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 الحمد هلل الذي وفقنا لإلتمام هذه المذكرة حمدا كثيرا كما ينبغي لجالل     
رف خلق اهلل  شأحبيب األمة    والصالة والسالم على  وعظيم سلطانهوجهه الكريم  

 ونور وبعد:  ألف رحمةمحمد عليه  

  واحتراميمتناني  إ  وأسمى عباراتن أتقدم بخالص شكري  ألي عظيم الشرف  
ساعدني في إتمام هذا البحث    ، الذيع      ادلتاري      مس الف اضل:  للدكتور

 واالرشاد والتوجيه.بالنصح    يعللمتواضع ولم يبخل  ا

   والمناقشين الكرام  األساتذة المشرفينكل    لىإكما أتقدم بشكري الجزيل  

في    والقوة لنامصدر الدعم    والعلوم السياسيةلى كل أساتذة كلية الحقوق  إو
 الدراسي.مشوارنا  

 أتقدم بشكر خاص إلى األستاذة المحامية الف اضلة:ن  أكماال يفوتني  

هذه    ساهم في اثراء  وأي مرجعبأي معلومة    علىلم تبخل    ، التيع          رافةس     يون
 .المذكرة

مدني به من  أالسيد مدير شركة السالمة للتأمينات على ما    لىإ  والشكر موصول
والعلوم  كلية الحقوق    وموظف ات مكتبةكل موظفي    لىإو ومعلومات،توضيحات  

 بجامعة بسكرة    السياسية

 من ساندني    وتقديري واعتذاري لكل  واحتراميشكري  ب  أتوجه  وأخيرا

 .يد العون من قريب أو بعيد ولم يسعني ذكر اسمه  ومد لي

 لكل طالب علم في كل زمان ومكانوالشكر موصول              



 
التسليم على سيد المرسلين محمد صلى    والصالة وأزكىالعالمين    بعد الشكر الجزيل هلل رب

 وسلم:اهلل عليه  

 مصدر قوتي ونور بصيرتي    لىإهدي هذا العمل المتواضع  أ               

 على المراتب العلميةأ  وإيصالي إلىوتعليمي  لى من لم يدخرا جهدا في سبيل تربيتي  إ

   وأب   ي الغ        اليبة     ي الحبي   أم                                  

 

 في هذه الحياة  وقدوتي الحسنةلى فخري  إ                        

   ام   العزيز عص  ي                خوتي: صوني  ا، ك   ريمة، ن   وال، وأخإ                

 .المتواصل لي  دعمهم الدؤوب  وعرف انا علىتقديرا مني                       

 لى ازواج اخوتي األعزاءإ                               

 وأمل المستقبللى فرحة الحاضر  إ                          

   وأريج وفرحاخوتي: هديل    وأسامة، وبناتيحي    خوتي: محمدإأوالد      

لى كل من ساندني في مشواري الدراسي  إو وصغيرا،  وأق اربي كبيراهلي  ألى كافة  إ
 ساتذتي الكرام  أ

 ومثابرةوصبر    اجتهادن العلم  ألى كل من علمني  إ  و                   

 األعمال،ق انون  ثانية ماستر    وطالبات سنةطالب    وزميالتي األعزاءالى كافة زمالئي  

  2016دفعة                                         

 ص            ابرين                                                                                        
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 يلتكنولوجهم نماذج التطور اأالحديثة من  وسائر المواصالتيعتبر اختراع السيارات        
يث ح موره،أوذلك لتيسير العديد من  دعت اليه حاجة الفرد الملحة داخل مجتمعه. الذي

ن ديد مالعديد من المسافات الشاقة عليه وحقق بموجبها ما يسعى اليه منذ الع اختصر بها

 مكان الى آخر لقضاء حاجاته.التنقل من  الى زمان من السفراأل
        ة فضال عن وهذه الزياد فأكثر، أكثرومع مرور الزمن زادت الحاجة لهذه الوسائل               

 منتشرةال رهم الظواهأحملت معها العديد من الحوادث المرورية التي باتت من أخرى  ملاعو

          .التي تخلفها والخسائر الكثيرةكاهل كل فرد داخل المجتمع نظرا للمآسي  التي ترهق

  اصةوبصفة خن حوادث السيارات سجلت بصفة عامة في الوطن العربي أوما يبرر ذلك       

رحى والجلى استنزاف الموارد البشرية المتمثلة في مئات القت الجزائريةوالطرقات البيئة  في

 بات.المركضرار المادية الناجمة عن حوادث القدرات المالية المتمثلة في األ واستنزاف

 على وجه ومستعملي الطرقاتاالنسان  والمادية دفعتضرار الجسمانية هذه األ        

 في كل ساعة وفي كل دقيقةالهاجس الذي يرهقه لضرورة البحث عن األمان من  الخصوص

 .الحوادث التي تصيبه تعويضه وذوي حقوقه عن المتمثل في

فإن  يعاتالتشرغلب أسعى اليه تسمى ما أجسده وماله هي  االنسان فيولما كانت سالمة      

 تالطرقا في نفس مستعملي وبث األمان الجزائري وجد الحل الذي يهدف الى زرع المشرع

 لجهةاتعد شركات التامين التي الزامية التأمين على حوادث السيارات لدى  في فرضهيكمن 

ا ات على عدم التقيد بهذصلية الضامنة في تعويض ضحايا حوادث المرور ورتب عقوباأل

تحق المس هم اثاره العقدية الجوهرية حصول المؤمن لهم عن التعويضأالذي من بين  االلتزام

 .خطر الداهم المهدد لحياة االفرادفي حالة وقوع ال

 لمشرعافرده أن أهذا التعويض الذي كان خاضعا للقانون الفرنسي قبل االستقالل الى      

على  ة التامينيبإلزام المتعلق 15-74مر رقم بالقانون الخاص المتمثل في األالجزائري 

نقطة والزاوية الذي يمثل حجز ضرار الناجمة عنها نظام التعويض عن األحوادث السيارات و

 .ثالحدي القانوني لألساس القديم والتعويض وفقاالقانوني  وفقا لألساس التعويض الحسم بين

الج فكرة فالتعويض عن حوادث الطرقات فيما سبق كان خاضعا للقواعد العامة التي تع       

 عناصر كعنصر من حيث اعتبار الخطأ ، منالمدنيالقانون يجسدها المدنية والتي المسؤولية 

 ة في التعويضمثلتلتقرير الحماية القانونية الم منه أساسا 124حسب المادة المسؤولية المدنية 

هوية المسؤول عن الحوادث لكي  والكشف عنيجب االثبات  نهأالمرور أي  عن حوادث

 المنصف. ستفيد المضرور من التعويض العادلي

 

     

 ةــــدمــقـم    

 



  ب

 

 هو مألوف في عماخرجت  الحالي فقدعن حوادث المرور بلغة القانون  ضما التعويأ   

تغطية ولفعالة اكفالة الحماية القانونية  والتضامن فيالالمسوؤلية  وجسدت فكرةالقواعد العامة 

ض التعوي و ذوي حقوقهأنه بمجرد وقوع حادث مرور يتلقى المتضرر أأي  ،المحدق الخطر

ا عليه تاستثنائية نصت و لم يتم ذلك اال في حاالأالكشف عن المسؤول عن الحادث سواءا تم 

 .القوانين المنظمةجملة من 

لفكرة افي كون  الالمسوؤلية تكمنولعل السبب في استبدال فكرة المسؤولية بفكرة         

رور مع واقع حوادث الم وال تتالءمالقائمة على عنصر الخطأ أصبحت ال تتماشى  األولى

ي فرتفاعها ايتوقع  الدراسات انهكدت اخر أوزيادتها يوما بعد يوم من جهة حيث  لكثرتهانظرا 

ث حواد وبذلك أصبحتالبلدان ذات الدخل المنخفض المتوسط  في %80الى نسبة  2020 سنة

 يجادإنية إمكا العالم وعدمسببا من األسباب الرئيسية للوفاة بين سكان المرور هاجسا و

 أخرى.في بعض الحاالت من جهة  المسؤول عن الحادث

ين وكل المشرع الجزائري مهمة تعويض ضحايا حوادث المرور لهيئتين مهمتأولقد       

ءات اإلجرا التعويض بمقتضىاألولى في شركات التامين التي تلعب دورا بارزا في  تتمثل

صالحة للتسوية القضائية في حالة فشل المبداية بالتسوية لودية وصوال الواردة قانونا 

 .ودي هادف كأسلوب

 ثايا الحوادما الهيئة الثانية في الهيئة االحتياطية التي لها دور هام في تعويض ضحأ      

مر ألة في اغياب التغطية التأمينية ألي سبب من األسباب القانونية المبينفي ظل الجسمانية 

المتعلق  103-04ينظمه المرسوم  السيارات الذيمان ض وهو صندوق الذكرالسالف  74-15

المحدد لإلجراءات القانونية  37-80والمرسوم تحديد نظامه األساسي بإنشاء الصندوق و

 .ن طريق الصندوق الخاص بالتعويضاتالمتبعة للحصول على التعويض ع

بين المواضيع الهامة  عنها من وكيفية التعويضلعل موضوع حوادث المرور و      

 :تينخالل زاوي منتظهر كتسي أهمية بالغة تستحق المعالجة القانونية ت التيالمستقطبة 

 اإلنسانية:من الناحية /أوال    

 وضوعمكون خطر الحوادث يمثل الخطر الداهم الذي يهدد حياة مستعملي الطرقات فهو      

  ير بوسائل النقل البرية.كاكه الكبيلمس حياة االنسان اليومية نظرا الحت

 :من الناحية القانونيةوثانيا /   

 لألسسانطالقا من خصوصية التعويض في حوادث المرور مقارنة بالتعويض وفقا      

 .العامة في ظل القانون المدنيالعادية 

 ي:فتية المتمثلة الدوافع الذا ومن جملةالموضوع  والقانونية لهذااإلنسانية  لألهميةونظرا        

 .من الناحية الميدانية وضوع خاصةالمبقيمة  اإلحساس- 1    



  ج

 

ي ميدان من هذا الموضوع هو موضوع تقني حيوي يعكس واقع المجتمع ف نأ باعتبار- 2  

  .ميادين الحياة

 .افراد مجتمعي يهم كلعام موضوع ذو طابع اجتماعي  لكونه- 3   

 .عنها تمثل قضية عصر التعويضوإشكالية قضايا حوادث المرور  لكون- 4   

ث الجسمانية عن الحواد التعويضليات آولحاجة كل مستعملي الطرقات لمعرفة سبل  نظرا- 5   

 .والمادية معا

 كل ذلك كان باعثا في نفسي لطرح اإلشكالية التالية: فإن      

 خاصة فيما يتعلق ب:التي واجهتني في إتمام هذه المذكرة  ورغم الصعوبات    

ني ال انافي هذا المجال  المتخصصة والمؤلفات والدراسات الفقهيةقلة المراجع القانونية -

منهج جسد التفي التحليلي،حاولت اإلجابة عن هذه اإلشكالية متبعة بذلك المنهج الوصفي 

 جسدتويالتي تتبعها  واإلجراءات العمليةفي وصف طريقة عمل شركات التأمين الوصفي 

والمتمم  عدلالم 15-74مر األ منبعض المواد القانونية  من خالل تحليلالتحليلي المنهج 

 التعويض.المدعم بجملة من المراسيم التطبيقية التي توضح سير عمليات  31-88 بالقانون

 ل التأمينالزامية تمهيد الموضوع بنظرة استطالعية حو ارتأيتوانطالقا من هذا المنهج     

الثاني  المطلب والقانونية فيالمطلب األول  الفنية في التأمين بلغتيهحيث نعرف بمفهوم  كنظام،

 د فرضألهمية التأمين فق المرور، ونظرااجتماعي كفيل بحماية حقوق ضحايا حوادث  كنظام

تطبيقه على النحو الذي يتطلب منا  الوحدد مج 15-74لألمر  الزاميته وفقاالمشرع الجزائري 

 شرحه في المطلب الثالث 

بين ذي يفصل األول الثم التطرق الى النظام القانوني لتعويض ضحايا حوادث المرور في ال 

سها وأساالمستبعدة من التعويض  ونوعية األضراراألضرار المستحقة التعويض  لنا نوعية

 لذكر.االسالف  15-74وفقا لألمر  وسندها القانوني

ن لتأمياخالل تفعيل دور شركات  المرور منلنختم بحثنا بتحديد آليات تعويض ضحايا حوادث 

ضال عن دور صندوق ضمان السيارات في التعويض في في التعويض في المبحث األول ف

 المبحث الثاني 

 

 

  

 ما مــدى نجــاعة النظــام التعــويضي عــن حـــوادث المــرور فــي الجـــزائر؟
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 :المبـــــــحث التمــــــهيدي



ن ـــي للتأميـــالمفاهيم ارـــاإلط ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دي:ــث التمهيــالمبح  
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         ند ة التي يستعناصر المميزالالمفاهيمي للتأمين يتطلب الوقوف على جميع  اإلطارتحديد  إن     

      لى ا ضافةإالفنية ن التأمين في جوهره ينطوي على مجموعة من العمليات أل النظام،عليها هذا 

ر طية الخطتغفي غايتها التي تتمثل صورة عقدية ة في ممجموعة من العالقات القانونية المترج

 فعالة.وثه باستعمال أساليب فنية المتوقع حد

د بنظام المقصو أوال معرفة وجبفيه  األساليب المنتهجةوأسسه ومين أغايات الت وللتعمق في

