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ملخص:
َّ
إن تنامي االقبال على القروض العقارية من طرف خمتلف الشرائح االجتماعية كان نتيجة عدَّة عوامل،
أمهها أزمة السكن وتكاليفه الباهظة ،األمر الذي دفع األفراد للجوء إىل البنوك من أجل احلصول على قرض مقابل
دفع أقساط منتظمة الستفاء الدينَّ ،إال َّ
أن الكم اهلائل من التمويالت اليت تقدمها البنوك لألفراد يهدد من
استمرارية نشاطها التجاري يف حال ة عجز املقرتضني عن استيفاء ديوهنم ،أو عدم التزامهم بدفع األقساط يف
اآلجال احملددة؛ مما يستدعي إحاطة البنوك مبجموعة من الضماانت فيما خيص هذا اجملال من القروض ،فإىل
جانب الرهن الرمسي وكذا الكفالة بشقيها ،العينية والشخصية ،يعترب التأمني على القروض العقارية سواء أكان
أتمينا على األشخاص أو على العقار يف ِّ
حد ذاته ،أهم الضماانت اليت تكفلت مبوجبها شركات التأمني مبختلف
ً
ختصصاهتا ،ضمان جمموع األخطار احمليطة هبذا القرض.
الكلمات املفتاحية :القرض العقاري؛ شركات التأمني؛ التأمني على البطالة؛ التأمني على الوفاة؛ التأمني على
الكوارث الطبيعية.
Abstract:
The growing demand for real estate loans has been the result of several factors,
the most important of which is the housing crisis and its high costs, which led
individuals to resort to banks in order to obtain a loan in return for regular installments,
However, the Huge funding provided by banks to individuals threatens to continue her
busines in If the borrowers do not pay within the specified deadlines, it is necessary to
Briefing banks on guarantees, in addition to the official mortgage and personal and inkind bail, Mortgage Loan Insurance is the most important guarantee, whether
insurance for persons or property, so that insurance companies guarantee the risks
involved in the loan are covered.
Keywords: Mortgage insurance, insurance companies, unemployment insurance,
death insurance, natural disaster insurance.

 المؤلف المرسل.
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مقدمة:
تعترب القروض العقارية كأداة للتمويل ،تقوم على تشجيع البنوك واألفراد للمسامهة يف التخفيف من حدَّة
أزمة السكن والتصدي هلا ،فهي عبارة عن جمموعة من التمويالت العقارية املقدمة من طرف البنوك يف أشكال
خمتلفة حسب طرق السداد ومعدالت الفائدة ِّ
املتغّية والثابتة وقيمة الرسوم ،وذلك من أجل شراء عقار سواء أكان
قطعة أرض أو منزل ،أو من أجل القيام بعمليات البناء والرتميم ،وذلك مقابل رهون قانونية على األمالك العقارية
للمدنيني ،لكي تضمن البنوك حتصيل ديوهنا.
فالرهن العقاري أي الرهن الرمسي ،عقد يكسب البنك ح ًقا عينيًا على العقار حمل القرض ،حبيث يكون له

مبوجب هذا الرهن بصفته دائنًا أن يتقدم على الدائنني العاديني والدائنني التاليني له يف املرتبة يف استيفاء حقه من
مثن ذلك العقار ،وهذا يف حالة وجود خالف بني املدين (املقرتض) والدائن (البنك) ،ويف كثّي من األحيان ما
يُ َد َّعم هذا القرض بكفالة عينية أو شخصية ،ابألخص إذا كان مبلغ القرض معترب ولكن قد حيدث أن يعجز
املدين املقرتض على سداد الدين لظروف قاهرة ليس له يد فيها سواء تعلق األمر بشخصه كأن يتعرض للبطالة أو

للموت أبن يتوىف قبل سداد الدين ،وسواء تعلق األمر ابلعقار كأن يتعرض هذا األخّي لكارثة من الكوارث
قائما ،يستوجب سداده ،حبكم َّ
أن واقع النشاط التجاري للبنوك
الطبيعية كالزلزال ،ويف مجيع األحوال يبقى الدين ً

يستلزم متويل املشا ريع واألفراد مقابل اسرتجاع مبلغ القرض وما يرتتب عليه من رسوم وفوائد وعقوابت التأخّي
وذلك من أجل حتقيق األرابح وضمان االستمرارية ،لذا منحت خمتلف التشريعات من بينها التشريع اجلزائري
للبنوك احلق يف اللجوء إىل القضاء من أجل التصرف يف العقار حمل القرض الستيفاء مبلغ الدين يف حالة ما إذا

امتنع املدين املقرتض عن تسديد األقساط املرتتبة على القرض وف ًقا جلدول االستحقاق ،أما إذا كان العجز انجم
عن قوة قاهرة ليس للمدين املقرتض يد فيها ،فقد أُحيط هذا القرض يف هذه احلالة بوعاء محائي عن طريق ما
يسمى بتأمني القرض العقاري ،حب يث تتكفل شركات التأمني مبختلف ختصصاهتا ،ضمان جمموع األخطار اليت قد
تتعرض هلا البنوك جراء هذه القروض ،مسببةً هلا خسائر مالية جسيمة ،بصفتها املستفيدة يف عقد التأمني على
القرض العقاري ،ذلك َّ
أن املؤمن له يف العقد هو املدين املقرتض ،ومن هذا املنطلق ،يطرح التساؤل التايل:
ما مدى فعالية الدور الذي يلعبه نشاط التأمني يف ضمان القروض العقارية املمنوحة لألفراد من طرف البنوك
واملؤسسات املالية؟
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لإلجابة عن هذه اإلشكالية مت االستناد على خطة ثالثية مقسمة إىل ثالثة حماور ،كل حمور قُسم إىل
جمموع من النقاط األساسية اليت من خ الهلا سيتم معرفة مدى إمكانية االعتماد على التأمني لضمان حق البنوك
واملؤسسات املالية يف استيفاء مبلغ الدين من أجل ضمان االستمرارية:
األول :مفهوم التأمني على القرض العقاري املمنوح لألفراد.
احملور َّ
احملور الثاين :األخطار املؤمن عليها يف القرض العقاري املمنوح لألفراد.
احملور الثالث :شركات التأمني املعنية بضمان أخطار القرض العقاري املمنوح لألفراد.
األول :مفهوم أتمني القرض العقاري املمنوح لألفراد
احملور َّ
القرض العقاري هو قرض طويل املدى ،موجه لتمويل شراء أو بناء سكن أو متويل أعمال هتيئة أو توسيع
مسكن ،يصن ف ضمن قروض االستهالك ،أي أن نسبة الفائدة حتدد منذ البداية ،فاملقرتض يسدد شهراي األقساط
والفوائد املرتتبة على ذلك يف مدة القرض ،إ ْذ يستلم املستفيد عند االكتتاب خمطط اإلهتالك ،متمثال يف جدول
استحقاق يبني مبلغ ومدة التسديدات الشهرية ،حبيث ي ُُضمن القرض عامة برهن عقاري ،فإذا مل يستطيع
أيضا عن
املقرتض التسديد ،يتم بيع العقار ويستعيد البنك قيمة القرض على أساس سعر البيع ،كما يتم ضمانه ً
طريق اكتتاب أتمني ،حيث تقوم شركة التأمني بتسديد قيمة القرض يف حالة الوفاة أو العجز النهائي للمقرتض ،أو

