت الخىم على ويعُت ؤلاصاعة البُئُت في اإلاإؾؿاث الهىاعُت: 3-3

ٓن ٞحها الخ٨م ٖلى ْيُٗت ؤلاصاعة البُئُت ف ْ ًدضر ؤخُاها ؤن ج٣٘ ماؾؿاث الخإمحن في خاالث ٩ً ْاضر ؤ ي اإلااؾؿت ٚحر 

ٓن بةجبإ ؤؾالُب لغصٕ  ٌٍٓ الخاصر، بال ؤن َظٍ ألازحرة ٌؿمذ لِا ال٣اه ٌ حٗ ٓع ال ًهل لخض بم٩اهُت ٞع ٓبّ ٢ه ٌك

ٍْم٨ً جهيُِٟا ُٞما ًلي:  ٌٍٓ ْ الخٗ ٢ْذ الا٦خخاب ؤ ٓاء ٧ان  م ٖلى بخ٩ام ؤلاصاعة البُئُت ؾ ْؤزٔغ لخدٟحَز  1 اإلاامً لِم 

ٓماث مً ٢ؿِ الخإمحن للضٞ٘ جمىدِا ماؾؿاث الخإمحن للماؾؿاث اإلاامً لِا في خالت خ٨مّ الخسـًُاث: و -1 هي زه

 اإلاغضخي ٖلى ْيُٗت ؤلاصاعة البُئُت ٞحها.

ٓ ٢ؿِ ًٟغى ٖلى اإلااؾؿاث االلؿِ ؤلايافي: و  -2 ى هٓغا لخ٨مِا ٚحر اإلاغضخي َ إلاامً لِا بياٞت ٖلى ال٣ؿِ اإلاْٟغ

 ْيُٗت ؤلاصاعة البِئت ٞحهاٖلى 

3- La franchiseماؾؿاث الخإمحن ٖلى اإلااؾؿاث اإلاامً لِا مً ؤظل البضاًت : و ّ َٓ خض ؤصوى ل٣ُمت الخؿاعة حكتَر

ٓاصر بٗضص مٗحن مً  ٌٍٓ، ٦ما ًم٨ً ؤن حؿخسضمّ في خاالث حٗضص الخ ٌٍٓبالخٗ ٓاصر مً ؤظل بضاًت الخٗ  .  الخ

ٌ: و -4 ٌٍٓ ؤ٦ثر مىّ إلااؾؿاث اإلاامً لِا.ؾلف الخعٍى ٫ٓ حٗ لى الظي ال ًم٨ً إلااؾؿاث الخإمحن ٢ب  ًمشل الخض ألٖا

ٓاَا مؿاَمت اإلااؾؿاث اإلاامً ٖلحها بيؿبت مً ألاعباح التي جدضصَا اإلاؿاهمت في ألاعباح: و -5 ت ٞد هي ْؾُلت جدٟحًز

ٌٍٓ(.باالجٟا١ م٘ ما   ؾؿت الخإمحن، في خالت اهتهاء ال٣ٗض صْن خضْر ؤي خاصر )حٗ

ٓص  م مً َظا الُغح الىٓغي لٓؾاثل جدٟحز اإلااؾؿاث الهىاُٖت ٖلى بخ٩ام ؤلاصاعة البُئُت ٦كٍغ ال٦خخاب ٣ٖ بالٚغ

٧ْاالث  ٓاَا بٌٗ ؤصخاب  ٣ت لِا، بال ؤن الجاهب الٗملي ًشبذ ؤخُاها ج ًٍٓاث اإلاٞغ ْج٣ضًم الخٗ الخإمحن الٗامت) الخإمحن 

الث التي جدؿب  ْحُٗٓم الٗم ٓن  ً( بٗضم الخؼم في جىُٟظ َظٍ ألاؾالُب ألؾباب ٖضم زؿاعة الؼب ْؤخُاها اإلاخٗاملحن آلازٍغ

 ٓ ْع َُئاث الغ٢ابت ْؤلاقغاٝ التي ٧ان الؿعي هد َْىا ًإحي ص ٣ت  ًٍٓاث اإلاٞغ ما٫ بٌٛ الىٓغ ٖلى الخٗ ٖلى ؤؾاؽ ع٢م ألٖا

ْعَا في ؾ١ٓ ا ٍٓت ص غ ال٣ُإ.ج٣ ا في ْل  جدٍغ ٍع ْاضخا ْيْغ  لخإمحن الجؼاثغي 

 الخاجمت:

ْعا مِما في بًجاص الؿبل ال٨ُٟلت للخس٠ُٟ مً خضة ألازُاع التي تهضص ال٨ُاهاث الا٢خهاصًت، جىاٍ بّ  ًلٗب الخإمحن ص

ٓع ؤَمِا في حصجُ٘ ٢غاعاث الاؾدش ٓاظباث الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت التي ًدبل ْال ٝ ٖضم ظملت مً اإلاِام  ْالخض مً ْْغ ماع 

ْالتي  الخإ٦ض اإلاهاخبت لِا، ج٣لُل الخؿاثغ اإلادخملت الىاظمت ًٖ جد٤ُ٣ ؤي مً اإلاساَغ اإلادخملت في مغاخل الاؾدشماع ٧اٞت 