ذا ه ي لنختملثاناثم من زاويته القانونية في المطلب  التأمين من زاويته الفنية في المطلب األول

ى عل مياإللزا وهو التأمينتنا سالمبحث بأحد أنواع التأمين البارزة الذي يمثل محور درا

 الذي يعد منبع التعويض عن حوادث المرور.والمركبات، حوادث 

 مفهوم التأمين األول:المطلب 

 إلىوني القان إلىلقد تعددت التعاريف الخاصة بالتأمين نظرا لتشعب جوانبه من الفني     

ليه اته وعمما يجعله نظاما مستقال بذ ،يضفي عليه طابعا خاصا ومميزاف يتعر االقتصادي فكل

 ستندوأسس يوظائف  عليها، ولكل نظام وركائز يقوم نظام فلكل نظام مبادئ وباعتبار أنه

 وتشعبها.عن تعدد أنواعه  التأمين فضالكما هو الحال بالنسبة لنظام  عليها

 :المطلبسوف نعالج في هذا بكافة معالم التأمين  ولإلحاطة

(       3)الفرع وأسسه في( ثم وظائفه 2فرع )ال( ثم مبادئ التأمين في 1فرع )التعريف التأمين في 

 (4في فرع )التأمين  وأخيرا أنواع

  :ليالنحو التا على ألخرىتتنوع تعريفات التأمين من زاوية  :التأمينتعريف  األول:الفرع    

 ،األمانفظة لمن  وهو مأخوذيؤمن  أمن، الفعل:التأمين لغة هو مصدر  إن اللغوي:التعريف  وال:أ

 1 .موضع األمان والمأمن هو طمئنانويعني اإل الخوف وهو ضد

يارته س أوته على حيا ويقال أمـن الثقة،غرس فيه جانب كبير من  ستأمنه بمعنىإوائتمنه  ويقال:

 األمان.غرس  هو التأمين ومنه فغاية تجاهها،بمعنى لينعم باألمان 

 

محمد-1
 

ر نفائس للنشدار ال األولى،الطبعة  دفع الدية من قبل شركات التأمين المعاصرة، الدرادكة،خير إبراهيم يوسف 

 86، ص2008،والتوزيع
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 أنه:التأمين على  يعرف :والفقهياالصطالحي  : التعريفثانيا     

حقق ن له على تعهد لصالحه بدفع مبلغ مالي حال تالمؤمل بها شخص يسمى ص" عملية يح-1

دق ار تحمن الناس لدفع أخط التأمين كفكره هو تعاون بين مجموعة عتبار أنوذلك با الخطر،

 1 .بهم

ا منظمعاونا ت إالأن التأمين في ثوبه الحقيقي ليس  :السنهوريعبد الرزاق  أورد الدكتور كما-2

 لنسبةحتى إذا تحقق الخطر با واحد،عدد كبير من الناس معرضين جميعا لخطر  ودقيقا بين

وسيط ي اله وشركة التأمينلبعضهم تعاون الجميع على مواجهته بتضحية قليلة يبذلها كل منهم 

 2 .أسس فنية صحيحةالذي ينظم التعاون على 

إغفال والبحت مدى التركيز على الجانب الفني ان اهم ما يالحظ على هاذين التعريفين هو 

 التأمين.القانوني الذي يمثل ركيزة نظام  الجانب

 دل مع شخصن بالتبازم بمقتضاه شخص يسمى المؤمتنه عقد يلأ :عرفه الفقيه سومان على كما-3

لغ ابل مبحدوث خطر معين مق نتيجةخسارة محتملة  األخيريقدم لهذا  يآخر يسمى المؤمن له أ

 طار.األخرصيد االشتراك المخصص لتعويض  إلىمن المال يدفعه المؤمن له للمؤمن ليضيفه 

 .غفلهألذي أهمية الجانب الفني ا هذا التعريف تركيزه على الجانب القانوني رغم ويالحظ على

الح الغير عملية يحصل بمقتضاها أحد الطرفين على تعهد لص أنه: على هيمار   الفقيه وعرفه- 4

ويجري ن الذي يأخذ على عاتقه مجموعة من المخاطر ِّـحالة تحقق خطر معين من المؤم

 3.اإلحصاءفيما وفق لقوانين  المقاصة

ب الجان التأمين نظرا لدمجه المتوازن بين مالئمة لواقعالتعاريف  أكثرهو  وهذا التعريف

 للتأمين. والجانب الفني القانوني

 

 08ص ،2012الجزائر، ،ونيةالخلد دارالجديد، الوجيز في عقد التأمين وفق التشريع الجزائري  حميدة جميلة،-1

 32ص ،2003سنة ،لطبعة األولىا ،منشورات الحلبي الحقوقية ،ومشروعيتهعقد التامين حقيقته  عبد الهادي السيد تقي الحكيم،-2

، 2007الجزائر، جامعية،الالمطبوعات  الخامسة، ديوانالطبعة ، مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائريجديدي معراج، -3

 11ص10ص
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 التأمينمبادئ  الثاني:الفرع   

 التي تتمثل فيمايلي:يرتكز التأمين على جملة من المبادئ األساسية  

                ينبين الشخص طالب التأمونقصد به العالقة التي تجمع  :التأمينيةمبدأ المصلحة  أوال:

ن نفعا موضوع التامي أوعلى بقاء الشخص حيث يترتب  التأمين، وبين موضوعله(  نِّ)المؤمـ

 د.لمستفيلومادية موضوع التأمين أو الشخص خسارة معنوية معنويا ويترتب على فناء  أوماديا 

فصاح عن باإل ن لهوالمؤمن ضرورة التزام كل من المؤمويقصد به  :النيةحسن  منتهى مبدأ ثانيا:

ومات المعلوالبيانات  واإلدالء بجميعجميع البيانات الجوهرية المتعلقة بالخطر المؤمن عليه 

 علوماتله بجميع المن المؤم إطالع له، وكذاأثناء مدة التأمين من طرف المؤمن  الطارئة

 1 .نِّـالجوهرية المتعلقة بالعقد من طرف المؤم

ن التأمي ي عقدفلتزامها المحدد إـضرورة وفاء هيئة للتأمين ب به ويقصد :القريبالسبب  ثالثا: مبدأ

شرة جة مباتمثل نتي األخيرة ومنه هذه للخسارة،إذا كان الخطر المؤمن منه هو السبب القريب 

 2 .للخطر المؤمن منه

متناسب بمجرد تحقق الخطر المؤمن منه وجب التعويض ال به أنهونقصد  :التعويض رابعا: مبدأ

لمؤمن االمبلغ الذي يدفعه تناسب )التعويض  ونقصد بتناسبتحقق الخطر  أثارعنه كأثر من 

النسبة ين بعقد التأمللمؤمن له مع قيمة الخسائر الفعلية مما يؤدي لعدم تحقيق ربح من وراء 

 (للمؤمن له

الي ركزه المملى نفس إمؤمن له بعد الحادث المؤمن منه الن يعاد أويقصد به  :الحلول أخامسا: مبد

ن يحال صندوق ضمان السيارات اللذان التأمين أومن طرف شركات  الذي كان عليه قبل وقوعه

ض ه للتعوياستالمنه بمجرد أ التعويض، حيث أرتباطا وثيقا مع مبدإ المبدأويرتبط هذا  محله،

ارة يع حقوقه تجاه المسؤول عن الحادث الذي كان السبب في الخسيجرد المؤمن له من جم

 3المعوض عنها.

 

 39ص ،2014،أسيوط، مصرجامعة  العربية للنشر، المجموعة ،والتأمينمبادئ الخطر  مؤمن عاطف محمد علي،-1

 44ص ،نفسه المرجع-2

 819ص ،2012عمان، ،والتوزيعالثقافة للنشر  دار التأمين،في  بحوث، شكريبهاء بهيج -3
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 وأسسهوظائف التأمين  الثالث:لفرع ا  

      ي للفردلمعنوواإن للتأمين رسالة معينة تتمثل في تحقيق األمان المادي  :التأمينوظائف  أوال:

  يلي:بموجب مجموعة من الوظائف تتمثل فيما الرسالة ال تتحقق إال هذه  والمؤسسة،

ماله  في سانلإلنإن التأمين هو منبع األمان  :االقتصاديالنماء ساعد على التأمين يوفر األمان وي*1

 ملتزمةمن خالل شركات التأمين ال ههو الكفيل لمواجهة األخطار التي تصيبألنه  وحياته،

يخلق عنده كما  1 األحوالتقلبات  ماله منعلى له طمئنان البتغطية الخطر حال تحققه مما يكفل ا

مام صعتباره االقتصادي با األداءعلى  إيجاباينعكس  والمعنوي الذيالمادي  نوع من االستقرار

 لها.يتوقع التعرض مان بالنسبة للمستثمر ضد أخطار متنوعة األ

تتكون رؤوس األموال من خالل مجموع األقساط  : حيثاألموالالتأمين وسيلة لتكوين رؤوس *2

فمبالغ  2التأمينوإعادة ت التي تزاول عمليات التأمين للمنشاءاالتأمينية التي يسددها المؤمن لهم 

تحقق الخطر الذي  ولكن إثرمباشرة، التأمين التي تلتزم بها الشركات لصالح المؤمن لهم ال تدفع 

 في المجال االقتصادي مما تستثمر وإنما تبقى مجمدة قد يتأخر وقوعه ومنه هذه األموال ال

يساهم في تنمية االقتصاد الوطني عن طريق تجميع شركات التامين لرؤوس أموال ضخمة 

 .3الرقابية حسب كل نظام دولة  وتوجيه الجهاتتحت إشراف 

لة لدعم االئتمان على مستوى الفرد أو على مستوى يوسفهو  :االئتمانالتأمين وسيلة لدعم *3

 "ذلكمثال وفعلى مستوى الفرد يسهل الحصول على ما يحتاج له من قروض  الجماعة،

شرط من هذا البنك أن يكون هناك تأمين لصالحه بل على قرض لشراء سيارة لكن وحصال

قة التأمين بمثابة رهن بكمال قيمة السيارة " فإذا لم يقم الشخص بالوفاء بالقرض كانت وثي

جمع مبالغ هامة تمكنها من تمين أأما بالنسبة للدولة فشركات الت القرض، وضمان لسداد

 4.دات أخرىفي سندات تصدرها الدولة أو توظفها في سن ستخدامهاا

 

 22، ص2010ألردن،ا للنشر،األولى، دار االثراء  ، الطبعةالتأمينالمنتقى في شرح عقد  المصاروة،هيثم حامد -1

 18ص بيروت، دار الجامعية للنشر والتوزيع، عقد التأمين، مبادئ ،منصورد حسين محم-2
، أة المعارف، دار منش، الطبعة الثانيةلعقد التأمين والمبادئ العامةالتأمين قواعده، اسسه،  ،هللافتحي عبد الرحيم عبد -3

 48، ص2002اإلسكندرية،
43ص ،2009اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي،، والتطبيقعقد التأمين بين النظرية  احمد أبو السعود،-4
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 الية:وفقا للنظريات التتتعدد معايير البحث عن أساس التأمين  التأمين: ثانيا: أسس  

 :نصريعني يقوم على يرى أنصار هذه النظرية أن قوام التأمين أساس قانون :القانونية النظرية-1

 التعويض. وأالضرر ما إ

ن هدف ألوذلك الضرر أن التأمين يجد أساسه في عنصر يرى أنصار هذا الرأي  :األولالرأي -أ

 التأمين أين كان نوعه هو إصالح الضرر.

 ألخير اهذا  ألنيرجح أن التأمين يعتمد في جوهره على عنصر التعويض  الثاني:الرأي -ب 

 .1الفعال له ويعطيه المعنىيكسب التأمين ثوبه الحقيقي 

ي التعاون الذ فيى تتمثل من زاوية أخرالتأمين يرى أنصار هذه النظرية  :التقنية النظرية-2

 محصاء. وينقسإـالحسب قواعد  جراء المقاصةإوالل تجميع المخاطر يديره المؤمن من خ

 هذه النظرية أيضا لرأيين: أنصار

 فالمؤمن ،الخطرنفس  واجههمييرى أن التأمين هو عبارة عن تعاون بين أشخاص  :األولالرأي -أ

ذن إ نية،فن على إدارة التعاون بطرق ِّـالمؤم ويقتصر دورلهم يقع على عاتقهم تغطية الخطر 

 تبادلي.هنا يمثل تعاون فالتأمين 

خاطر ية هدفه تغطية المالتأمين ال يتم إال ضمن مشرع منظم يعمل بوسائل فن الثاني: الرأي-ب

 .منظمالالتأمين هو المشروع الفني  ومنه فأساسالتي يتعرض لها المؤمن لهم 

  :انوالضموفقا لمعياري الحاجة تحدد أساس التأمين  لتيا :االقتصادية النظرية-3

الخطر  من واألمانالتأمين هو الحماية  يرى أنصار معيار الحاجة أن هدف :األول الرأي-أ

 المنشود.لألمان  له هذه الحماية مصدرها حاجة المؤمنو بهم،المحدق 

من يض هتبارعيار الضمان باعإن القاسم المشترك بين كل أنواع التأمين هو م :الثاني الرأي-ب

ن خالل التوازإفالتأمين عن حوادث المرور مثال يضمن عدم  عليه،قيمة الشيء المؤمن 

 2 .للمؤمن لهم االقتصادي، والمركز المالي

 

 24، ص2011الجزائر، هومة، ، دارالجزائريدروس في قانون التأمين  محمد،بن وارث -1

 19ص-16، صسابق مرجع معراج،جديدي -2
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في  رىاألخ الجوانب مهملة فقط الجوانبجانب من بكل نظرية التزمت  القول أنوخالصة     

ب ي جانأيمكن االستغناء على  حين أن التأمين يجد أساسه في كافة الجوانب مجتمعه حيث ال

 منهم.