يف حالة اتالف العقار حمل الق رض نتيجة لتعرضه لكارثة طبيعية ،وهو ما يعرف ابلتأمني على القرض العقاري،
وفيما يلي سيتم تناول جمموعة من املفاهيم والنقاط اليت من ِّ
شأهنا أن توضح فكرة أتمني القرض العقاري:
َّأواال :املفهوم القانوين لتأمني القرض العقاري
املشرع اجلزائري مل خيصص مفهوم واضح ومباشر لتأمني القرض العقاري كمصطلح مركبَّ ،إال أنَّه أعطى
كل جزء من هذا املركب تعريف خاص به ،ابعتبار َّ
أن مصطلح أتمني القرض العقاري يتألف من ثالثة ()03
األول "التأمني" ،والثاين
مصطلحات مركبة لكل واحد منها مدلوله ومضمونه القانوين ،حبيث يشمل املصطلح َّ
"القرض " ،والثالث مصطلح "العقار" ،ومن مث جيب إعطاء تعريف لكل مصطلح على حدى حىت يتم التوصل إىل
تعريف أتمني القرض العقاري من الناحية القانونية
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تعريف التأمني:
املادة الثانية ( )02يف فقرهتا األوىل ( )01من قانون التأمينات 1اليت حتيلنا إىل نص املادة  619من
القانون املدين اجلزائري ،واليت جاءت يف نفس الوقت إعادة حرفية ملضموهنا ،عرفت عقد التأمني أبنَّه" :عقد يلتزم
املؤمن (شركة التأمني) مبقتضاه أبن يؤدي إىل املؤمن له أو الغّي املستفيد الذي اشرتط التأمني لصاحله مبلغًا من
املال أو إير ًادا أو أداء مايل آخر يف حالة حتقق اخلطر املبني يف العقد ،وذلك مقابل أقساط وأيَّة دفوع مالية
أخرى".
 -1تعريف القرض:
عرف املشرع اجلزائري مبوجب القانون رقم  11-03املتعلق ابلقرض والنقد ،القرض على أنه" :كل عمل
َّ
لقاء عوض يضع مبوجبه شخص ما أو يَعِّ ُد بوضع أموال حتت تصرف شخص آخر أو أيخذ مبوجبه لصاحل
شخص أخر التزاما ابلتوقيع كالضمان االحتياطي أو الكفالة ،وتعترب مبثابة عمليات قرض ،عمليات اإلجيار املقرونة
حبق خيار ابلشراء وال سيما عمليات القرض االجياري والعقاري".

2

 -2تعريف العقار:
جاء يف مفهوم نص املادة  683من القانون املدين اجلزائري على َّ
أن العقار هو كل شيء مستقر واثبت،
ال ميكن نقله من دون تلف وكل ماعدا ذلك من شيء فهو منقول ،ومن هذا النص يتبني أن املشرع اجلزائري يف
الفقرة األوىل قد عرف العقار لكنه مل يعرف املنقول وذلك معناه َّ
أن كل ما ال يدخل يف تعريف العقار يعترب من
املنقوالت.

3

ما جيب التنويه له فيما خيص األمر رقم  07-95املتعلق ابلتأمينات ،قبل استجماع مفاهيم املصطلحات
الثالثة لتكوين مفهوم مصطلح التأمني على القرض العقاري ،هو َّ
أن املشرع اجلزائري مل يستبعد أبي مادة قانونية
تطبيق أحكامه على أتمني القرض العقاريَّ ،إال أنَّه يف املقابل سكت عن تنظيم أتمني القرض العقاري ،وحىت عن
تنظيم القرض بصفة عامة بنص خاص مبوجب هذا األمر.

 :1األمر رقم  ،07-95املؤرخ يف  23شعبان عام  1415املوافق ل  25يناير سنة  ،1995متعلق ابلتأمينات ،املعدل واملتمم مبوجب األمر رقم
 ،04-06املؤرخ يف  20فيفري .2006

 : 2القانون رقم  11-03املؤرخ يف  ،2003/08/26ابلقرض والنقد ،املعدل واملتمم مبوجب األمر رقم .04-10

 : 3إسحاق إبراهيم منصور ،نظرية القانون واحلق وتطبيقاهتا يف القوانني اجلزائرية ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،بدون سنة نشر ،صفحة .260
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من خالل ما سبق بيانه من نصوص قانونية فيما خيص املصطلحات ِّ
املكونة ملصطلح أتمني القرض
العقاري ،وأمام سكوت املشرع اجلزائري عن إعطاء تعريف خاص به ،ميكن القول أبن أتمني القرض العقاري هو
نوع من أنواع عقود التأمني ،يتم إبرامها بني ثالثة أطراف ،أوهلا شركة التأمني ابعتبارها املؤمن واليت ختضع يف
إنشائها ونشاطها للتشريع املعمول به ،واثنيها املقرتض وهو طالب القرض ابعتباره مؤمن عليه ،يف حني َّ
أن الثالث
هو البنك امل ِّ
قرض ابعتباره املستفيد من التأمني ،حبيث تلتزم شركة التأمني بتعويض البنك يف حالة حدوث اخلطر
ُ
املؤمن عليه ،مقابل أقساط يدفعها املقرتض أي املؤمن له بصفة دورية ،فصلية أو سنوية ،أو دفعة واحدة ،حسب
نوع عقد التأمني املخصص للقرض العقاري ،فقد يتعلق التأمني خبطر وفاة املؤمن عليه ،أو حبدوث كارثة من
الكوارث الطبيعية اليت تؤدي إىل إتالف العقار حمل القرض ،وغّيها من املخاطر اليت حتيط ابلقرض العقاري.
اثنيًّا :املفهوم الفقهي لتأمني القرض العقاري
تعددت التعاريف الفقهية للتأمني على القرض العقاري املمنوح لألفراد ،فمنهم من عرفه على أنَّه ،ضمان
املؤمن للمخاطر اليت يتعرض هلا البنك كخطر اإلعسار املؤقت والنهائي للمقرتض وذلك يف إطار القروض اليت
مينحها البنك ،وهذه القروض كي تكون مضمونة من طرف شركة التأمني جيب أن تكون خمصصة الكتساب أو
جتديد أو بناء سكن ذايت من طرف اخلواص ألمالك عقارية ،وهذا وف ًقا لتسمية الشركة من خالل جمال
ختصصها.

1

وهناك من يعرفه على أنَّه ،عقد يكتتب من قبل شخص طبيعي أمام شركة التأمني ،يكون لصاحل البنوك
واملؤسسات املالية ،حيث تقوم شركات التأمني بتعويض البنوك عن ضياع أو عدم إمكانية اسرتجاع قيمة القرض
وفوائدهَّ ،إما عند استحقاق الدين أو بعد مرور مدَّة معيَّنة من هذا األجل2.ومنهم من عرفه على أنَّه نوع خاص
من التأمينات يتم إبرامه يف شكل عقد يضم طرفني ،أحدمها املؤمن له وهو املقرتض ،واآلخر املؤمن وهو شركة
التأمني ،بغرض التزام هذا األخّي بتغطية خطر اإلعسار املؤقت أو النهائي لدفع املستحقات يف التاريخ احملدد
لصاحل الطرف املستفيد وهو املقرض يف حالة حتقق اخلطر ،وهذا بدفع التعويض له ،من أجل تعزيز فرصة املقرتض

 :1أمال حفيظ ،تطور التأمينات الشخصية ،رسالة ماجستّي يف القانون اخلاص ،ختصص عقود ومسؤولية ،جامعة أحممد بوقرة ،كلية احلقوق ،بومرداس،
السنة اجلامعية  ،2012-2011صفحة .90
 :2سفيان زغيدي ،اآلليات القانونية ملواجهة خماطر القروض العقارية يف اجلزائر ،رسالة ماجستّي ،يف القانون اخلاص ،جامعة اجلزائر  ،1كلية احلقوق،
بن عكنون اجلزائر ،السنة اجلامعية  ،2013-2012صفحة .69
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يف احلصول على القرض العقاري املطلوب لتمويل مشروع عقاري ما 1،وضمان استيفاء املقرض ملبلغ القرض
وفوائده يف حالة إعسار املقرتض2 ،مقابل أن يدفع هذا األخّي أقسـ ـ ـاط دفعة واحـ ـدة أو بصفة دورية.