                                                 
1 - « CAAT », guide de gestion en risque industriels et multirisque entreprise 

. 
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ٓعة  م في ٖملُاث ؤلاهخاط به ْاَع ْؤعباب الٗمل ؤص ْمؿخ٣غ ًماعؽ ُّٞ ٧ل مً الٗاملحن  ٓٞحر مىار آمً  ججغ ؤخُاها لئلٞالؽ، ج

ْطل٪ مً جى٨ٗـ ٖل  ٘ ْحصجُ٘ مىذ الاثخمان للمكاَع ٘ مً جىاٞؿُت اإلااؾؿت، حؿُِل  ْالٞغ ْػٍاصتها  ى جدؿحن ؤلاهخاظُت 

ْػٍاصة  زال٫ ما ى" مما ًاصي بلى احؿإ ٖملُاث الاثخمان  ٓالِم " الخإمحن ٖلى ال٣ْغ ٍٓٞغ مً يماهاث للم٣غيحن ٖلى ؤم ً

ت  ٓٞغ للماؾؿاث ٞغم اؾدشماٍع ٓ ما ً َْ ت  ٢ٓذ...بلخ.الش٣ت الخجاٍع ْآمىت في طاث ال  ٢ُمت 

ْ ُٞما ًسو اإلااؾؿاث الهىاُٖت، ٨ًدسخي الخإمحن ؤَمُت مًاٖٟت هٓغا إلاا ٢ض حؿببّ َظٍ اإلااؾؿاث مً ؤيغاع للٛحر 

لُت  ٓص اإلاؿْا ْالتي ًمىذ ٞحها الخإمحن حُُٛاث مغيُت مً زال٫ ٣ٖ ْلت وكاَِا الاؾخٛاللي ٦إيغاع الخلٓر البُئي،  ؤزىاء مؼا

 ْ ْٞغى جدب٘ بصاعة بُئُت مد٨مت اإلاضهُت  تها ٖلى اإلااؾؿاث الهىاُٖت مً ظِت،  التي جضزل اإلاكٕغ الجؼاثغي لٟغى  بظباٍع

. ًٍٓاث الخابٗت لِا ٖىض جد٤٣ الخُغ مً ظِت ازٔغ ْصٞ٘ الخٗ ٓص   ٦كٍغ ال٦خخاب َظٍ ال٣ٗ

ٓ ما ٢ض ًٟخذ مجا٫ لل َْ غا  متزاًضا  ْالتي جتهاْن في ْ هٓغا ألن ؾ١ٓ الخإمحن في الجؼاثغ ٌٗٝغ جدٍغ مماعؾاث الالؤزال٢ُت، 

ْالغ٢ابت مً زال٫ زل٤  ْع ؤلاقغاٝ  ٍٓت ص ٍ الا٦خخاب الالػمت، ٧ان البض مً ج٣ ْٞغى قْغ جدب٘ اإلااؾؿاث الهىاُٖت 

ْعَا الغ٢ابي ٖلى ٧ل اإلااؾؿاث الىاقُت في الؿ١ٓ بما ٞحها ألاظىبُت.     ْجُٟٗل ص  الُِئاث الالػمت 

  اإلاغاظع:

ٓن الخإمحن الجضًض ص/ ببغاَُم  -1 ٓ الىجا؛ ألاخ٩ام الٗامت َب٣ا ل٣اه ٖٓاث الجامُٗت،  -الجؼء ألا٫ْ  –ؤب ٓان اإلاُب  .1989صاع اليكغ صً

ايُت، الضاع الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع-2 ْالٍغ ْالخُب٣ُاث الٗلمُت  ت  ٓاحي الىٍٓغ ْالخامحن: الى ت، ببغاَُم ٖلي ببغاَُم ٖبض عبّ، م٣ضمت في الخُغ 

1989. 

ش (  ٍالٗبسخي  -3 ْن جاٍع ْالخإمحن، ) بض  ، نىٗاء. 2َاقم ٖبضٍ ؤخمض، بصاعة الخُغ 

ٖٓاث الجامُٗت،الجؼاثغ،  -4 ٓان اإلاُب ٓن الخامحن الجؼاثغي، صً  .2000ظضًضي مٗغاط، مضزل لضعاؾت ٢اه

ش لليكغ  -5 ْالخامحن، صاع اإلاٍغ جضا، مباصت بصاعة الخُغ  ٓعط ٍع اى–ظ ٓصًت  -الٍغ  .2006اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗ

ٓع  -6   .1996صاع الخىحن، ٖمان، ألاعصن،  -اإلاالُت اإلايكأث مداؾبت -ظٟٗغ وٗمت ؤلالّ ٖبض الض٦خ

ْلُض بؾماُٖل الؿُٟٓ،-7 ْص.  ٓب٨غ  ْالخإمحن، ص.ُٖض ؤخمض ؤب ٓػَ٘، ٖمان، بصاعة الخُغ  ْالخ عي الٗلمُت لليكغ   .2009ألاعصن،صاع الُاْػ
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