 التأمين:تقسيمات  الرابع:الفرع    

  التالي:النحو  وموضوعه وهدفه علىيتخذ التأمين العديد من األشكال على حسب شكله 

 .تجاريتأمين  تعاوني،تأمين  الى:ينقسم التأمين بحسب الشكل  :الشكلي أوال: التقسيم

واجهة مراك مجموعة من األشخاص المهددين بخطر واحد في تشإنقصد به  :التعاونيالتأمين  /1

 بين لتزاماتإـامن في الطريق التض أحدهم، عنلدى  هذا الخطر األضرار الناجمة عن تحقق

 1المشتركين.

 نمثل المؤمويت، له واالخر المؤمنمؤمن ال أحدهمايسمى  بين طرفينهو عقد  :التجاريالتأمين  /2

ين التأم فإذا زادت قيمة مبالغ الربح،هدف التأمين فيها هو تحقيق  مساهمة،في صورة شركة 

 لنوعهو او بالخسارة منيت األقساط معناه أن الشركة وإذا زادتالمطلوبة كانت الزيادة ربحا 

 2ليه كلمة التأمين على اطالقهاالسائد الذي تنصرف ا

 07-95في ظل األمر المشرع الجزائري وهو التقسيم الذي أخذ به  :الموضوعي ثانيا: التقسيم

 والبحري، البري،تأمين ال :الىبدوره  الذي ينقسمبالتأمينات، والمتعلق  04-06المعدل باألمر 

 والجوي:

كات و الممتلدد األشخاص أهلتغطية الخطر الذي يهو ذلك التأمين الذي يهدف و :البريالتأمين  /1

 3الى تأمين على األضرار و تأمين على األشخاص برا، وينقسم

طر ة نتيجة خالتأمين على ما يلحق االنسان في ذمته الماليويقصد به  :ضراراألالتأمين على */ أ

دة الماي فالمشرع الجزائري عليه  وقد نص .ومنه فهو وسيلة يستغلها الفرد لحفظ ماله ،معين

 :وليةتأمين من المسؤ شياء،األتأمين على  الى:وهو ينقسم بدوره  07 – 95من األمر  29

 

 55، صمرجع سابق ة،روهيثم حامد المصا-1

www.shubily.com/books/insurance.pdf-2 
 133، صمرجع سابقحميدة جميلة -3
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    نزل، م مثل: هو التأمين على ما يملكه المؤمن له فقد يكون معينا بذاته :األشياءالتأمين على *

ك ن من هالالتأميالى التأمينات  انونفي قالمشرع الجزائري  وقد قسمهبنوعه مثل البضائع  أو

 .1" 53 المادةاألخطار المناخية  والتأمين من 49 المادةالحيوانات " 

تجة ار الناهو عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن بضمان المؤمن له من األضر :المسؤوليةالتأمين من  *

ن المؤم تجنبفالهدف منه هو  له،عن رجوع الغير عليه بالمسؤولية مقابل قسط يدفعه المؤمن 

 2 منه 56 مله برجوع الضحية عليه بدعوى المسؤولية عن الضرر الذي أصابه حسب 

ن على مثل التأميله  هو ذلك التأمين الذي يتعلق بشخص المؤمن : التأمين على األشخاص*/ ب

حتياطي عقد اه" نأالمشرع الجزائري على و لقد عرفه ،  3المرض البطالة  الشيخوخة ...الخ

    س مالل رأن بدفع مبلغ محدد في شكِّـن ، يلتزم بواسطته المؤمِّـيكتتب بين المكتتب و المؤم

فيد لمستأو ريع في حالة وقوع الحدث أو عند حلول االجل المحدد في العقد للمؤمن له أو ا

م قد يلتزع"، ومن أهم صور هذا التأمين : التأمين على الحياة الذي يعرف على أنه "4المعين

 ايراد لي شكفبمقتضاه المؤمن في مقابل أقساط أن يدفع للمؤمن له أو للمستفيد مبلغ من المال 

 ". ينهماالحياة أو دفعة واحدة و ذلك حسب اتفاق الطرفين بموجب العقد المؤمن ب مدىتب مر

عهد عقد يت هو كل عقد يهدف الى ضمان االخطار المتعلقة برحلة بحرية، فهو :البحريالتأمين *2

 قوعهوبمقتضاه المؤمن مقابل دفع أقساط من طرف المؤمن له بالتعويض عن الضرر المحتمل 

بيعة حري ذو طالب ويعد التأمينالعقد منصوص عليا في  أكثرخالل عملية بحرية معينة او 

 5فه واشكالهوأطراوعه تجارية تتجلى في موض

 

 .iugaza.edu.ps/mholiy/files/.../001:ll http-ا 

 04-06 لمتمم بالقانونوا ، المعدل13الرسمية عدد: بالتأمينات، الجريدةالمتعلق 1995يناير  25المؤرخ في  07-95مر األ-2

 .15الجريدة الرسمية عدد: ،2006فبراير 20المؤرخ في 

 ، رسالةتطبيقية ةالجزائرية، دراسالطلب في سوق التأمينات  وأثرها علىجودة خدمات شركات التأمين  وليد، تقييمبرغوتي -3

 .9ص ،2014الحاج لخضر، باتنة ، وتنمية، جامعةلنيل شهادة الماجيستر في العلوم االقتصادية تخصص اقتصاد 

 المتعلق بالتأمينات. 04-06 نوالمتمم بالقانوالمعدل  07-95مر رقم من األ60المادة -4

، اء مستغانمقص اء، مجلسللقضلنيل إجازة المدرسة العليا  ، مذكرةثاره القانونيةآوالتأمين البحري  نبيل، عقدالقاضي مسيخ -5

 .18ص-17ص-16ص ،2006، سنة 14الدفعة
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 طرافها:واعليها  والبضاعة المؤمنفموضوعه ينصب على أعمال تجارية تتمثل في السفينة     

ل أعما الشكل وثيقة التأمين تنصب على البحرية ومن حيثشركات التأمين أو شركة المالحة 

      ينةل السفعقود تأمين على السفن حيث يشمل هيك الى:التأمين البحرية  وتنقسم عقود تجارية،

 على البضائع. وعقود تأمين الخ،وملحقاتها ......

واء وي سها لمخاطر الطريق البري أو الجتتعدا ط مخاطر الرحلة البحرية بلحيث ال تضمن فق

 1 .و بعد التفريغاقبل الشحن 

لحضري هو نوع من أنواع التأمينات العصرية التي جاءت مسايرة للركب ا :الجويالتأمين  /3

 التأمين وية أوبأجسام المراكب الج اما تعلقيفوجود التأمين في هذا المجال  الطيران،مع حداثة 

  2 .ية أو اتجاه التأمين للبضاعة المشحونةدنمن المسؤولية الم

 اعي.اجتم تأمين خاص،بالنظر الى هدفه الى تأمين  وينقسم التأمين :الهدفالتأمين بحسب  ثالثا:

ت و جمعياأالمؤمن له مع احدى شركات  بموجبه تعاقدهو ذلك التامين الذي ي :الخاصالتأمين  /1

 دية.فرة التأمين بقصد حماية نفسه من خطر معين فتكون بذلك المصلحة المراد حمايتها مصلح

ئة فرع على يكون هذا النوع من التأمين بموجب نظام قانوني يفرضه المش :االجتماعيالتأمين  /2

 خطاربغرض حمايتهم من بعض األ عملهم،من األفراد اللذين يعتمدون في معيشتهم على كسب 

 3مين على البطالة ...... الخ أالتي يتعرضون لها فتعجزهم عن العمل مثل الت

 

 

 

 

 

 

 171ص-170، ص2005،ائرالجامعية، الجز، ديوان المطبوعات محاضرات في قانون التامين الجزائريجديدي معراج، -1

 182، صالمرجع نفسه -2

 68ص-67، صسابقمرجع  المصاروة،هيثم حامد -3
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 :عقد التأمينلالنظام القانوني  الثاني:المطلب 

خاصة  كامبأححاطها المشرع الجزائري أيعتبر عقد التامين من بين العقود المسماة التي     

اع أنوف من أجل تحقيق الفعالية الالزمة بين مختلوتنظيم خاص ووضعها في ثوبها القانوني 

لذي فرنسي ابين القانون اله تحوالت هامة من خالل سيراألخرى ،ولقد شهد هذا األخير العقود 

بين  تقاللالقواعد القانونية التي تحكمه بعد االس ازدواجكان يحكمه قبل االستقالل و بين 

قم  رمر و األهت و الشريعة العامة  للعقود و هو القانون المدني ، و بين الشريعة الخاصة للتأمينا

هذه حاولت و لقد . 04 -06المتعلق بالتأمينات ، المعدل و المتمم بالقانون رقم  07 – 95

 لتزاماتاال و ه أركانتحديد لتأمين و ا لعقد معنى اعطاء أو االنظمة القانونية مجتمعة  القوانين

ين لتأماتعريف عقد المفروضة على أطرافه و سبل انقضائه ، لذلك سوف نعالج في هذا المطلب 

 لتأمين فيو أخيرا انقضاء عقد ا (03( اثاره في الفرع)2في الفرع ) ثم أركانه (1)فرعالفي 

 (04الفرع)

  :التأمينتعريف عقد  األول:الفرع    

سب اتفق أغلب المشرعين على الوصف العقدي للتأمين رغم االختالف الطفيف في جوهره ح

على دني من القانون الم 619المادة ي ظل فكل نظام قانوني ، و قد عرفه المشرع الجزائري 

 ن لصالحهتأميأنه " عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن أن يؤدي للمؤمن له أو المستفيد الذي اشترط ال

خطر لمال أو ايراد أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقيق المبلغا من ا

 1لمؤمن "لله  ه دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمنيالمبين بالعقد و ذلك مقابل أقساط دورية أو أ

المعدل و المتمم بالقانون  70-95من األمر :  02 المادة احالتنا اليه  التعريف الذيهو ذات و ،

عينا  " يمكن تقديم األداءص فيها على أنه نالذي أضاف فقرة ثانية  بالتأميناتالمتعلق  06-04

 . 2ذات محركالبرية و المركبات  في تأمينات المساعدة 

 

القانون المدني  ، المتضمن57/58رقم  والمتمم لألمر، المعدل 2005نوفمبر 20في  ، المؤرخ10-05القانون رقم -1

 .2005يونيو 20في  ، المؤرخة44الجزائري الجريدة الرسمية عدد
الرسمية  الجريدة بالتأمينات،المتعلق  70-95رقم  والمتمم لألمرالمعدل 2006فبراير 20 المؤرخ في 04-06القانون رقم -2

 15عدد:
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  ة:لتالياالمالحظات  التعريف التشريعي الذي جاء به المشرع الجزائري نستشف وانطالقا من  

نب إن المشرع الجزائري لم يركز على الجانب الفني للتأمين بل ركز فقط على الجا/1

  .القانوني

ن عقد التأمي أطراف هما: نقطتين هامتين ركز في تعريفه علىالمشرع الجزائري أن /2

 يقوم عليها التأمين على النحو التالي: التيوالعناصر 

  التأمين:أطراف عقد -ا

 :من القانون المدني في 619م  التأمين بموجبعقد  أطرافتتمثل 

 نه،ملمؤمن اأو الهيئة التي تتولى دفع مبلغ التأمين عند تحقق الخطر  وهو الطرف ن:ِّ*المؤمـ

ادرة على قتكون 1و اجتماعية أو تعاونية أتجارية تأمين  شكل شركةن ِّـيتخذ المؤم وغالبا ما

  .أكبر عدد ممكن من المكتتبين والحصول علىتكوين احتياطات مالية 

ت التزاما الثاني المتعاقد مع المؤمن الذي يتحمل وهو الطرف التأمين،هو طالب  :لهالمؤمن 

ألقساط أداء اأنه الشخص المكلف بباعتبار ، متباينة مع االلتزامات التي تقع على عاتق المؤمن

 عتباريالشخص الطبيعي او االعرف أنه " كما ي منه،تغطية الخطر المؤمن  ن مقابلِّللمؤمـ

 2"المهدد بالخطر 

ع د وقوهو ذلك الشخص الذي يتقاضى من شركة التأمين مبلغ التأمين المستحق عن المستفيد:

 3خرشخص آ وقد يكون المكتتب،هو المؤمن له أو المستفيد  وقد يكون منه،الخطر المؤمن 

ا هو الموت( المؤمن هن )خطرشخص أمن على حياته فحال وقوع الحادث كان  ذلك إذاومثال 

  .... الخالشخص الذي أمن على حياته أما المستفيد فهو أبناؤه 

 

 

ادة هشمذكرة لنيل  ،التأمين دراسة حالة الشركة الجزائرية للتأمينات ومردودية شركاتمالءة  محمد، تحليلهدى بن -1

 10، ص2005قسنطينة ، ،منتوري وتأمينات جامعةدية تخصص بنوك الماجيستر في العلوم االقتصا
 77، ص2009دار الثقافة للنشر التوزيع، األردن ، مين ضد حوادث السيارات،أالتلؤي ماجد أبو الهيجاء، -2
لنيل  رسالة، نةمقار اسةالسعودية، درالتأمين ضد حوادث السيارات في المملكة العربية سالم بن عبد هللا سالم القرني، -3