3

ما يعاب على التعاريف السابقة َّأهنا ركزت يف تعريفها لتأمني القرض العقاري على جانب واحد من
املخاطر املؤمن عليها واليت قد يتعرض هلا البنك مبناسبة القروض العقارية اليت يقدمها ،وهو جانب أتمني
األشخاص ،أي املخاطر اليت قد تصيب املقرتض يف شخصه ،حبيث جتاهلت هذه التعاريف ماعدا التعريف الثاين
عاما ،التأمني على املخاطر اليت قد متس العقار حمل القرض واملتمثلة يف الكوارث الطبيعية ،اليت تعد من
الذي جاء ً

بني أهم املخاطر اليت قد حتول دون إمكانية املقرتض مواصلة تسديد املستحقات ،واليت تستلزم التأمني عليها من

أجل ضمان حق البنك يف استيفاء مبلغ الدين يف حالة وقوعها.
ومن هذا املنطلق ميكن استنتاج مفهوم التأمني على القرض العقاري أبنَّه عقد أتمني يتشكل من ثالثة
أطراف تشمل كل من:
 املؤمن (شركة التأمني) :وهو الطرف امللتزم بدفع التعويضات يف حال حتقق اخلطر املؤمن عليه ،وذلك مقابل مايتلقاه من أقساط ،يدفعها املؤمن له.
 املؤمن له (املقرتض) :وهو الطرف املدين يف الرهن الرمسي مبوجب القرض العقاري ،والذي مينح له البنكالقرض من أجل متويل مشروع ذو طابع عقاري كبناء أو جتديد أو توسيع سكن 4،مقابل التزامه بدفع أقساط
ملزم بدفعها طيلة مدة العقد املربم حىت ولو مل يقع اخلطر.
التأمني ،وهو ٌ

5

 املستفيـ ـ ـد (املقـرض) :وهو الطرف الثالث ،الذي يستفيـ ـ ـد من الت ـ ـأمني بصفت ـه مقرض ،قد يك ـون بن ـك أو أيمؤسسة مالية ماحنة للقرض العقاري ،يشرتط التأمني لصاحله ،من خالل ذكر امسه يف وثيقة التأمني 6،ذلك أنَّه

 :1عبد القادر بلطاس ،اسرتاتيجية متويل السكن يف اجلزائر ،الطبعة الثانية ،دار األسطورة ،اجلزائر ،2007 ،صفحة .319
 :2عبد القادر بلطاس ،املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.

 : 3حممد يوسفي-حممد أمني مزاين ،التأمني على القرض العقاري املوجه لتمويل السكن يف اجلزائر ،جملة دفاتر السياسة والقانون ،العدد ،18
جانفي  ،2018اجلزائر ،صفحة .48
 : 4عبد احلميد ثروت ،اتفاق التمويل العقاري ،دار اجلامعة اجلديدة ،االسكندري ،مصر ،2002 ،صفحة .66

 :5الياقوت عرعار ،التمويل العقاري ،رسالة ماجستّي ،جامعة اجلزائر  ،1كلية احلقوق ،بن عكنون ،اجلزائر ،السنة اجلامعية  ،2012-2011صفحة
.150
6

: BENNADJI Tahar, les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son développement en Algérie,
mémoire fin d’études en vue de l’obtention du diplôme supérieur des études bancaires, école supérieure de
banque, année 2002, page 08.

- 42 -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قورش ليلى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تضررا عند وقوع اخلطر املؤمن منه ،والذي قد ميس بشخص املقرتض املؤمن عليه أبن يتوىف أو يقع يف آفة
األكثر ً

أيضا العقار ،أبن يتضرر ويتلف نتيجة وقوع كارثة طبيعية كالزلزال والفيضان.
البطالة ،وقد ميس اخلطر ً
احملور الثاين:األخطار املؤمن عليها يف القرض العقاري املمنوح لألفراد

ينقسم التأمني على القرض العقاري إىل شقني ،الشق األول خاص ابلتأمينات على األشخاص ،واليت
تضمن األخطار اليت تصيب املقرتض يف شخصه ،واملتمثلة يف ٍّ
كل من الوفاة والعجز الكلي أو اجلزئي الذي يسبب
البطالة ،ابإلضافة إىل الشق الثاين الذي يضمن األخطار اليت قد يتعرض هلا العقار من كوارث طبيعية.
َّأواال :التأمني على األشخاص يف القرض العقاري
تضمن أتمينات األشخاص حسب القانون اجلزائري األخطار التالية :ألخطار املرتبطة مبدة احلياة البشرية،
الوفاة بعد وقوع احلادث ،العجز الدائم (اجلزئي أو الكلي) ،العجز املؤقت عن العمل ،تعويض املصاريف الطبية
الصيدالنية واجلراحية ،حبيث ميكن أن أيخذ التأمني على األشخاص الشكل الفردي أو اجلماعي.
1
عرف التأمني على األشخاص أبنَّه" :عقد
املشرع اجلزائري طب ًقا لنص املادة  60من قانون التأمينات َّ

احتياطي يكتتب بني املكتتب واملؤمن ،يلتزم بواسطته املؤمن بدفع مبلغ حمدد يف شكل رأمسال أو ريع ،يف حالة
وقوع احلدث أو عند حلول األجل احملدد يف العقد ،للمؤمن له أو املستفيد املعني.
يلتزم املكتتب بدفع األقساط حسب جدول اس تحقاق متفق عليه".
ويف دراسة التأمني على القرض العقاري َّ
فإن التأمينات على األشخاص اليت يشملها هذا األخّي تتمثل يف
كل من ،التأمني على الوفاة والتأمني على العجز.
-1التأمني على الوفاة:
عرف املشرع اجلزائري التأمني على الوفاة مبوجب املادة  65من قانون التأمينات على أنَّه" :عقد يتعهد
مبوجبه املؤمن بدفع مبلغ معني للمستفيد أو املستفيدين عند وفاة املؤمن له مقابل قسط وحيد أو دوري".
ففي أتمني القرض العقاري تتعهد شركة التأمني بدفع مبلغ الدين واملستحقات املرتتبة على القرض للبنك املقرض
ابعتباره املستفيد من عقد التأمني ،يف حالة وقوع اخلطر املؤمن منه واملتعلق بشخص املقرتض املؤمن عليه ،مقابل

 :1األمر رقم  ،07-95املؤرخ يف  23شعبان عام  1415املوافق ل  25يناير سنة  ،1995متعلق ابلتأمينات ،املعدل واملتمم مبوجب األمر رقم
 ،04-06املؤرخ يف  20فيفري  ،2006صفحة .22
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أن يدفع هذا األخّي األقساط احملددة يف العقد ،وهلذا النوع من التأمني ثالثة ( )03صور ،تتمثل يف كل من
التأمني العمري ،التأمني املؤقت والتأمني على البقاء.

1

وما جيب التنويه له هو َّ
األول ،شركة التأمني
أن التأمني على الوفاة خيتلف عن التأمني على احلياة ذلك أنَّه يف َّ
تكون ملزمة بدفع مبلغ التعويض يف حالة وفاة املؤمن عليه ،يف حني َّ
أن التأمني على احلياة والذي نص عليه املشرع
اجلزائري يف املادة  64من قانون التأمينات ،هو عقد يلتزم مبوجبه املؤمن أي شركة التأمني بدفع مبلغ حمدد للمؤمن
له ،عند اتريخ معني ،مقابل قسط ،إذا بقي املؤمن له على قيد احلياة عند هذا التاريخ ،حبيث َّ
أن ضمان التأمني
هو شرط يسمح ابسرتجاع مبلغ األقساط املدفوعة ،املرتبطة ابلتأمني يف حالة احلياة ،إذا تويف املؤمن له قبل األجل
احملدد يف العقد لدفع املبالغ املؤمن عليها  ،إ ْذ يكتتب ضمان التأمني هذا مقابل قسط خاص يدرج يف القسط
الرئيسي.
َّ
إن البنك املقرض ،يف القرض العقاري ،يشرتط على املقرتض التأمني على الوفاة ،ابعتباره الضمان الذي
حيفز البنوك على متويل األفراد يف اجملال العقاري ،يف حالة وفاة طالب القرضَّ ،أما ابلنسبة للتأمني على احلياة فهو
2
ليس ضمن متطلبات القرض العقاري ،ذلك َّ
اشرة دعوى قضائية
أن القانون العقاري منح للبنك الصالحية يف ُمبَ َ