 .112، ص2010شهادة الماجيستر، تخصص سياسة جنائية، جامعة نايف للعلوم العربية األمنية، الرياض ،
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 ،، والقسطالخطر وهي:يرتكز التأمين على ثالث عناصر أساسية  :التأمين عقد عناصر :ثانيا   

 التأمين.مبلغ و

 يقعال  قد يقع وقد فيه،األطراف  إلرادةال دخل هو حادث مستقبلي محتمل الوقوع  :الخطر ،

نصر ر كعالخط ويشترط فيالمادية المحتملة التي ترد نتيجة وقوع حادث معين  ويمثل الخسارة

 نوأ يا،احتماليكون أن  مستقبليا،من عناصر التأمين مجموعة من الشروط من بينها أن يكون 

د التأمين نوع عق باختالفتلف أن الخطر يخ والجدير بالذكر 1الطرفينعلى ارادة  يكون مستقال

 قابل كما قد يكون ألخرى،أو متغير إذا اختلفت فرص وقوعه من فترة  ثابت،فقد يكون خطر 

 خواآلداب العامة .... الللتأمين أو غير قابل للتأمين كونه مخالف للنظام العام 

 :ن طرفم للخطر التغطية التأمينيةلمؤمن له مقابل هو ذلك المبلغ الذي يدفعه ا القسط 

 ،2وع العقدمتغيرا حسب طبيعة ون وقد يكونتا القسط ثاب وقد يكون وقوعه، حال المؤمن

 رقاعدة النسبية المتمثلة في تناسب القسط مع الخطالفي تحديده على  ويرتكز القسط

 :تجاه  ؤمن عليهل حدوث الخطر المحا بأدائهالمبلغ الذي يلتزم المؤمن  ذلك وهو مبلغ التأمين

 ن نوع آلخر،ونقصانا، و يختلف مالتأمين بمبلغ القسط زيادة  ويرتبط ،3والمستفيد المؤمن له 

ون دففي التأمين على األشخاص يكون للمؤمن له الحصول على كامل المبلغ المتفق عليه 

-06 األمر:المعدلة بموجب  07-95 االمر:من  60أكدته المادة  وهو ماالنظر لجسامة الضرر 

على  أما في التأمين السيارات.حوادث  العمل،حوادث  في:الصورة الخاصة  وتحقق هذه 04

سامة اس جرار فيخضع تقدير مبلغ التأمين على أساس المبلغ المحدد في العقد أو على أسضاأل

 .دنيمن القانون الم 623يمة الشيء المؤمن له حسب م الضرر أو على أساس ق

 

 

 44، صمرجع سابق التأمين،محاضرات في قانون جديدي معراج، -1
عة، والطبار وائل للنش األولى، دار ، الطبعةوالتطبيقالتأمين وإدارة الخطر بين النظرية حربي محمد عريفات، -2

 64، ص2008،األردن
 104، ص2007األولى دار الحامد للنشر، ، الطبعةوالتأمينالخطر  إدارةسالم، أسامة عزمي -3
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 التأمين:أركان عقد  الثاني:الفرع   

  التأمين؟هي أركان عقد  ، فماأركانهاصنافها هي أبمختلف  العقودقوام إن 

  سببومحل و تراضياألساسية من  في األركانعقد التأمين ال يختلف عن غيره من العقود  

ي و فة : يعد التراضي هو الركن األصيل في مختلف أنواع العقود بصفة عام أوال: التراضي

دتيهما تبادل الطرفين التعبير عن إرا"أنه  على ، و يعرف الرضابصفة خاصة عقد التأمين 

ى أساس اتفاق مين يقوم علأن عقد التأباعتبار  و  1"المتطابقتين دون اخالل بالنصوص القانونية

ه طبق علين عليهو،فهو عقد رضائي  )إرادة المؤمن وإرادة المؤمن له(ثر أحداث إرادتين على إ

عضها يتعلق من شروط بالمدني القانون  و ما بعدها من  59 المادةالقواعد العامة الواردة في 

عيوب من جميع الارادتيهما السليمة للطرفين و خلو  اقترانه باألهلية من صحة التراضيب

كون ن تأ وهلية السليمة أمين األلذا يجب ان يكون ألطراف عقد التالمنصوص عليها بالقانون 

 المتعارف عليها بالقانون المدني.  اإلرادةارادتيهما خالية من عيوب 

ب شكلي نه ال يوضع في قالأ رضائيا، أيكان عقد التأمين عقدا  إذاالمطروح: لكن السؤال 

  العقد؟ وطبيعة هذا ياتيشكل تناقصا مع مقتض 07-95األمرفي معين فهل ما جاء 

 :ىالتي تنص عل 07ن اإلجابة على هذا التساؤل تستوجب منا أوال التطرق لنص المادة إ

ع ى توقيعل يحتوي إجباريا زيادة وينبغي أن وبحروف واضحةكتابيا أنه " يحرر عقد التأمين 

 الطرفين على ما يلي:

يخ تار ،المضمونةالشيء المؤمن عليه طبيعة المخاطر  وعنوانهما،اسم الطرفين المتعاقدين -

 ."مبالغ القسط و 2مبلغ الضمان العقد،تاريخ سريان  االكتتاب،

ن الشكلية المتطلبة لهذا العقد أالجزائري بنصه هذا قصد  ن المشرعأمن خالل هذا النص نجد 

نوع المحرر ن المشرع الجزائري لم يحدد لنا أهي شرط صحة وليست ركن انعقاد خاصة 

  الذي يرد فيه هذا العقد هل هو محرر رسمي ومنه يستوجب توثيقه من قبل ضابط عمومي 

 .3محرر عرفينه أو أ

 

 المتضمن القانون المدني 01-05من القانون  59لمادة ا-1
 المتعلق بالتأمينات  70-95من االمر رقم  07المادة -2
 53ص مرجع سابق،حميدة جميلة، -3
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ق وثيقة و ملحأ تأمين،إما شكل وثيقة  محددة تتخذتحديد هذا العقد وفق نماذج  لكنه ربط  

 :07-95: من األمر 08المادة أدرجه في ظل  وهو ماتأمين أو مذكرة التغطية المؤقتة 

 علقعقد المتالالورقة النهائية التي تثبت وجود عقد التأمين وهي ذاتها  هي :التأمينوثيقة * 

ها في ق ذكرالتي يبرم بها العقد تحتوي على العناصر الساب رأهم الصو منبالتأمينات وتعتبر 

 .1 07-95 مر:األمن  07 المادةظل 

 ف العقدهو مستند مكتوب يوقعه المؤمن يمثل اتفاق إضافي يبرم بين أطرا :التأمينملحق * 

تظرة توقع حوادث لم تكن من مثل:األصلي يتضمن شروط جديدة تقضي بتعديل العقد األصلي 

 االضافي.في ظل العقد  ويتم ادراجهافي العقد األصلي 

د ظار العقانت فيله وثيقة تأمين مؤقتة فرضتها حاجة المؤمن  هي :المؤقتةمذكرة التغطية * 3

ال أخرى يكون هناك مج ومن جهة جهة،من أجل تغطية الخطر المتوقع حدوثه من النهائي 

 اليها اللجوءويتم  حدوثه،ة كافة الجوانب المتعلقة بالخطر المتوقع للمؤمن من أجل دراس

 بموجب حالتين:

متعلق حالة الخوف من وقوع الخطر المتفق على تأمينه نظرا لطول الوقت ال :1الحالة ــ 

 .بتحرير وثيقة التأمين بعد االتفاق على شروط التأمين

ل دراسة التي يحتاج فيها الطرف المؤمن له بالمزيد من الوقت من أج الحالة :2لحالة اــ 

 2وطبيعته .الجوانب المتعلقة بالخطر 

 اتطرقن وقدإن محل عقد التأمين يتمثل في الخطر الذي يخشى وقوعه مستقبال  المحل:ثانيا: 

لكون  التأمين نظراعقود  ختالفإب ويختلف المحل التأمين،سابقا للخطر كعنصر من عناصر 

 كونوأن يمستقبليا  محل عقد التأمين أن يكون ويشترط في أقسام،ينقسم الى عدة  الخطر

 .3ين كما يشترط فيه أن يكون معينا أو قابل للتع ق م 93كدته المادة أمشروعا وهو ما 

 

     www.algeriedroit.fb.dzhttp//:1   
 62، صسابق مرجعمدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري، معراج، جديدي -2
  32، صسابق محمد، مرجعبن وارث -3
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ختلف عن يهو ال  السبب في القواعد العامة هو الباعث أو الدافع للتعاقد و إن : ثالثا: السبب   

نا هلحة السبب في عقد التأمين ، حيث يمثل المصلحة من وراء إبرام عقد التأمين ، و المص

لف تعني غاية و منفعة المؤمن له أو المستفيد من عدم وقوع الخطر المؤمن منه و تخت

ه للمؤمن ايحصل عليها  التي  ماليةالقيمة ال ار المتمثلة فيالمصلحة في التأمين عن األضر

شخاص لى األعو بين التأمين  القيمة المالية هي الدافع للتعاقدف حال وقوع الكارثة ، و منه 

ي السبب فترط ، و يشالفائدة المالية التي يجنيها المؤمن له من استمرار حياته  يتمثل في يذال

  1لعامةا داباآلأن يكون معينا أو قابل للتعيين و أن يكون مشروعا غير مخالف للنظام العام و 

  التأمين:أطراف عقد  التزامات الثالث:الفرع   

 رفين:الطل التزامات في ذمة ك يرتب وعليه فهويعد عقد التأمين من العقود الملزمة لجانيين 

مات المؤمن في على التزا 07-95في األمر : المشرع الجزائرينص  : لقد المؤمن التزامات/أوال

 حيث يلتزم المؤمن بـ: ،12: المادة ظل

لة في حاد دفع مبلغ التأمين المتفق عليه في العق ويقصد بذلك  :واألضرارتعويض الخسائر -1

ب ينا حسعاألداء مبلغ من النقود كما قد يكون األداء  وقد يكون، عليهتحقق الخطر المؤمن 

 قدو،  07-95ر المعدل و المتمم لألم 04-06مر األمن  الثانية  الفقرة  02  المادة:نص 

  التالي:حاالت التعويض على الخسائر على النحو   12من المادة  02الفقرة حددت 

 الطارئةعن الحاالت  والخسائر الناجمةالتعويض عن االضرار 

 له.غير متعمد من المؤمن  الناتجة عن خطأ -

 عنهم.التي يحدثها أشخاص يكون المؤمن له مسؤوال مدنيا  -

في ظل الحراسة )تسببها أشياء أو حيوانات يكون المؤمن مسؤول مدني  -

 .(من القانون المدني 140 .138 المادةعنها حسب 

 

 

 .58، صسابق الجزائري، مرجعمدخل لدراسة قانون التأمين معراج،  جديدي-1
 جالسموبمشاركة باتنة  ضاءومجلس قيوم دراسي من تنظيم الشركة الوطنية للتأمين  آثار عقد التأمين، ،دالندة يوسف-2

 05، ص2015أكتوبر  28البواقي، بتاريخ  تبسة، أمقضاء بسكرة، 
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 .1 المحدد وفي األجلتقديم الخدمة المتفق عليها في العقد عند تحقق الخطر - 2

 :دية بـالتعاقة كطرف ثان في العالقة التأميني يلتزم المؤمن له :لهمالمؤمن  ثانيا: التزامات  

 بتقدير تسمح للمؤمن ستمارة أسئلةإضمن  لديه والظروف المعروفةبيانات الالتصريح بجميع -

 بها.يتكفل  التيخطار األ

 ط أو االشتراك لفترات متفق عليها.االقسادفع -

 له.التصريح الدقيق بتغيير الخطر أو تفاقمه إذا كان خارج عن إرادة المؤمن -

 ه.بعمل يع الجاري الوزالت والتي يفرضهااحترام االلتزامات التي اتفق عليها مع المؤمن -

في يام أ 07التبليغ عن كل حادث ينجر عنه الضمان بمجرد اطالعه عليه في أجل ال يتعده -

هالك في وأيام  4 البردوفي أيام  3في السرقة و ،حالة الطارئةالفي حوادث السيارات ماعدا 

 ساعة. 24الماشية 

  2لتسوية الملف  والوثائق الالزمةتزويد التبليغات بكافة التوضيحات -

 :التأمينعقد  انقضاء :الرابعالفرع   

وجود بو أ خطريق الفس وإما عنالمدة القانونية المقررة له  بانتهاءضي عقد التأمين إما نقي 

 :لالنقضاء على النحو التالي أسباب أخرى

لزمن التي يلعب الك أي ت،يعتبر التأمين من العقود الزمنية  :عقد التأمين بانتهاء مدته أوال: انقضاء

 ة المتفقالمد جوهريا فيه، ومنه فإن عقد التأمين ينتهي بانتهاء ويمثل عنصرافيها دورا مميزا 

" يحدد أنهحيث نص على  07-95: األمريستشف من  وهو ماطراف في العقد عليها بين األ

 3" لتامينهذه المدة ينتهي عقد ا انتهاءمجرد ، فب«.......الطرفان المتعاقدان مدة العقد 

 

 

 

 06ص سابق، مرجعدالندة، يوسف -1
 07-95مر من األ 15المادة -2
 07-95مر من األ10المادة -3
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 :التأمينعقد  ثانيا: فسخ  

سنوات كما  03التامين بفسخه بإرادة أطرافه انطالقا من مدته إذا كانت تزيد على  عقدوينتهي 

  يلي: و التي يمكن اجمالها فيما1قد يفسخ العقد ألسباب متعلقة بعدم تنفيذ االلتزامات

 07-95من األمر 19المادة حالة التصريح الكاذب عن واقعة الخطر حسب . 1

ه حيث يرسل ل 16يوم من تاريخ االستحقاق حسب م  15حالة عدم دفع االقساط خالل . 2

تزام بفسخ عدم االل وفي حالةيوم التالية النقضاء االجل المحدد  30إعذار بدفع القسط خالل 

 .1العقد

ا على ئهن الحتوالتأميبها عقد التامين تتمثل في بطالن وثيقة ا نقضيانه يوجد أسباب أخرى ي ثالثا: كما

  :وهي من القانون المدني 622الشروط الواردة في م 

لك ان ذكالشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التعويض بسبب خرق القوانين أو النظم إال إذا *

 عمدية.الخرق جناية او جنحة 

لى االحادث المؤمن منه الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في اعالن *

 3تبين من الظروف ان التأخر كان بسبب عذر مقبول إذاالسلطات أو تقديم المستندات 

      بحالة من االحوال التي تؤدي     وكان متعلقكل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر  *

 2.والسقوطالى البطالن 

كل  "أنه لىعالتي تنص  07-95من االمر  21عقد التأمين بأبطاله بموجب المادة  قد ينقضي رابعا: كما

ال الخطر ينجر عنه ابط تصريح كاذب متعمد من المؤمن له قصد تضليل المؤمن في تقدير

 3من ذات االمر". 75العقد مع مراعاة احكام المادة 

 

 

 

 

 48، صسابقمرجع بن وارث محمد، -1
 من القانون المدني 622لمادة ا-2
 07-95مر من األ 21لمادة ا-3
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 :الزامية التأمين على حوادث المركبات الثالث:المطلب 

، لمشرعيناغلب أكثر أنواع التأمين عناية و اهتماما من طرف أتعتبر التأمينات البرية من   

 ر الذيتأمين على االشخاص و تأمين على االضرار هذا االخيالى ينقسم هذا النوع بذاته و

ن على تأميمين على المسؤولية و الذي ينجر عنه اليتفرع بدوره الى تأمين على االشياء و تأ

ثار آ رة وحوادث المركبات، هذه االخيرة التي فرض المشرع الزامية التامين عنها نظرا لخطو

جموعة م امرتب على مخالفة هذا االلتزحوادث الطرقات التي تهدد حياة الفرد داخل المجتمع و

أمينات بالت انون العقوبات و في القانون الخاصفي القانون العام المتمثل في ق عقوبات من ال

الج سوف نع بالنسبة لكل فرد في المجتمع. وانطالقا من هذا هذا االلتزام  ألهميةنظرا وذلك 

اق م نطفي هذا المطلب المقصود بإلزاميه التأمين على حوادث المركبات في الفرع األول ث

 تطبيق التأمين االجباري في الفرع الثاني

 :الفرع االول: مفهوم التامين االجباري على حوادث المركبات*  

رار ضألالضمان  الذي يهدف ن هذا النوع من التأمين يمثل احدى صور التأمين من المسؤوليةإ

 لذيتزام اااللنواع العقود التي تعكس أمن  وهو نوع التي تلحق بالغير من سيارة المؤمن له،

ادث و أي شخص وقع منه حأة مسؤولية مالك المركبة يقع على عاتق المؤمن الضامن بتغطي

ت ث متى ثبتالمركبة متى ثبت خطأه، مما يؤدي لضرورة دفع التعويض للمضرور من الحاد

 1مسؤولية مرتكب الحادث

طراف اال دةوليس إلرامين االجباري هو ذلك التأمين الذي ال خيار للمؤمن له فيه أن التأكما 

تبعه فبمجرد وضع مركبة للسير في الطريق العمومي يست عدمه، فيها منأي دور لالكتتاب 

فراد اال حياة وتأثيرها علىمباشرة ضرورة التأمين على المخاطر الكبرى التي يتوقع حدوثها 

  .2المجتمع وأموالهم داخل

 

 

 18، ص2005، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية،عقد التأمين االجباري فهمي،خالد مصطفى -1
 76، صسابقمرجع  محمد،بن وارث -2
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ي على ن المشرع الجزائري وضع تنظيما خاصا به يحتوإاجبارية التأمين ف ألهميةونظرا   

 بإلزاميةالمتعلق  15-74 وهو االمرالتي تضبط هذا النظام  والمبادئ االساسيةحكام جميع األ

ت العقوباعن  عنها فضالالحوادث الناجمة  ونظام تعويضالتأمين على حوادث السيارات 

ان  ( كون07-95من االمر  190)انظر للمادة القانون جراء مخالفة احكام التشريع الواردة في 

 هذا الخطر هو خطر اجتماعي يمس المجتمع باسره.

 :تطبيق الزامية التأمين على حوادث السيارات الثاني: نطاقالفرع *  

 ساؤل التالي:نطرح الت 15-74 رقم مرانطالقا من مضمون األ

لتأمين هل كل مالك مركبة ملزم باو اإلجباري؟ين كان نوعها تخضع للتأمين أهل كل مركبة 

 على مركبته؟ اإلجباري

لى ع رياإلجبامين أن االجابة عن هذا التساؤل تحتاج منا الى تفصيل حول نطاق تطبيق التإ

خالل تحليلنا و من حيث االشخاص من أ الموضوعمن حيث  سوآءاحوادث المركبات 

 . 15-74مر لمقتضيات األ

 :اوال: تطبيق الزامية التأمين على المركبات من حيث الموضوع  

كون التي ت وطبيعة المركبةمفهوم  الموضوع تحديدنقصد بمجال الزامية التأمين من حيث 

 02ادة الم ظلنص عليها المشرع الجزائري في  ذاتها، والتي حد االجباري في محال للتأمين

 :على انها 15-74 من األمر

وحموالتها ويفهم "كل مركبة برية ذات محرك وكذلك مقطوراتها ونصف مقطوراتها 

 :ما يليونصف مقطوراتها  بمقطوراتها

       لمركبة البرية المنشأة بقصد ربطها بمركبة برية ذات محرك المخصصة لنقل االشخاص ا-

 .واالشياء

 ذات محرككل جهاز بري مرتبط بمركبة برية  -

 ."لية اخرى يمكن ان تكون مشابهة للمقطورات ونصف المقطوراتآكل  -

 

عن  يضونظام التعوالمتعلق ي الزامية التأمين على حوادث السيارات  1974جانفي 30 المؤرخ في 15-74األمر رقم -1

 15الرسمية عدد: الجريدة، 1988يوليو  19المؤرخ في  31-88رقم  والمتمم بالقانونالمعدل  األضرار الناجمة عنها
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لدفع اال تحتوي على قوة 1بالسيارة كل مركبة موجهة لتكون موصولة  هيفالمقطورة  ذنإ  

في مادته الثانية  15- 74رألمن المركبة المقصودة في روح اأويستشف من هذه المادة  الذاتية

ذه ه جماعية. وأكانت فردية  سوآءايكون لها محرك  أكثرو أبعجلتين  مركبة بريةهي كل 

وتعد  .الخو شاحنة او دراجة نارية.....أ تكون: سيارةن أالمركبة البرية ذات المحرك يمكن 

زودة مو البضائع وتكون أكل مركبة تستعمل لنقل االشخاص  عامة بصفة تعني التي السيارة

كثر أمن  2 41-01القانون  من 20 المادةحسب نص على الطريق  للدفع وتسيربمحرك 

 الحوادث.ات المعرضة بنسبة كبيرة لخطر المركب

 فعة الدتسير بقو الطائرات والمركبات التياستبعد  المشرع قد نأخالل ما سبق نستشف  ومن 

استثنى وسائل النقل بالسكك كما ، 51-74العضلي مثل الدراجة العادية من تطبيق االمر 

ألن الهيئات  51-74مر األائل الحكومية من مجال تطبيق استثنى ايضا الوس كما 3الحديدية

جم عن بارز في تعويض الضرر الناال هدور الذي له والمؤمنتعد بمثابة الضامن  الحكومية

 * وسائلها

 لهستعمااوعدم يالحظ أيضا على المادة السالفة الذكر استعمال المشرع للفظة المركبة  كما 

 .األخرىكما هو الشأن في بعض التشريعات  السيارة،للفظة 

ء من السيارة جز بينما4مصطلح مركبة مصطلح عام يضم جميع أنواع وسائل النقل البري إن 

ة لحماياسبل  اجل توسيعولهذا وسع المشرع من دائرة الوسائل المعرضة للحوادث من المركبة 

 وأطر التعويض.

 

 

 

 18، صسابق ، مرجعالهيجاءلؤي ماجد أبو -1
، المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسالمتها وأمنها، الجريدة 2001غشت91المؤرخ في  14-01القانون رقم -2

 46الرسمية عدد:
 15-74من االمر رقم 03لمادة ا-3

يارات النسبة للسن اما بللتأمي واالجتماعي تخضعقتصادي اال*بالنسبة للسيارات التابعة للدولة تنقسم الى سيارات تابعة للقطاع 
 لها هي التي ال تخضع للتأمين. والمصالح التابعةالمخصصة لإلدارة 

 18، صسابقمرجع لؤي ماجد أبو الهيجاء -4
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 :شخاصاألنطاق تطبيق التأمين االلزامي على حوادث المركبات من حيث  ثانيا:  

ل مالك مركبة ملزم باالكتتاب في عقد تأمين كعلى أن "  15-74 األمرمن  01المادةتنص 

 "1اطالقها للسير وذلك قبليغطي األضرار التي تسببها تلك المركبة للغير 

ى أن يبرم لد التأمين يجب بإلزاميةعلى أن العقد المتعلق  األمر:من ذات  05 المادةكما تنص  

الشروط المنصوص عليها في  وذلك ضمن التأمين،المؤسسات المؤهلة لممارسة عمليات 

 بها "  والجاري العملالقوانين ذي األنظمة الالحقة 

ب يتوج من حيث األشخاص اإللزاميهاتين المادتين نستنتج أن تطبيق التأمين  وانطالقا من

  هما:تقسيمه فئتين 

 األضرار:تعويض األشخاص المسؤولة عن  األولى:الفئة   

 هو من تؤول ل المدنية من المؤمن له ، للمسؤوليةشخاص الذين يتحملون التبعية المالية وهم األ

 لحادثاللمسؤول عن  امن المركبة بإذن منه ، و مكتتب عقد التأمين ، و شركة التأمين كض

اتجهت ا و هذا م ، 2بالتعويض عليه  غيرمن آلت اليه حراسة المركبة بإذن منه من رجوع الو

مركبات من على الزامية التأمين على ال  المادة األولى تنص حيث  04و01المادتين له كل من 

 في نطاقدخلون فتوسع من دائرة األشخاص الذين ي 04صاحب المركبة  أما المادة  فطر

د مالك العقبالزامية التأمين حيث الزامية التامين يجب أن تغطي المسؤولية المدنية للمكتتب 

ة يطرتعني الس وهذه االخيرةؤولية كل شخص آلت له بموجب الحراسة "المركبة ، و كذلك مس

 لمفترضتقوم مسؤولية الحارس على الخطأ اال الفعلية على الشيء و التصرف فيه و من هنا 

  3آخر"   بوجود دليل على حراستها من شخصاال

ين الذذاتها أصحاب المرائب واألشخاص  04وقد استثنى المشرع الجزائري من نص المادة 

 لى عتعين يكما  ا إليهم،به المعهودفيما يتعلق بالمركبات  بيهموومنديمارسون عادة السمسرة 

 األشخاص المستثمرين أن يؤمنوا أنفسهم بالنسبة لمسؤوليتهم الخاصة ، أو اللذين توكل لهم 

 15-74من االمر  01المادة -1
 130، مرجع سابقمدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري جديدي معراج، -2
 15-47األمرمن  04المادة -3



ن ـــي للتأميـــالمفاهيم ارـــاإلط ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دي:ــث التمهيــالمبح  

24  

 

 

لتي وا همإلياألضرار المسببة للغير من ذلك المركبات المعهود بها  وذلك عنحراسة المركبة 

 1في دائرة نشاطهم المهني يستعملونها

 

 للتعويض:األشخاص المستحقون  الثانية: لفئةا  

وفي حوادث المرور المستفيدين من التعويض جراء اصابتهم في حادث مرور  وهم ضحايا

ح مصطل المشرع الجزائريعليهم  ولقد أطلق التعويض،وفاته يستفيد ذوي حقوقه من  حال

  2ما ورد بنص خاص  باستثناءغير ركاب  ركاب أو أكانواالغير سواء 

حادث سير سبب أضرار  كل»أن التي تنص على  األمرمن  08المادة  وباستقرائنا لنص

ير صفة الغتكن للضحية  ولو لمجسمانية يترتب عليه التعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقها 

مكن المركبة كما يمالك والتعويض المكتتب  الحادث ويشمل هذاتجاه الشخص المسؤول عن 

 3 13ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة مسبب الحادث وسائق المركبة أن يشمل 

ليهم عال ينطبق  وقد يكونوامن التعويض قد يكونون من الغير  المستفيدون ه فاألشخاصومن

 الغير.صفة 

ادث حو علىعلى هذا النص أن المشرع الجزائري وسع من نطاق تطبيق االلزامي  ومما يؤخذ

ي فسبب تالمحتى  التعويض ليشملمن  المستفيدونمن دائرة األشخاص  وكذا وسعالسيارات 

 الحادث.