الستفاء الدين ،إذا ما امتنع املقرض يف فرتة حياته على تسديد األقساط وف ًقا جلدول االستحقاق املتفق عليه،
دون وجود سبب أو قوة قاهرة حالت دون قدرته على التسديد.
ففي فرتة حياة املقرتض ،يكون للبنك ضمان الرهن الرمسي ،الذي ميكنه من مباشرة اإلجراءات القانونية للحجز
على العقار واستفاء مثنه ومن مثة استيفاء مبلغ الدين ومستحقاته عند االمتناع عن دفع أقساط القرض ،بينما عند
وفاة املقرتض ،يكون من الصعب على البنك اسرتجاع مبلغ الدين من الورثة ،األمر الذي يستدعي اشرتاط أتمني
الوفاة على املقرتض لقبول البنك متويله.
وجيب أن تتضمن وثيقة التأمني طبقا لنص املادة  70من قانون التأمينات على الوفاة ابإلضافة إىل
البياانت اإللزامية املذكورة يف املادة السابعة ( 3)07على اسم ولقب املؤمن له واتريخ ميالده ،مع اسم املستفيد أو
 :1جديدي معراج ،مدخل لدراسة قانون التأمني اجلزائري ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،الطبعة الثالثة ،اجلزائر ،2003 ،صفحة .92

 : 2مولود ديدان ،القانون العقاري ،مكتبة بلقيس ،دار البيضاء ،اجلزائر ،2014 ،املتضمن املرسوم التنفيذي رقم  ،132-06مؤرخ يف  03أفريل
 ،2006يتعلق ابلرهن القانوين املؤسس لفائدة البنوك واملؤسسات املالية ومؤسسات أخرى ،اجلريدة الرمسية رقم  ،21مؤرخة يف  05أفريل ،2006
صفحة .251
 :3األمر رقم  ،07-95املؤرخ يف  23شعبان عام  1415املوافق ل  25يناير سنة  ،1995متعلق ابلتأمينات ،املعدل واملتمم مبوجب األمر رقم

 ،04-06املؤرخ يف  20فيفري  ،2006صفحة .05
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املستفيدين وألقاهبم ،ابإلضافة إىل احلا دث أو األجل الذي يتوقف عليه استحقاق املبالغ املؤمن عليها ،وكذا
اإلجراءات املتعلقة ابلتخفيض والتصفية والشروط التطبيقية وف ًقا للمواد  85 ،84و 90من نفس القانون.
مع العلم َّ
أن شركات التأمني عند اكتتاب وثيقة التأمني تشرتط سن معينة للتأمني على الوفاة ،إذ أن
أغلبها لقبوهلا التأمني على وفاة املقرتض يف القرض العقاري تستلزم أال يتجاوز هذا األخّي سن  65سنة.
فمن املعروف أن عقد التأمني أساسا يقوم على مبدأ حساابت احتمالية ،ومعىن ذلك أنَّه جيب على شركات
التأمني أن تعرف فرص حتقق اخلطر وعدم حتققه وهو ما يسمى ابلصدمة ،حيث َّ
أن هذه األخّية ختضع لقانون
الكثرة ،حبيث عن طريق مالحظة حدوث تكرار حاالت متشاهبة تتوصل شركات التأمني إىل نتائج متشاهبة ،ومن
خالهلا تستطيع االعتماد عليها حبيث تكون نتائجها سليمة ،فإذا مل يكن من املمكن معرفة اتريخ وفاة شخص َّإال
أنَّه من املمكن عن طريق اإلح صاء معرفة عدد من يبقى من األشخاص على قيد احلياة بعد سن معني 1.حيث
يبطل عقد التأمني على الوفاة إذا وقع خطأ يف سن املؤمن له وكانت السن احلقيقية خارجة عن احلدود اليت رمسها
املؤمن إلبرام العقد ،طبقا لنص املادة  88من قانون التأمينات ،فيما عدا احلالتني اليت نصت عليهما املادة 75
من نفس القانون واملتمثلة يف:
تعني على شركة التأمني إرجاع ما زاد عليه بدون
 حالة ما إذا كان القسط املدفوع أكثر من القسط املستحقَّ ،فائدة.
 وحالة ما إذا كان القسط املدفوع أقل من املستحق ،أخفضت املبالغ املؤمن عليها بنسبة القسط املقبوض إىلما يطابق السن احلقيقية للمؤمن له.
َّإال أنَّه ،إذا انتحر املؤمن له مبحض إرادته وعن وعي خالل السنتني األوليتني من العقدَّ ،
فإن ضمان التأمني يف
ٍّ
حينئذ َّإال إبرجاع الرصيد احلسايب الذي تضمنه العقد ،إىل ذوي
حالة الوفاة ال يكتسب وال يلزم شركة التأمني
احلقوق ،غّي أ َّن الضمان يبقى مكتسبًا إذا حصل االنتحار بعد مرور السنة الثانية من التأمني وكان بسبب مرض
أفقد املؤمن له احلرية يف تصرفاته ،وهو ما تضمنته املادة  72يف فقرهتا األوىل ( )01من قانون التأمينات.

-2التأمني على العجز:
آخرا ال يقل أمهية وهو التأمني على العجز الذي ميكن أن
يضاف إىل التأمني على وفاة املقرتض ،أتمينًا ً

يلحق ابملقرتض مما يعيق الوفاء ابلتزاماته املتمثلة يف دفع املستحقات يف التاريخ احملدد هلا ،وعليه ميكن اعتبار

 :1أمل املرشدي ،حبث قانوين ودراسة حول عقد التأمني يف القانون اجلزائري ،https://www.mohamah.net/law ،اتريخ الدخول 30
جوان  ،2019على الساعة .19:23
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التأمني على العجز نتيجة تعرض املقرتض إىل حادث أو مرض أو توقفه عن العمل ،حيث تلتزم شركة التأمني
مبوجب ذلك ابلتعويض للشخص املستفيد من هذا التأمني (املقرض).

1

وابلتايل َّ
فإن من بني أهم الشروط اليت يشرتطها البنك من أجل متويل القروض العقارية ،أن يكون
للمقرتض دخل اثبت ومنتظم يفوق األجر الوطين األدىن املضمون ،حبيث حتدد قيمة التمويل بناءً على جمموعة من

املعطيات ،أمهها سن املقرتض ودخلهَّ ،إال َّ
أن هذا األخّي قد يتوفر يف املقرتض يف البداية ،ولكن أثناء فرتة القرض
قد حيدث وأن يفقد املقرتض أجره ،نتيجة عجزه مسببًا بذلك تعرضه خلطر البطالة نتيجة عجزه اجلسدي أو توقفه

عن العمل ويف كلتا احلالتني َّ
فإن هذا يؤدي به إىل البطالة احلتمية ،األمر الذي يؤدي إىل عدم إمكانيته تسديد
ابقي األقساط املرتتبة عليه ،حيث َّ
أن شبح البطالة يبقى يطارد املقرتض طوال فرتة الدين أو القرض ،األمر الذي
أيضا إمكانية البنك السرتجاع مبلغ الدين الذي أقرضه للتمويل العقاري ،لذا َّ
دائما ما تشرتط
يهدد ً
فإن البنوك ً
على املقرتض أن يؤمن على العجز ،ويف حالة حدوث اخلطر املؤمن عليه تلتزم شركة التأمني مببلغ التعويض.
اثنيًّا :أتمني العقار من الكوارث الطبيعية
مل تكن احلاجة إىل التأمني على املمتلكات ضد الكوارث الطبيعية تشغل ابل املشرع اجلزائري وال اجملتمع
اجلزائري نفسه إىل حني تتابع النكبات الطبيعية واألضرار البشرية واملادية الناجتة عن تلك الكوارث ،حيث وجدت
اجلزائر نفسها يف حلقة مفرغة من القوانني اليت تدير هذا النوع من األخطار ،ذلك أنَّه قبل صدور األمر رقم -95
 07املتعلق ابل تأمينات ،مل تكن الكوارث الطبيعية معنية ابلتأمني ،وقد تعززت الضماانت اخلاصة بتغطية الكوارث
الطبيعية والتعويض بعد فيضاانت ابب الوادي وزلزال بومرداس ،حيث ألزم املشرع اجلزائري كل األشخاص املعنوية
والطبيعية واملتعاملني االقتصاديني ابكتتاب عقود التأمني سعيًا منه إىل تنظيم وإدارة خماطر الكوارث الطبيعية وتقدير
التعويضات النامجة عن األضرار اليت تسببها وذلك إبلزامية أتمني املمتلكات املادية ضد خطر الكوارث الطبيعية.