ياة دد بحيدل على حرص المشرع على توسيع دائرة الحماية من االخطار الداهمة التي تهوهذا 

 كل فرد داخل مجتمعه.

 

 

 

 

 15-74مر من األ 04المادة-1
 وري،منت، جامعة شهادة ماجيستر ، مذكرة لنيلالتأمين االلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات بشوع،عالوة -2

 .133، ص2006قسنطينة ،
 .15-74مرمن األ 08لمادة ا- 3

 



 

 

 

 

   

 

        

 :الفــــصــل األول
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ي يمثل الركيزة الذ 15-74يخضع تعويض ضحايا حوادث المرور في الجزائر لألمر رقم      

عامة لى أسس مختلفة عن األسس البناءا ع المرور،األساسية في مجال التعويض عن حوادث 

 جموعةمأساس ة على المدني فيها المسؤوليةفي مجال التعويض التي تنبني والمتعارف عليها 

لى إطرق الت بينهما، وقبل والعالقة السببيةالمحقق  والضرر الفعليمن العناصر وهي الخطأ 

 ليه المشرع الجزائري في تعويض ضحايا حوادث المرور وجب طرحإالذي يستند  األساس

 لىإق ثم التطر للتعويض؟طبيعة األضرار المستحقة من  نطالقاإجملة من األسئلة الفرعية 

  ؟يضتقدير التعو والقضاة فيكل من شركات التأمين  إليهد نالقانوني الذي يست األساس

نة مضمو واألضرار الغيرهذا سوف نعالج في هذا الفصل األضرار المضمونة  نطالقا منإو

وادث ا حتعويض ضحايلاألساس القانوني  إلىفي حوادث المرور في المبحث األول ثم نتطرق 

 الثاني.المرور في المبحث 

 :ورالمرالمضمونة في حوادث  واألضرار غيراألضرار المضمونة  األول:المبحث 

دائرة  34 – 80من المرسوم التطبيقي  األولىلقد حصر المشرع الجزائري بمقتضى المادة    

ضرار من الضمان الوقت مجموعة من األستبعد في ذات إو لتعويض،األضرار المستحقة 

 التالي:النحو  المرسوم علىمن ذات  04و 03 تين كل من الماد وذلك بموجب

 :المرورالمضمونة في حوادث  األضرار األول:المطلب 

التأمين التي تأسست  تنطبق إلزامية› يلي: على ما 34-80من المرسوم المادة األولى نصت    

 الجسمانية أو المادية التي تحصل بسبب المرور  ألضراراعلى تعويض  15-74باألمر رقم 

  وهي:  بغيرهأو 

لها تستعم والتوابع والمنتجات التيتسببها المركبة  التي والحرائق واالنفجاراتالحوادث  -

               بالغير جراء حادث أو حريق يلحقأن كل ضرر  وهذا يعني تنقلها، والمواد التي

 1 أو االنفجارات التي تسببت فيها هذه المركبة يستلزم التعويض عنه

 

 15-74من االمر رقم  07المتضمن تحديد شروط تطبيق المادة  1980فبراير  16 المؤرخ في 34-80المرسوم رقم -1

 . 08دد :عالرسمية  األضرار ،الجريدةالتأمين على حوادث السيارات و نظام التعويض عن  بإلزاميةالمتعلق 
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عويض وجب التيستسقوط لتلك التوابع أو األشياء أو المواد أو المنتجات المذكورة  وكذا كل -  

  1عنه إذا تحققت األضرار المادية أو الجسمانية 

ضرار الموجبة صنف األالمشرع الجزائري  أن روح هذه المادة نستشف وبالتعمق في

 والضررالضرر الجسماني الذي سوف نعالجه في الفرع األول  هما:لى صنفين إللتعويض 

 .وهو ما سوف نقوم بتفصيله في الفرع الثاني المادي

  الجسماني:الضرر  األول:الفرع   

مما  ،الضارجسامة الفعل لى إبالنظر يختلف الضرر الجسماني عن غيره من األضرار 

 تحديد شروطه.ثم تعريفه  إلى:يستوجب ضرورة التطرق 

  الجسماني:تعريف الضرر  أوال:  

 ادة:المفي ظل اكتفى بذكرها فقط الجسمانية بل  لألضرار المشرع الجزائري معنىيضع  لم

خالل التعاريف  سماني منالجضرر مفهوم لل  تكوين نا لكن يمكن ،15-74من األمر رقم  08

 أنه:التي تنص في مجملها على الفقهية 

جروح وكسور ومن آالم  وما يصاحبهاذاته  اإلنسانالتي تلحق بجسم مختلف اإلصابات "-1

 . "يترتب عنها من عجز دائم أو مؤقت كلي أو جزئي وما

ي فنقص  وصحته ويشمل كلكما يمكن تعريفه أنه ذلك الضرر الذي يخل بسالمة الجسم -2

  2التشويه  –البتر  مثل:للعاهات المستديمة  ويتعدى ذلكالقدرة بمختلف أنواعها 

بجسم  لمتعلقةاالجسمانية  األضرارنجد أن مجموعة  15-74رقم  األمر: وبالرجوع لمحتوى

  وهي:األضرار  أنواع منيمكن تصنيفها لثالث الضحية 

 

 الضحية أو أي هالتي تبرز على وجمجموعة األضرار ويقصد به  :الضرر الجسدي-ا  

 موضع آخر من جسمه.

 

 .34-80من المرسوم  01المادة -1
 ،2013، 09:عددجامعة ورقلة،،والقانون ، مجلة دفاتر السياسة حقوق ضحايا حوادث المرور في الجزائرذبيح ميلود، -2

 123ص
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    قدرة هي مجموعة اآلالم التي تحدث للشخص المصاب نتيجة عدم ال :المعنويالضرر -ب   

 .1لوفاة احقوقه في حالة  ذويبها التي يحس  اآلالم على أداء بعض الحركات بصفة طبيعية أو

ل عجزه يتمثل في ضياع الدخل المادي أو األجر المالي للضحية من خال :الماديالضرر -ج  

 2عن القيام بعمله نتيجة هذا الحادث 

  :للتعويضشروط الضرر الجسماني المستحق  ثانيا  

         ال يختلف الضرر الجسماني كضرر موجب لتعويض عن غيره من األضرار من حيث    

  يلي: فيما التي تتمثل شروطه،

ويضه أن يكون محققا يشترط في الضرر الجسماني حتى يمكن تع محققا:أن يكون الضرر -أ  

ق ما تحقعيكون التعويض إال  وعليه ال ،فتراضاالحكام ال تبنى على ألن األ فتراضياإوليس 

 مستقبال.قد يكون ضررا حاال أو ضررا  والضرر المحقق ضرر،من 

رر الض أما،ومظاهره  وتكونت عناصرهفعال هو ذلك الضرر الذي وقع ف الضرر الحالفأما 

 3المستقبلي فهو الضرر الذي حدث سببه طالما كان محقق الوقوع في المستقبل 

فقد  الضار،عله نتيجة طبيعية لف يكون الضررأن  والمقصود بذلك :مباشرايكون الضرر  أن-ب

تسبب  الوحيد الذي وليس الخطأاألسباب هذه  أحدالمسؤول  ويكون خطأتتعدد أسباب الضرر 

 بيصا لكذومثال ، والضررالى انقطاع العالقة السببية بين الخطأ في الضرر مما يترتب عليه 

 لى المستشفى على متنإفينقل على أثرها الشخص  خفيفة،شخص بحادث فتنتج عنه جروح 

فاة ولى تفاقم الضرر أو إوقع حادث لسيارة اإلسعاف مما أدى  وفي الطريقسعاف إسيارة 

 الضحية.

نتيجة  يعد ومنه إذا تسلسلت األضرار فال يسأل المدين بالتعويض إال عن الضرر المباشر الذي

 4طبيعية لفعله الضار 

 

 290، ص2011ق للنشر، عمان ،األولى، دار الورا ، الطبعةالمركباتاإللزامي من حوادث  التأمينالطراونة، مراد علي -1
 278ص ،نفسه المرجع-2
، 1999، ، عمانوالتوزيعلثقافة للنشر ، دار االتعويض القضائي في نطاق المسؤولية العقديةحسن حنتوش الحسناوي، -3

 113ص-112ص
 114، صمرجع سابقحسن خنتوش الحسناوي، --4
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  :للمضرورــ يجب أن يصيب الضرر مصلحة مشروعة ج 

م ألن أي اعتداء على جسجسمانيا إن المصلحة المشروعة شرط منطقي بالنسبة للمضرور 

سمه جعتداءا على مصلحة مشروعة له تتمثل في حقه في سالمة إنسان من شأنه أن يمثل اال

ة لتفويت فرصحداث جروح أو إصابة جسمه مما يؤدي إاتالف عضو أو  مثل:ضد أي اعتداء 

 ضرار المعنويةضرار التي تصيب مصلحة مشروعة هي :األاأل وعليه  فإن  1 الكسب له

هو  نواعهأ الجسماني بكل ،أي أن الضرر  2الجسديةضرار فضال عن األ ضرار الماديةواأل

متى توافرت شروطه  34-80المرسوم  األولى منضرر مستحق للتعويض حسب نص المادة 

 2ركبةه المنفجارات أو أي فعل بسبب هذإالقانونية سواء أكان هذا الضرر ناتجا عن حرائق أو 

ل المشرع الجزائري بضمانات هامة و جعل له أهمية بارزة و واضحة من خال وقد أحاطه

  وح االنسان .رباعتبار قداسة  لهو المراسيم التطبيقية  15-74األمر 

عويض هل يعتبر الضرر الجسماني هو الضرر الوحيد المستحق للتالذي يمن طرحه و السؤال 

  ؟15-74مر في ظل األ

لنا نوع  التي حددت 34-80المرسوم من  01ب الرجوع للمادة لإلجابة عن هذا التساؤل وج

ي نوضحها فيتعلق باألضرار المادية التي  وهي ماآخر من األضرار المستحقة للتعويض 

 الثاني.الفرع 

 الفرع الثاني: الضرر المادي

مستحقا للتعويض إذا كان ناتجا  أيضا ضررا 34-80يعتبر الضرر المادي وفقا للمرسوم       

ما فيها بلها ن حرائق أو انفجارات أو حوادث تسببها المركبة والتوابع والمنتجات التي تستعمع

 مثله مثل الضرر الجسماني، 2ذلك سقوط تلك التوابع أو األشياء أو المنتجات 

 

 ذكرةم ،يثالحدساس واألعن االضرار الجسمانية بين األساس التقليدي للمسؤولية المدنية  التعويضجياللي، حماوي ب-1

 .20، ص2008جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، لنيل شهادة الماجيستر في القانون الخاص،
 34-08من المرسوم  01لمادة ا--2
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طريقة التعويض عن الضرر المادي المستوجب للتعويض وجب أوال معرفة  وقبل معرفة

 تحرر في عقود التيالمادي  ضمانات الضرر واإلحاطة بأهم المادي؟المقصود بالضرر 

  السيارات؟التأمين على 

 زائري لمفالمشرع الج الجسماني، بالنسبة للضرر كما هو الشأن :الماديتعريف الضرر  أوال:

رة الذي يلحق بالسياأنه ذلك الضرر  تعريفه علىلكن يمكن  المادي،يعطي معنا للضرر 

 1و دون تصادم أكان ناجما عن تصادم مركبتين فأكثر  سوآءا المؤمن عليها

بب ة بسيمكن القول أن الضرر المادي هو ذلك الضرر المتعلق بأعطاب السيار وبعبارة أخرى

ة السيار رتطامإنفجارها أو تطاير الحجارة عليها أو إنقالبها أو إتدخلها في حادث سير أو 

 الخ.بعمود ......

في  هأكد وهو مابقة دي بموجب خبرة مسولقد أوجب المشرع الجزائري تقدير الضرر الما  

سبب لمركبة إذا لم تكن المركبة " ال يجوز تسديد أي ضرر مادي محيث  15-74مر ظل األ

 . 2المتضررة موضوع خبرة مسبقة "

 المادي:ضمانات الضرر  ثانيا:   

 شترك فيهاي جبارية،إلى ضمانات إتنقسم الضمانات في األضرار المادية الموجبة التعويض     

ي تكون فقط ف ختياريةاوضمانات ، حد سواء والضرر المادي علىالضرر الجسماني كل من 

 تتميز بترك مجال لألطراف من اجل اختيارها.ظل الضرر المادي 

 

لو لم وتغطيتها ونعني بها الضمانات التي تلتزم شركات التامين ب :أوال: الضمانات االجبارية   

 يتفق أطراف العقد على قيمتها ألنها غير محدودة باعتبارها ضمانات مضمونة بموجب

 3 القانون، وتشمل على: ضمان المسؤولية المدنية وضمان الدفاع والمتابعة

 

 

 123صسابق،  ، مرجعميلودذبيح -1
 15-74مر من األ 21المادة -2

لنيل شهادة الماجيستر،  ، مذكرةSAAتأمين السيارات بين التسعيرة والتعويضات حالة االضرار المادية محي الدين شبيرة، -3

 141، ص2005تخصص بنوك وتأمينات، جامعة منتوري، قسنطينة ،
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 civilearantie de responsabilité G() :المدنيةضمان المسؤولية  /1

ترتب تة التي المالية المنجزة عن المسؤولية المدين المبلغ، التبعاتحصر  دونن، ِّالمؤمـيضمن 

 1األضرار المادية المسببة للغير "  له، عنعلى المؤمن 

 

 جة عنلناتان له التبعات المالية ِّـمؤمن يضمن للِّـذه المادة نستشف أن المؤمنص ه ومن خالل

ي شخص ان أليمتد الضم المركبة، كما بة سيروبمناساألضرار المادية التي يحدثها للغير أثناء 

ر ة الغين المشرع الجزائري لم يلغي صفأ له، أييه السيارة بموجب إذن المؤمن آخر آلت إل

 في ظل الضرر المادي.

لغير من ية اكما أن هذا النوع من التأمينات " تأمين المسؤولية المدنية " يدخل في إطار حما

 على وما يالحظ 2التبعات المالية لهذه الحوادثبما في ذلك أخطار استعمال سيارة المؤمن لهم 

 لمشرعجبر األضرار المادية على خالف اهذا النص أن المشرع الجزائري لم يضع حدا لسعة 

التي و تقريبا[ألف أورو  500]مليون فرنك  03نسي الذي حدد سقف المبلغ المقدر بـ الفر

 ت المؤمنتزامارتباط الكبير بين اللهذه الحوادث المادية مما يوضح االالمؤمن كتبعات  يتحملها

 السيارات. وخطر حوادث

 ،ء السيرثناأالمسؤولية المدنية  نوعين:لى إفي حوادث الطرقات المدنية  وتنقسم المسؤولية

 .خارج السير والمسؤولية المدنية

 المسؤولية المدنية أثناء السير:-ا

سبب بلها مين للمؤمن التبعات المالية للمسؤولية التي قد يتحمأويقصد بها ضمان شركات الت

لمادة في ا ضرار المادية التي تلحق بالغير نتيجة فعل منصوص عليهو األأضرار الجسمانية األ

 3ثناء وبمناسبة سير المركبة المؤمن عليهاأإذا وقع هذا الفعل  43-80من المرسوم  01

 

 

 34-80من المرسوم  02المادة -1
 142سابق، ص ، مرجعشبيرةمحي الدين -2
ي أ.م/م.ع.خ/م.ت/مؤرخة ف/01رقم  يرةتأمين السيارات، تأشالشروط العامة لعقد الشركة الوطنية للتأمين، --3

15/03/2010 
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تحملها بالتبعات المالية التي يلمتعلقة االضمانات تلك  وهي :السيرالمدنية خارج  المسؤولية-ب    

ناجمة والر أو المادية التي تلحق بالغير خارج حركة المرو الجسديةالمؤمن له بسبب األضرار 

غطي ين هذا الضمان ال أغير  بها،آخر مربوط نفجار المركبة أو أي شيء إالحريق أو  عن

كان  شغال أياأستعمال محرك المركبة المؤمنة كمصدر طاقة لتأدية إالحوادث الناتجة عن 

 .1نوعها

د ج لعقفي نموذ وإعادة التأمينللتأمين  الجزائريةالتعريف الذي أوردته الشركة  وهو ذات

 :وهي كاآلتي 23والمادة  22من خالل نص المادة  التأمين  

 

RESPOUSABILITE CIVIL HORS CIRCULATIOU (RISQUE ABIS) 

A : 22 : La Compagnie garantit l’assure contre les conséquences 

pécuniaires la responsabilité que celui-ci peut encourir en raison de 

dommage corporel ou matériels cause à autrui résultant d’un fait prévu 

ou a  : 19-A : 20 ci-dessus 2 

A : 23 : toutefois cette garantie ne couvre pas les sinistre survenant 

lorsque le moteur du véhicule assure est utilisé comme source pour 

effectuer des travaux de quelque nature que ce soit2 

ات لضمانالى ذلك يوجد نوع آخر من الضمانات في إطار المسؤولية المدنية وهي إوإضافة     

ند لمؤمنة عبة االمكملة للمسؤولية المدنية، وتشمل هذه األخيرة األضرار التي تتسبب فيها المرك

انت حالة عطل أو كجرها مصادفة لمركبة أخرى معطلة، غير أنها إذا كانت هي نفسها في 

  مجرورة بمركبة أخرى فإن الضمان ال يلحق بالمركبات األخرى

 

 

 

 

 05ص ،مرجع سابقالشركة الوطنية للتأمين ، -1

  CAAR, CONDITION GENERALES, POLICE D’ASSURANCE AUTO, PAGE 09-2 
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  (DEFENSE ET RECOURS) والمتابعة:ضمان الدفاع    

سؤوليته مانت كتضمن الشركة الدفاع عن المصالح المدنية للمؤمن له أمام المحاكم المدنية كلما 

 استعمال المركبة المؤمنة . قائمة في حالة المدنية 

زائية الج همسؤوليتكانت كما يتم الدفاع عن المؤمن له أمام الجهات القضائية الجزائية كلما 

 . 1العمدية  والجروح غيرمحل متابعة بسبب مخالفة لقواعد المرور أو جنحة القتل 

خرى أمين سبب في الحادث التابع لشركة تأتكما تضمن شركة التأمين متابعة الطرف األخر الم

ير غاألخير  هذاكان بمقتضى وثائق عملية بين الشركتين للحصول على حق المؤمن له إذا 

 الحادث.متسبب في 

 

في الشركة الوطنية له وقع حادث مرور بين شخصين ، األول مؤمن  :01 مثال تطبيقي  

،وقد  CAARفي الشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين له  و الثاني مؤمن   SAAللتأمين 

شركة له ب مؤمنالمادية للطرفين و كان المتسبب في الحادث هو  اخلف هذا الحادث أضرار

CAAR  منه تقوم عليه المسؤولية المدنية ، في هذه الحالة شركة وSAA  بمقتضى ضمان

 MISE ENوثيقة تسمى عن طريق CAARتقوم بمراسلة لشركة  RECOURالمتابعة الدفاع و

CAUSE  شركة له ب مؤمن ال تبين فيها المسؤولية المدنية التي تقع على عاتقCAAR   و لما

 تكون قد التزمت بضمان الدفاع و المتابعة . SAAوض هذه الشركة مؤمن شركة ِّـتع

 

 عنه ومنه تترتبهو المتسبب في الحادث  SAAمؤمن شركة  كان وإذا :02مثال تطبيقي   

ه لن ِّالمؤمـتنص فيها على ضرورة ارسال وثائق  وثائق SAAمسؤولية مدنية فتقدم شركة 

 وتتحمل التبعات CAARشركة المؤمن له بتعويض  أو من أجل تسوية الملف CAARشركة ب

 .SAAشركة بالمالية نتيجة األخطاء التي سببها المؤمن له 

 

 

 09، صسابق ، مرجعللتأمينتأشيرة الشركة الوطنية -1
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  :االختياريةالضمانات  ثانيا:   

من له التي يختارها المؤ اإللزاميلحدود التأمين  التأمينات المتجاوزةمن  وهي مجموعة

وتسمى  ليهإجبارية لزيادة األمان الذي يود الوصول لى الضمانات االإرادته لتضاف إبمحض 

 تشمل:و   1مدنية للغيرالمسؤولية الالملحقة بالمركبة أو ركابها دون  باألضرار

 (TOUS RISQUE) بالتصادم أو بدونه " جميع االخطار " أضرار-1

ركبة صطدام مإحالة  أو في أكثر وأمركبتين  تصادم بين حدث إذاونكون بصدد هذه الحالة 

حقق بموجب ت مسبق، وعليهالمؤمنة دون اصطدام نقالب المركبة إبجسم ثابت أو متحرك أو 

كبة ها للمرتعويض األضرار التي تكون هذه الحادثة قد تسببت في الشركة تضمن فإنهذه الحالة 

 وتعرض لحادث  RISQUETOUSجميع المخاطرختار المؤمن له ضمان إإذا  ومنه2المؤمنة 

رى مع سيارة أخسواء كان تصادم  الحادث،سواء كان متسبب في الحادث أو غير متسبب في 

ية الناجمة فإن شركة التأمين تضمن له حقه في تعويضه عن األضرار الماد) السيارةأو انقلبت 

 الحادث.عن هذا 

  (DOMMAGE COLLISION) :التصادمضمان أضرار -2 -

من له المؤ ب أو الملكيات التي يستغلهاائحدث تصادم بين مركبتين خارج المرفي حالة ما إذا 

ليف أو تصادم مركبة بحيوان أالهوية  معروف (Piéton)وراجل أو حدث تصادم بين مركبة 

كون يلتعويض األضرار التي  للمؤمن له حق التعويض في حدود المبلغ المذكور في الشروط

د التأمين في ، و هو ما نصت عليه الشروط العامة لعق 3المؤمنةصطدام ألحقها بالمركبة هذا اال

 06رقم في البند التأمين وذلك  للتأمين وإعادةالجزائرية شركة ال

 

 

 

 155، صسابق مرجعشبيرة، محي الدين -1
 06سابق، صمرجع  للتأمين،تأشيرة الشركة الوطنية -2
-07PCONDITION GENERALES POLICE D’ASSURANCE AUTO,HBHD -3 
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En cas de collision survenant hors des garages remise ou propriété 

Occupes par l’assuré, entre le véhicule assuré et soit un piéton identifie 

soit un véhicule ou animal domestique Appartenant a un tiers identifie, 

la compagnie garantie à l’assurée.  

Le paiement jus qu’concurrence de la somme indiquée aux conditions   

particulières, de la réparation des dommages que cette collision Oura 

causé au véhicule   assuré mouvement ou à l’arrêt1. 

 

فال  شركات التأمين في حالة ضمانأما عن كيفية التعويض عن ضمان أضرار التصادم أمام 

ؤمن له لية للمجل ضمان التبعات الماأجملة من الشروط المستمدة من القانون من  ال بتوفر إتتم 

 2 70-95أيام حسب القانون رقم  07أن يصرح المؤمن خالل -1:يلي وتتمثل فيما

 وليس مجهول(.معروفة  )هويتهيكون الخصم معروف  أن- 2              

 .3أن يكون تقدير الضرر بموجب خبرة مسبقة -3              

ن عليها تخفض تقدير َّــؤمإذا كانت قيمة الخبرة أكثر من القيمة الم-4              

 التعويض بقوة القانون .

 :السيارةسرقة ضد  ضمان-3

ت على من قانون العقوبا 350لقد عرف المشرع الجزائري السرقة بصفة عامة في نص المادة 

الذي هو و خالساإل" كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا " وعليه فجريمة السرقة تقوم على ن أ

ومحل  للغير، مملوك في الرغبة في تملك ذلك الشيء مع العلم أنه نالركن المعنوي فيكم المادي، أماالركن 

 "الجريمة هو المال المملوك للغير

ه أي أخذها من صاحبها دون إذن من عليها يعنين سرقة سيارة مؤمن أويفهم من هذا النص 

 4 وموافقته الحيازة الفعلية لها دون علم صاحبها 

 

1-07PBHD h D’ASSURANCE AUTOCONDITION GENERALES POLICE -1 
 07-95مر من األ 15لمادة ا-2
 15-74مر من األ 21المادة -3
 15،ص مرجع سابقمحي الدين شبيرة ،-4
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 : ما يليتضمن الشركة في حالة سرقة المركبة المؤمنة أو محاولة سرقتها و    

 حقاتها .وكذا ملاألضرار الناجمة عن فقدان المركبة -

 العنف ضد مالكها أو حارسها . التهديد أو استعمال-

 بالمفاتيح.السطو على مرأب خاص مغلق و مقفل -

ة حريق ضرار الملحقة بالمركبة نتيجهو ضمان يغطي األ :وانفجار السيارةحريق ضمان ضد -4

 ضراروهذه األ بالمركبة[االنفجار الناجم عن متفجرات منقولة  ]ويستثنى منهاأو انفجار 

 1ولواحقها المضمونة هي كل الخسائر الملحقة بهيكل السيارة 

لسيارة ج األمامي أو الخلفي أو الجانبي لهو ضمان يغطي انكسار الزجا :الزجاجضمان انكسار -5

     قفة الناجم عن قذف بالحجارة أو تطاير الحصى أو أشياء أخرى سوآءا كانت السيارة متو

مركبة الشركة للمؤمن له تصليح أو تعويض األضرار التي لحقت بال ومنه تضمن متحركة،أو 

 ما كانتزجاج السقف القابل للفتح( مه الخلفي،الزجاج  األمامي، )الزجاجعلى إثر انكسار 

 ر عنوضعية السيارة وهو ما ورد في تأشيرة الشروط العامة لعقد تأمين السيارات الصاد

 التالي:على النحو  أمينوإعادة التللتأمين الشركة الجزائرية 

Compagnie garantit l’assuré contre les dommages causés au pare -brise. 

À la lunette arrière et à la glace latérale du véhicule assuré par projection 

de caillou, de gravillons ou autre corps, l’assurance ne s’exerce 

indifféremment que ledit véhicule soit en2. 

 

ن ِّن المؤمـعل من و المؤمن له تجِّومن خالل ما سبق نستنتج أن العالقة التعاقدية بين المؤمـ   

ألمر رقم ااجبارية في إطار  الضماناتو الجسمانية سوآءا كانت  ضامنا لكل األضرار المادية

ن ختيارية، كما أن ما يجب ذكره هو أن المؤمن له حق اختيار أي ضمان مأو كانت ا 74-15

 الضمانات السابقة أو اختيار كافة الضمانات ليشمل حماية أفضل.