2

ألول
إثر ذلك قام املشرع اجلزائري بسن ترسانة من القوانني ،كان أوهلا األمر رقم  307-80الذي مسح َّ
مرة لشركات التأمني واملؤمنني هلم القيام ابلتأمني عن الكوارث الطبيعية مبوجب الفقرة اخلامسة من املادة  40منه،
َّ
 : 1ابتسام طوابل ،تقييم مسامهة البنوك يف متويل السكن ،دراسة حالة الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط ،رسالة ماجستّي يف العلوم االقتصادية،
كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيّي ،جامعة منتوري ،قسنطينة ،السنة اجلامعية  ،2005-2004صفحة .138
 : 2فاطمة الزهراء بن بريكة ،التأمين ضد خطر الكوارث الطبيعية في الجزائر ،الو اقع واآلفاق ،املجلة الجزائرية للعلوم القانونية
واالقتصادية والسياسية ،كلية الحقوق بن عكنون ،الجزائر ،2010،صفحة .415
 : 3األمر رقم  ،07-80املؤرخ في  09أوت  ،1980املتعلق بالتأمينات ،جريدة رسمية العدد  ،1980 ،33ملغى باألمر رقم  07-95أعاله.
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وميكن تعريفه على أنه" :اكتتاب شخص طبيعي أو معنوي ،لعقد أتمني مع شركة أتمني معتمدة طب ًقا ملبدأ
االختصاص يف الضمان وف ًقا ملا متليه املادة  206من األمر 07-95املعدل واملتمم ،تتحمل مبوجبه التعويض عن
األضرار اليت ميكن أن تلحق العقار بسبب هذه الكوارث "،لكن هذا التأمني عادة يتبع التأمينات األخرى عن
األضرار ويكون مكمال هلا مقابل قسط إضايف ،وال يؤمن على أخطار هذه الكوارث مبفردها أصال ،مث جاء األمر
 112-09واملراسيم املطبقة له اليت تؤطر التأمني عن الكوارث الطبيعية ،الذي يصنف على أنه حديث خالفا
لباقي أنواع التأمني األخرى ،وازدادت أمهيته من خالل إرساء فكرة التضامن بني املؤمنني هلم يف مواجهة أخطار
الكوارث الطبيعية خالل السنوات األخّية بسبب مستجدات التغّيات املناخية ،وكذلك حبكم كوهنا حوادث
يصعب التنبؤ هبا ،ومن مث يتعذر التهيؤ والتأهب ملواجهتها ،من خالل معاجلتها بشكل جديد يستجيب لكل
الظروف املذكورة أعاله ،وذلك بفرض إلزامية التأمني عنها.

2

وعليه َّ
فإن التأمني على الكوارث الطبيعية هو الصورة الثانية للتأمني على األشياء 3وأيخذ بعني االعتبار
العقارات املبنية سواءً كانت عبارة عن أمالك عقارية خمصصة لالستعمال السكين أو املهين.

4

َّأما عن املخاطر النامجة عن الكوارث الطبيعية فقد جاء النص عليها يف املادة الثانية ( )02من األمر رقم

 12-03كالتايل" :آاثر الكوارث الطبيعية ....هي األخطار املباشرة اليت تلحق ابألمالك جراء وقوع حادث
طبيعي ذي شدة غّي عادية مثل الزلزال أو الفيضاانت أو العواصف أو أي كارثة أخرى ،توضح كيفية تطبيق هذه
املادة عن طريق تنظيم" ،وحتيلنا هذه املادة إىل املادة الثانية ( )02من الرسوم رقم  268-04اليت حددت

 : 1األمر رقم  12-03املؤرخ يف  26أوت  ،2003املتعلق إبلزامية التأمني على الكوارث الطبيعية وتعويض الضحااي ،جريدة رمسية العدد ،52
.2003
 :2طارق زيتوين ،فعالية إلزامية التأمني عن الكوارث الطبيعية يف القانون اجلزائري ،جملة الدراسات القانونية والسياسية ،العدد  ،06جوان ،2017

صفحة .247
 : 3الصورة األوىل للتأمني على األشياء هي التأمني على احلريق ،وهذا النوع من التأمينات غّي مطلوب بكثرة من طرف البنوك واملؤسسات املالية إن مل
نقل معدوم الطلبَّ ،إال يف حاالت اندرة ،وهي احلالة اليت يكون فيها موقع العقار حمل القرض ابلقرب من مواد سهلة االشتعال كمحطة البنزين ،ذلك
أن البنوك واملؤسسات املالية تشرتط يف التأمني على العقار املقدم لألفراد التأمني من الكوارث الطبيعية ابعتبار َّ
َّ
أن طبيعة هذا التمويل العقاري غالبًا ما
جدا ،بعكس التمويل العقاري من أجل ممارسة نشاط جتاري له
يكون من أجل السكن ،أو ممارسة نشاط حر يكون التعرض فيه خلطر احلريق ضئيل ً
عالقة ابملواد سهلة االشتعال ،والذي عادة ما يكون املقرتض مؤسسة جتارية وليست فرد ،مبعىن ليست شخص طبيعي ،يف هذه احلالة ،البنك أو
املؤسسة املالية املقرضة تشرتط على املقرتض (غالبًا ما يكون شخص معنوي) التأمني على احلريق ،وابعتبار َّ
أن هذا النوع من التأمني خيص القروض
العقارية املمنوحة للمؤسسات ،مل يتم إدراجه ضمن هذه الدراسة املخصصة لتأمني القرض العقاري املمنوح لألفراد.

 :4منصور حماجي ،أتمني املباين من أخطار الكوارث الطبيعية يف التشريع اجلزائري ،جملة دفاتر السياسة والقانون ،العدد  ،14جانفي ،2016
جامعة ورقلة ،صفحة .281
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األخطار ا ملشمولة إبلزامية التأمني عن الكوارث الطبيعية بشكل دقيق مقارنة أبخطار حوادث املرور مثال ترك حرية
حتديد األخطار املؤمن عنها للمؤمن واملؤمن له ،إذ تنص على أنه "تغطي إلزامية التأمني على آاثر الكوارث
الطبيعية احلوادث الطبيعية اآلتية :الزلزال ،الفيضاانت وسوائل الوحل ،العواصف والرايح الشديدة ،حتركات قطع
األرض".
إال أنه يعاب على املشرع يف هذه املادة استعمال مصطلح "آاثر" الكوارث الطبيعية ،لكون التأمني عن آاثر
الكوارث الطبيعية غّي ممكن عمليا ألن الكالم عن آاثر الشيء يعين :أن الشيء قد حتقق وأحدث أثرا ما ،إ ْذ كان
من امل فروض أن ينص عن التأمني على أخطار الكوارث الطبيعية ،الذي يتم قبل حتقق اخلطر حبيث يتحصل املؤمن
له على تعويض يف املستقبل يف حالة حتقق ذلك اخلطر.

1

وعليه َّ
فإن املشرع اجلزائري أوىل أمهية كبّية للتأمني خماطر الكوارث الطبيعية خاصة بعد زلزال  21ماي
 2003الذي ضرب بومرداس ،حبيث تنص املادة األوىل ( )01من األمر رقم  12-03على أنَّه" :يتعني على كل
مالك مللك عقاري مبين يقع يف اجلزائر شخصا طبيعيا كان أو معنواي ما عدا الدولة أن يكتتب عقد أتمني عن
األضرار يضمن هذا امللك من آاثر الكوارث الطبيعية" .وهو ما اعتمدته البنوك واملؤسسات املالية يف قروضها
العقارية اليت متنحها لألفراد ،حبيث تشرتط يف ملف قبول متويل القرض العقاري ،وثيقة التأمني على العقار من
الكوارث الطبيعية.
وهبذا يكون التأمني على الكوارث الطبيعية ضمان آخر يضاف للمقرض من أجل محاية أمواله املتمثلة يف العقار
املرهون حمل عملية التمويل من اهلالك ،ال سيما و َّ
أن املوقع اجلغ ـ ـ ـ ـرايف للجزائر تصنف ضمن من ـ ـ ـ ـاطق النشاط
الربكاين ،املعرضة للزالزل والرباكني والفيضاانت ،مما يستلزم اجبارية اكتتاب هذا النوع من التأمني.

2

احملور الثالث :شركات التأمني املعنية بضمان أخطار القرض العقاري املمنوح لألفراد
تعترب عملية التأمني على القروض العقارية اليت تقدمها البنوك واملؤسسات املالية ذو أمهية كبّية نظر
لألمهية االسرتاتيجية والسيادية اليت تتصف هبا ،فحمايتها هي جزء من محاية االقتصاد الوطين ،إ ْذ َّ
أن بواسطة
هذه العملية تبقى املشاريع االقتصادية قائمة وال يتعرض املقرض لإلفالس .األمر الذي أدى إىل إنشاء شركات
أتمني متخصصة يف التأمني على القرض العقاري يف اجلزائري ،تتمثل على العموم يف ٍّ
كل من:

 :1طارق زيتوين ،املرجع السابق ،صفحة  249و.250
 : 2منصور حماجيب ،املرجع السابق ،صفحة .289
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َّأواال :شركة ضمان القروض العقارية (:)SGCI
مت إنشاء هذه الشركة بتاريخ  ،1997/10/05واليت تعترب مؤسسة عمومية اقتصادية Société de

 Garantie du Crédit Immobilierواليت يرمز إليها ب  ،SGCIأتخذ شكل شركة ذات أسهم ،مت
اعتمادها من طرف وزير املالية مبقتضى القرار املؤرخ يف  1،1999/05/08وقد مت حتديد رأمساهلا حبوايل
 1.000.000.000دج ،حيث مت تسجيل الدخول الفعلي لشركة ( )SGCIيف جمال التأمني وضمان القروض
عمال أبحكام األمر رقم  07-95املتعلق ابلتأمينات واملرسوم التنفيذي
العقارية 2بتاريخ  ،1998/01/01وذلك ً
رقم  267-96الذي حيدد شروط منح شركات التأمني وإعادة التأمني االعتماد وكيفية منحه.
لقد كان اهلدف األساسي من إنشاء هذه الشركة هو ضمان متويل نشاطات الرتقية العقارية وتطوير العمل
آبلية القرض العقاري من خالل ضمان القروض العقارية اليت متنحها البنوك واملؤسسات املالية لتمويل خمتلف
مشاريع الرتقية العقارية السيما ذات الطابع السكين وهذا ابعتبار َّ
أن شركة ( )SGCIتعد الوحيدة يف هذا اجملال
يف اجلزائر.
تتدخل شركة ( ) SGCIيف تقدمي ضماانت لصاحل البنوك واملؤسسات املالية املاحنة للقروض واملوجهة
لتمويل احلصول على سكن أو قروض الرتقية العقارية ،حيث يتم تغطية عدم مالءة املقرتض نتيجة وفاته ،عجزه
الكلي أو النهائي من خالل عرض نوعني من الضماانت (الضماانت البسيطة والضماانت الكلية) ،3إ ْذ ميكن
متييز صورتني للتأمني على القروض العقارية املمنوحة لألفراد واللتني تقدمهما شركة ( )SGCIومها:
-1التأمني أو الضمان البسيط:
يكون هذا التأمني موجه لتغطية حالة االعسار النهائي للمقرتض 4،حبيث يؤمن نوعني من التغطية:
* التغطية احملدودة  :واليت تكون يف حالة مت بيع العقار املرهون حمل عملية التمويل لصاحل املقرض ابملزاد العلين،
فهنا ال تقع املسؤولية على عاتق شركة ( ،)SGCIحبيث تقدر نسبة التعويض ب  % 90من جممل مبلغ القرض
والفوائد املرتتبة عنه ،مع طرح املبلغ احملصل عليه من مبلغ بيع العقار حمل التمويل.

5

 : 1القرار الوزاري املؤرخ يف  ،1999/05/08املتضمن اعتماد شركة ضمان القرض العقاري ،اجلريدة الرمسية العدد .1999 ،41
 : 2الياقوت عرعار ،املرجع السابق ،صفحة .100
 : 3ابتسام طوابل ،املرجع السابق ،صفحة .104

األول حول توثيق وحتدايت العصرنة ،من تنظيم الغرفة الوطنية
 : 4لويس بيات ،شركة ضمان القرض العقاري ،مداخلة ملقاة يف امللتقى الوطين َّ
للموثقني ابجلزائر ،فندق األوراسي ،يومي  16و 17أفريل  ،2002صفحة .66
 :5املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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* التغطية الشاملة :حيث َّ
أن بيع العقار املرهون حمل التمويل لصاحل املقرض ابملزاد العلين ،يكون من مسؤولية
شركة ( ،) SGCIوهنا يتم التعويض عن الضرر الذي يلحق ابملقرض يف حدود  % 60من جممل القرض والفوائد
املرتتبة عنه خالل مدَّة سراين عقد التأمني على القرض العقاري ،وهذا يف حالة إثبات التوقف عن دفع
املستحقات ،حبيث يتم دفع  % 30من قيمة التعويض لصاحل شركة ()SGCIبعد خصم املبلغ املتبقي من مبلغ
بيع العقار حمل التمويل.

1

-2التأمني أو الضمان الكلي:
يكون هذا التأمني موجه لتغطية حالة االعسـ ـ ـ ـ ـار املؤقتة أو نتيجة الت ـ ـ ـ ـأخر يف تسديد املستحق ـ ـ ـات املرتتبة علي ـ ـه يف
اآلجال احملددة 2،حبيث تكون صالحية شركة ( )SGCIيف ضمان تغطية املستحقات كحد أقصى يف احلالتني
التاليتني:
 ضمان أربع ( )04استحقاقات شهرية جمتمعة. -ضمان ستة ( )06استحقاقات شهرية غّي جمتمعة أي متفرقة.

3

ويكون ضمان التأخّي يف التسديد بعد سنة واحدة من بدأ تنفيذ القرض ،حبيث يكون إعالن عن حالة التأخّي َّإال
بعد شهرين ( )02مع تربير التأخّي.
اثنيًّا :الشركة الوطنية للتأمني ()SAA
إضافة إىل شركة ( )SGCIاملعنية بتأمني األشخاص يف القرض العقاري ،واليت كانت ساب ًقا زايدةً على
أيضا ابلتأمني على حالة الوفاة ،إىل أن مت
أتمني العجز الدائم واملؤقت للمقرتض يف التأمني على القرض ،تتكفل ً

استحداث شركة ( ،)SAAاليت أُوكلت هلا مهمة التأمني على وفاة املقرتض ،حبيث أنَّه يف حالة تعرض املقرتض

خلطر الوفاةَّ ،
فإن املسؤولة عن تعويض البنك املقرض هي الشركة الوطنية للتأمني ( ،)SAAحيث قامت هذه
األخّية إببرام اتفاقيه مع خمتلف البنوك واملؤسسات املالية ،أمهها االتفاقية اليت أبرمتها مع بنك التنمية احمللية
( )BDLيف إطار التأمني املصريف وهذا يف  19أفريل  ،2008حبيث كان اهلدف منها هو تسويق منتجات
الشركة ( )SAAعرب شبابيك بنك التمية احمللية ( 4،)BDLومن بني منتجات التأمني اليت مت النص عليها يف
 : 1سفيان زغيدي ،املرجع السابق ،صفحة .73
 : 2لويس بيات ،املرجع السابق ،صفحة .66

 ،3سفيان الزغيدي ،املرجع السابق ،صفحة .73

 :4نور مسّية ،أتمني القرض العقاري ،مقابلة أجريت مع رئيسة دائرة التحصيل واملنازعات ،دائرة حتصيل الديون واملنازعات اجلهوية ببومرداس (،)946
بنك التنمية احمللية( ،)BDLبتاريخ  12جوان .2019
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هذه االتفاقية :التأمني على األشخاص ،وابلتحديد التأمني على الوفاة ،حبيث تلتزم شركة التأمني الوطنية ()SAA
بدفع مبلغ الدين املتبقي مع مجيع املستحقات بشرط أن يكون املؤمن له املقرض قد دفع أقساط التأمني يف اآلجال
احملددة وف ًقا جلدول االستحقاق إىل غاية وفاته ،مع العلم َّ
أن البنك ال حيق له اللجوء إىل بيع العقار الستيفاء مثنه
طب ًقا إلجراءات البيع ابملزاد العلين ،يف الوقت الذي يكون املقرض املتوىف مؤمن عليه من خطر املوت ،وكان ملتزم
بدفع األقساط يف وقتها ،إذ َّ
أن اإلجراء املناسب يف هذه احلالة هو الرجوع على شركة التأمني الوطنية ()SAA
من أجل التعويض.
اثلثاا :الشركة اجلزائرية للتأمينات الشاملة ()CAAT

َّ
إن االهتمام ابلكارثة الطبيعية ينصرف إىل تقدير وتكهن حجمها إذا ما وقعت ،مبا يصاحبها من أخطار،

ودراسة سبل جتنبها ومواجهتها أبقل ضرر ممكن ،عن طريق وضع خطط واسرتاتيجيات تسخر هلا القوة العلمية
والبحث العلمي للحالة وك ذا تسخّي الطاقات البشرية واملادية للتدخل يف حالة الطوارئ 1،وذلك ابفرتاض وقوع
أسوء املخاطر واالستعداد اجليد للوقاية منها لتلقي أخف األضرار إذا ما وقعت الكارثةَّ ،إال َّ
أن ما سبق قوله ال
يكفي جلعل البنوك واملؤسسات املالية املعنية بتمويل القروض العقارية ،يف مأمن من اخلسائر اليت قد تعرتي نشاطها
التجاري نتيجة لوقوع هذه الكوارث واليت ستمس ابلعقارات حمل القروض اليت منحتها ،لذا َّ
فإن السبيل الوحيد
لتضمن هذه البنوك واملؤسسات املالية القروض العقارية اليت قامت بتمويلها لألفراد هو أتمني املقرتض للعقار حمل
القرض ،ومن ب ني أهم شركات التأمني املتكفلة بضمان هذا النوع من املخاطر ،توجد الشركة اجلزائرية للتأمينات
الشاملة ( )CAATواليت تُ ِّ
ؤمن ضد الكوارث الطبيعية »  « CATNATوالتأمني متعدد املخاطر للسكنات
» . « MULTIRISQUE HABITATION

2

حيث يضمن هذا التأمني للمؤمن له َّأوًال وللمقرض املستفيد من التأمني اثنيًا ،مجيع اخلسائر املادية اليت

حلقت ابلعقار حمل القرض ،فإذا ما وقعت الكارثة يتم بصفة مباشرة وعملية ،إرجاع األوضاع إىل ما كانت عليه،
عن طريق تعويض املؤمن له عن األضرار اليت حلقت ابلعقار.

 : 1فاطمة الزهراء بن بريكة ،املرجع السابق ،صفحة .425
اتريخ الدخول : https://www.caat.dz/#2019/03/25
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اخلامتة:
يعد القرض العقاري الذي تقدمه البنوك واملؤسسات املالية منط للتمويل ضمن اسرتاتيجية وطنية تقوم
على تشجيع ودعوة رؤوس األموال اخلاصة ،يساهم يف التخفيف من أزمة السكن ،خاصة أمام ارتفاع قيمة العقار،
مرةً واحدة،
نظرا لألسعار اليت تفوق قدرهتم على الدفع َّ
إ ْذ ابت من املستحيل على األفراد اقتناء مساكن خاصة ً
خصوصا أما ما يعانيه املواطن اجلزائري فيما خيص
فالقرض العقاري من بني أهم احللول ألزمة السكن يف اجلزائر،
ً
توزيع السكنات االجتماعية من بّيوقراطية وطول الفرتة الزمنية اليت عليه انتظارها من أجل أن يتسلم السكن

االجتماعي ،ففي ٍّ
كثّي من األحيان تتجاوز  10سنوات.
أن القرض العقاري يكون بناء على رهن رمسي ،ويف ٍّ
وابلرغم من َّ
كثّي من األحيان ما يرفق هذا الرهن
ً
بكفالة ،يعترب كل منهما ضمان للبنك أو املؤسسة املالية املقرضةَّ ،إال َّ
يعد كافيًا من أجل محاية
أن هذا ال ُ
استمرارية النشاط التجاري هلذه املؤسسات والبنوك ،األمر الذي جعل هذه األخّي تشرتط على زابئنها املقدمني

على طلب القرض العقاري ،التأمني على هذا القرض ،سواءً على صعيد األشخاص ابلتأمني على حالة الوفاة وكذا

التأمني على حالة العجز لدى شركات التأمني املتخصصة كشركة التأمني  SCGIوشركة التأمني  ،SAAأو
على صعيد املمتلكات مبعىن أتمني العقار من الكوارث الطبيعية عن طريق اللجوء إىل إبرام عقود التأمني مع

شركات التأمني املعنية بذلك كشركة التأمني  ،CAATوهذا لتفادي اخلسائر اليت قد تقع فيها البنوك
نظرا للكم اهلائل من القروض اليت تقدمها بصفة مستمرة ،يف حالة وقوع األخطار املؤمن
واملؤسسات املاليةً ،
عليها.
وبناءً على أمهية التأمني اليت تظهرها احلماية اليت يوفرها هذا األخّي للبنوك واملؤسسات املالية عند تقدميها

للقروض بصفة عامة والقرض العقاري بصفة خاصة ،فقد اهتم املشرع اجلزائري هبذا اجلانب ،أبن نظم جمموعة من
أن ما يعاب ،هو َّ
النصوص القانونية املتعلقة بتأمني القرض العقاري ،وإن كانت نصوص متفرقةَّ ،إال َّ
أن املشرع
اجلزائري يف األمر  07-95املتعلق ابلتأمينات املعدل واملتمم مبوجب القانون رقم  ،04-06سكت عن إعطاء
مفهوم للتأمني على القرض العقاري ،من جهة ،ومن جهة أخرى مل ِّ
يعط هذا املوضوع حقه من حيث النصوص
القانونية اليت تضمنها هذا األمر ،وإن كانت موجودة كتلك املتعلقة ابلتأمني على الوفاة ،بينما التأمني على العجز
جاء ذكره فقط على سبيل أنَّه يصنف ضمن التأمينات على األشخاص دون التفصيل فيه ،كما َّ
أن هذه النصوص
فمثال ،التأمني على العقار
جاءت عامة ،متعلقة بكافة أنواع القروض ،وحىت التأمني يف حالة عدم وجود قرضً ،
من الكوارث الطبيعية ،هو حق والتزام لكل فرد ميلك عقار ،حىت وإن مل يكن هذا العقار ملك له ابلرهن مبوجب
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قرض عقاري ،وابلتايل َّ
فإن النصوص املتعلق ة ابلتأمني على العقار عل سبيل املثال ،جاءت عامة ال ختص التأمني
على العقار يف حالة القرض العقاري ،وإن كانت املبادئ املطبقة نفسها َّإال َّ
أن هناك بعض التفصيالت اليت ينفرد
هبا التأمني على القرض العقاري ،كوجود طرف اثلث فيما خيص هذا األخّي وهو املستفيد من التأمني واملتمثل يف
البنك أو املؤسسة املالية.
وفيما خيص التوصيات املراد اقرتاحها ،ميكن إمجاهلا فيما يلي:
عىن مبوضوع أتمني القرض بصفة عامة والقرض العقاري بصفة خاصة،
 -ختصيص جمموعة من النصوص القانونية تُ َ

نظرا ألمهية القروض اليت
مبا فيها إعطاء مفهوم هلذا النوع من التأمينات ،وذلك ضمن تنظيم قانوين موحد ،وهذا ً

تقدمها البنوك واملؤسسات املالية يف تنمية وتطوير االقتصاد الوطين.

 تقدمي التسهيالت الالزمة للبنوك واملؤسسات املالية للحصول على التعويضات املفرتضة عند حتقق اخلطر املؤمنمنه من طرف شركات التأمني من أجل تشجيعها على االستمرارية يف تقدمي القروض العقارية لألفراد ،ابعتبارها
فعالة يف التخفيف من أزمة السكن ،واملسامهة يف ازدهار االقتصاد الوطين من خالل التمويالت اليت تقدمها
أداة َّ
يف هذا اجملال.
 مراقبة نشاط شركات التأمني ،خاصةً فيما يتعلق ببنود العقد ،ابعتبار َّأن عقد التأمني من عقود اإلذعان والذي
قد يتوفر على شروط تعسفية ،متس مبصلحة املؤمن له ،ومن مثة تؤثر سلبًا على مصلحة املقرض املستفيد التأمني

(البنوك واملؤسسات املالية).
املصادر واملراجع:

أ -باللغة العربية:
املصادر:
 القانون رقم  11-03املؤرخ يف  ،2003/08/26ابلقرض والنقد ،املعدل واملتمم مبوجب األمر رقم .04-10 األمر رقم  ،07-80املؤرخ يف  09أوت  ،1980املتعلق ابلتأمينات ،جريدة رمسية العدد  ،1980 ،33ملغى ابألمررقم .07-95
 األمر رقم  ،07-95املؤرخ يف  23شعبان عام  1415املوافق ل  25يناير سنة  ،1995متعلق ابلتأمينات ،املعدلواملتمم مبوجب األمر رقم  ،04-06املؤرخ يف  20فيفري .2006
 األمر رقم  12-03املؤرخ يف  26أوت  ،2003املتعلق إبلزامية التأمني على الكوارث الطبيعية وتعويض الضحااي،جريدة رمسية العدد .2003 ،52
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 القرار الوزاري املؤرخ يف  ،1999/05/08املتضمن اعتماد شركة ضمان القرض العقاري ،اجلريدة الرمسية العدد ،41.1999

الكتب:
 إبراهيم منصور إسحاق ،نظرية القانون واحلق وتطبيقاهتا يف القوانني اجلزائرية ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،بدونسنة نشر.
 بلطاس عبد القادر ،اسرتاتيجية متويل السكن يف اجلزائر ،الطبعة الثانية ،دار األسطورة ،اجلزائر.2007 ، ثروت عبد احلميد،اتفاق التمويل العقاري ،دار اجلامعة اجلديدة ،االسكندري ،مصر.2000 ، ديدان مولود ،القانون العقاري ،مكتبة بلقيس ،دار البيضاء ،اجلزائر ،2014 ،املتضمن املرسوم التنفيذي رقم ،132-06مؤرخ يف  03أفريل  ،2006يتعلق ابلرهن القانوين املؤسس لفائدة البنوك واملؤسسات املالية ومؤسسات أخرى ،اجلريدة
الرمسية رقم  ،21مؤرخة يف  05أفريل .2006
 -معراج جديدي ،مدخل لدراسة قانون التأمني اجلزائري ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،الطبعة الثالثة ،اجلزائر.2003 ،

رسائل ومذكرات التخرج:
 حفيظ أمال ،تطور التأمينات الشخصية ،رسالة ماجستّي يف القانون اخلاص ،ختصص عقود ومسؤولية ،جامعة أحممد بوقرة،كلية احلقوق ،بومرداس ،السنة اجلامعية .2012-2011
 زغيدي سفيان ،اآلليات القانونية ملواجهة خماطر القروض العقارية يف اجلزائر ،رسالة ماجستّي ،يف القانون اخلاص ،جامعةاجلزائر  ،1كلية احلقوق ،بن عكنون اجلزائر ،السنة اجلامعية .2013-2012
 طوابل ابتسام ،تقييم مسامهة البنوك يف متويل السكن ،دراسة حالة الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط ،رسالة ماجستّييف العلوم االقتصادية ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيّي ،جامعة منتوري ،قسنطينة ،السنة اجلامعية .2005-2004
 عرعار الياقوت ،التمويل العقاري ،رسالة ماجستّي ،جامعة اجلزائر  ،1كلية احلقوق ،بن عكنون ،اجلزائر ،السنة اجلامعية.2012-2011

اجملالت وامللتقيات:
• اجملالت:
 بن بريكة فاطمة الزهراء ،التأمني ضد خطر الكوارث الطبيعية يف اجلزائر ،الواقع واآلفاق ،اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونيةواالقتصادية والسياسية ،كلية احلقوق بن عكنون ،اجلزائر.2010،
 زيتوين طارق ،فعالية إلزامية التأمني عن الكوارث الطبيعية يف القانون اجلزائري ،جملة الدراسات القانونية والسياسية ،العدد ،06جوان .2017
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قورش ليلى
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حماجي منصور ،أتمني املباين من أخطار الكوارث الطبيعية يف التشريع اجلزائري ،جملة دفاتر السياسة والقانون ،العدد
 ،14جانفي  ،2016جامعة ورقلة.
 وسفي حممد ي-مزاين حممد أمني ،التأمني على القرض العقاري املوجه لتمويل السكن يف اجلزائر ،جملة دفاتر السياسةوالقانون ،العدد  ،18جانفي  ،2018اجلزائر.

• امللتقيات:
األول حول توثيق وحتدايت العصرنة ،من
 لويس بيات ،شركة ضمان القرض العقاري ،مداخلة ملقاة يف امللتقى الوطين َّتنظيم الغرفة الوطنية للموثقني ابجلزائر ،فندق األوراسي ،يومي  16و 17أفريل .2002

املقابالت:
 السيدة /نور مسّية ،أتمني القرض العقاري ،مقابلة أجريت مع رئيسة دائرة التحصيل واملنازعات ،دائرة حتصيل الديونواملنازعات اجلهوية ببومرداس ( ،)946بنك التنمية احمللية ( ،)BDLبتاريخ  12جوان .2019

املواقع االلكرتونية:
 -أمل

املرشدي،

حبث

قانوين

ودراسة

حول

عقد

التأمني

يف

القانون

اجلزائري ،https://www.mohamah.net/law،اتريخ الدخول  30جوان  ،2019على الساعة 19:23
اتريخ الدخول - https://www.caat.dz/#2019/03/25

ب -ابللغة األجنبية:
الكتب:
: BENNADJI Tahar, les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son

1

développement en Algérie, mémoire fin d’études en vue de l’obtention du diplôme supérieur
des études bancaires, école supérieure de banque, année 2002, page 08.
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