 

 

 157، صسابق مرجعشبيرة، محي الدين -1

2-CONDITION GENERALES, POLICE D’ASSURANCE AUTO IBID P07 
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 : ورالمطلب الثاني : األضرار الغير مضمونة في حوادث المر                   

اني ن له في حالة توافر الضرر الجسمِّـبتعويض المؤم التأمين ملزمةصحيح أن شركة    

 صلألكل  األصل. لكنالضمانات المتفرعة عنه وهذا هو  المادي بكلالضرر  بشروطه أو

   ما:سمين هقلى إوقسمها  على القاعدة العامة ستثناءاتاالمشرع الجزائري  ولذلك أورد استثناء

من  ، األضرار المستبعدة الفرع األول()القانون األضرار المستبعدة من الضمان بحكم 

 )الفرع الثاني(الضمان بحكم عدم االتفاق 

 :القانوناألضرار المستبعدة من الضمان بحكم  األول:الفرع   

 :وهي   34 -80المرسوم التطبيقي رقم  عليها  األضرار التي نصجملة  وهي 

  1 :األضرار التي تسبب فيها المؤمن له قصداأوال:    

خير وهذا األ وخطأ عمدي،في قانون المسؤولية المدنية نوعان: خطأ غير عمدي  ن الخطأإ

 " أيخرآحداث ضرر لشخص إلى إذلك الخطأ الذي يسعى فيه شخص ما " على، أنهيعرف 

 اث الضررحدإلى إ له يسعىن المؤمن أطالما  الخطأ، وعليهن هذا الشخص تتوافر لديه إرادة أ

جه خرأعن طريق تعويضه ولذلك  ن نكافئه على هذا الخطأأبغيره عمدا فمن غير المعقول 

ءات استثنا استثناءا منضرار المستحقة للتعويض ليجعله المشرع الجزائري من دائرة األ

رع المش وحسنا فعل ،المؤمن له من أي تعويض يذكر ال يستفيدالضمان التي حال اثباته 

 .2الجزائري ألنه يمثل ردع غير مباشر للمؤمن له 

 

االشعاع ولحرارة، ثانيا: األضرار الناتجة بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن االنفجارات وانبعاث ا   

ن لمتولدة ما اعيةالذرية أو الفاعلية االشعاعية، وعن آثار الطاقة االشعالناجم عن التحول النووي 

 الصناعي للذرات: التسارع

 لذرةوالمقصود بذلك أنه قد يحدث أن يقوم شخص بنقل مواد خطيرة على سيارته متعلقة با

 3واالشعاعات النووية 

 

  34-80من المرسوم  03المادة -1
توراه في نيل شهادة الدكلأطروحة  عنها،االضرار الناجمة  ونظام تعويضالتأمين على السيارات  الزاميةعيسى، لحاق -2

 .195، ص2014 بسكرة،جامعة  الخاص،القانون 
 197ص، المرجع نفسه-3
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ولعل الحكمة التي يتوخاها المشرع  ،شعاعاتاإلهذه  خطير نتيجةلى ضرر إفيؤدي   

لتي اضرارا مستثناة من الضمان هو علم المؤمن له بخطورة المواد أالجزائري من جعلها 

من  لثانيةوجود تناقص بين مقتضيات الفقرة ايي أر األولى حسبكان يبدو للوهلة  نإيحملها و

ضمان على من ذات المرسوم التي نصت  من المادة األولى والفقرة الثانية 34-80المرسوم 

لمركبة بها اتسب والحرائق واالنفجارات التيعن الحوادث  جةوالجسمانية الناتاألضرار المادية 

 .لمواداتنقلها دون تبيان لنوعية هذه  والمواد التيتستعملها  والتوابع والمنتجات التي

 لحادث، أواوبة حيث ن المطلإذا لم يكن سائقها بالغا الس لها،األضرار التي تسببها المركبات المؤمن ثالثا: 

لقيادة  ها العملب لجاريوالتنظيمية اية حامال الوثائق السارية المفعول التي تنص عليها األحكام القانون

 :1ما عدا حالة السرقة أو العنف أو استعمال المركبة دون علم المؤمن له  المركبة،

طلوبة السن القانونية الم 16-04لمتمم بالقانون رقم االمعدل و  14-01ور لقد حدد قانون المر

ادة ستفله من اال المؤمنللسياقة و كل تجاوز للسن المنصوص عليه قانونا وقت الحادث يحرم 

له  المؤمنن أكما  ، 41-01من القانون  101فضال عن العقوبات المقررة في المادة بالضمان 

مله دم حال يحصل على تعويض وذلك في حالة ع هقد يكون بالغا السن القانوني للسياقة ولكن

ن رقم : قانوالللوثائق السارية المفعول في لغة قانون المرور زمن الحادث  وهو ما نستشفه من 

" يجب على كل سائق نهأ الذي ينص على   16-04المعدل و المتمم بالقانون رقم :  01-14

اقة ة سيتي يقودها ، إضافة على رخصمركبة أن يكون حامال لرخصة سياقة موافقة لمركبته ال

 2تعد بمثابة رخصة سياقة  و البضائع تحدث شهادة مهنية للنقل العمومي للمسافرين

 

مراد ال ختالف نوع المركبةإالسابقة الذكر ب 08وتختلف رخصة السياقة بمقتضى المادة   

قها سائ قيادتها، وعليه يستثنى من الضمان  األضرار الناجمة عن حوادث السيارات متى كان

 كبة ال يحمل رخصة السياقة أو أنه يحمل رخصة سياقة منتهية الصالحية أو أنه يقود مر

 

 34-80من المرسوم  03المادة -1

 14-01من القانون 08المادة -2

 

 



تعويض ضحايا حوادث المرورالنظام القانوني لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل األول:   

38  

 

 

قت ومية برخصة سياقة  ال تتوافق مع  الصنف النصوص عليه في األحكام القانونية و التنظي

ف رقم المل ، 1997-03-18و في هذا الصدد أصدرت المحكمة العليا قرارا بتاريخ ، الحادث 

رية غير حامل للوثائق الساله   المؤمنحول سقوط الحق في التعويض نظرا لكون  124862

ه ل المؤمنالمفعول المتمثل في رخصة السياقة و يتلخص موضوع القضية في كون الضحية 

الى حادث  هذه األخيرةكان يقود دراجة نارية برخصة سياقة من الصنف ب  و تعرضت 

يرة ، ولما طالب المؤمن له بالتعويض من قبل شركات التأمين فوجئ برفض هذه األخمرور

خصة رستثناءات الضمان  المتمثلة في عدم حمل إتعويض ألن الحادث يشكل استثناءا من لل

ل ي يمثالذ ) أ ( سياقة متوافقة مع الصنف المذكور في قانون المرور و المتمثل في الصنف

-06لمرور امتجاهلة النص القانوني في قانون  مجرد رخصة إدارية  بالنسبة للدراجة النارية 

قة لسيا لى ما يلي :" تعد كل رخصة سياقة مهما يكن صنفها مقبولة أيضاالذي ينص ع 88

ن مما يجعل للمؤمن له حق الحصول على التعويض من طرف شركة التأمي الصنف أ ب ..."

لمحكمة اة اخذ به قضأو ما نظرا لحيازته رخصة سياقة تصلح لقيادة الدراجة النارية قانونا وه

 1.العليا

ن تم إ و  ن الوثائق السارية المفعول ال تختزل في رخصة السياقة فقطألكن الجدير بالذكر  

ة مثل : نظيميحكام القانونية و التلى كل وثيقة تنص عليها األإالتركيز عنها بصورة كبيرة بل 

مسؤولية تظل ال و ذلك فيما عدا حالة السرقة أو العنف حيث .....الخالبطاقة التقنية للسيارات  

 . 2ن المؤمن و المؤمن له بموجب عقد التأمين العقدية ثابتة بي

 

 

 

 

 

 

 .359ص الجزائر، الهدى، ، دارلثانيالجزء ا  ،المرور وحوادث قضاء المحكمة العليا في قانون العقوبات نبيل صقر، -1
 14-01من القانون  43 والمادة 34-80من المرسوم  03المادة -2
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 األضرار المستبعدة من الضمان بحكم االتفاق :  الثاني:الفرع    

عدم  للتعويض بحكمعلى مجموعة من األضرار الغير مستحقة  34-80المرسوم لقد نص 

 دية علىطراف العالقة التعاقأنه في  حال اتفق أالمقصود بذلك  مخالفتها، واالتفاق على 

قد عضرار المضمونة بقوة رها محال للتعويض في حالة  وقوع الحادث كانت ضمن األااعتب

ير ار الغضرو تختلف هذه األخيرة عن األ ،له  المبرم بين شركة التأمين و المؤمن التأمين 

ى ي علالمضمونة بحكم القانون  من حيث إمكانية االتفاق على جعلها مستحقة التعويض  وه

 النحو التالي : 

    1 المنافساتاألضرار الحاصلة خالل االختبارات أو السباق أو  أوال:  

ر يسقط الحق في ضمان التعويض من قبل شركات التأمين عن المؤمن له بالنسبة لألضرا

 اضية،الري رات أو استعمالها في السباقات و المنافساتباختلالالحاصلة خالل اخضاع المركبة 

ي اطر التنظرا لشدة المخو ذلك  حدهماو مندوبا ألأكان المؤمن له منافسا أو منظما  سوآءا

ال إ ،ضرار أتحدثها جراء بحث كل شخص عن الفوز دون مراعاة لما قد تحدثه المركبة من 

 ألضراراالتفاق بين المؤمن و المؤمن له  على ضمان هذا النوع من اواحدة وهي  في حالة 

 خضاعها لرخص مسبقة تصدر عن السلطات العمومية.إمع ضرورة 

لمتفجرة اتهاب أو ة االلالسريع األضرار التي تسبب فيها المركبات المؤمن لها عندما تنقل المواد ثانيا:  

 :تتسبب في وقوع الحادث أو مضاعفات خطورتهو

نصت  على التعويض التي  34 -80األولى من المرسوم  المادة نع استثناءاتو هي تمثل 

 غير.ليها السيارة أو المركبة المؤمن عالناجمة عن مواد تنقلها شاملة على األضرار  بصورة

لنقل  لنسبةبا التي ال تدخل في اطار هذا االستثناء  بعض الموادأن المشرع الجزائري استثنى 

 م يتجاوزل، إذا  و المحروقات السائلة أو الغازية و الوقودالنباتي أو ني الزيت و البنزين المعد

مان حيث يبقى الضتموين الضروري للمحرك لتر بما في ذلك ال 600كلغ أو  500هذا النقل 

 2في هذه الحالة مكتسبا .

 

 34-80من المرسوم  04لمادة ا-1
 34-80من المرسوم  04المادة -2
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ألشخاص اف ألبسة ا عدا تلتنقلها المركبة المؤمن لها م واألشياء التيالتي تلحق البضائع  األضرارثالثا:  

 مرور.الناجم عن إصابة جسمية في حادث المنقولين 

 1 الحوادث التي تتسبب فيها عملية شحن المركبة المؤمن لها أو تفريغها رابعا:

ي عهد ق أو التو السائأله  للمؤمن المكتراةو الحيوانات أاألضرار التي تصيب المباني أو األشياء  خامسا:

قوفة مركبة موتكون ال الحريق الحاصل للبناية التيو أال في حالة االنفجار إبها اليهما بأية صفة كانت 

  2 فيها.

له  لمؤمنلقد أورد المشرع الجزائري مجموعة من االستثناءات األخرى التي تجعل ا :مالحظة

ي فصل فيها فأأن  وقد ارتأيتخرين، ال يستفيد من التعويض هو وحده دون الضحايا اآل

ي فسائق دور األخطاء التي يرتكبها ال إطارالمبحث الثاني من هذا الفصل كونها تندرج في 

 المدنية مما يجعلها سببا لحرمانه من التعويض دون غيره. قيام مسؤوليته

 

 المرور:األساس القانوني لتعويض ضحايا حوادث  الثاني:المبحث 

عوبة لقد كانت األضرار الناتجة عن تطور اآلالت في القرن السابق صعبة التعويض لص   

فق مع ت تتإيجاد المسؤول عن الحادث و مع مرور الوقت لم يعد الرأي العام و كافة المجتمعا

بحث لى الإفكرة البحث عن المسؤول لتعويض ضحية حادث المرور ، لذا اتجهت جميع الدول 

، رمسألة تعويض ضحايا حوادث المرو نصاف فيمبادئ العدالة و اإل عن أسس جديدة تعكس

حيث أن وقوع الحادث في نظرهم يستلزم تعويض الضحية الذي لحقه ضرر أين كان 

سؤولية مما أدى لتوسيع مجال الم3ثبات الخطأ إالمسؤول عن الحادث نظرا لعجز الضحية عن 

ق لنطا المو من هذلى المسؤولية الموضوعية، إنتقال بها من المسؤولية الشخصية اإلو المدنية

 نطرح التساؤل التالي : 

 

 
 34-80من المرسوم  04المادة -1
 34-80من المرسوم  04المادة -2
 ولى، منشوراتاألالطبعة  ،مقارنةراسة د ،وتعويض التأمينالجمع بين تعويض المسؤولية المدنية  عمي،الحاج احمد بابا -3

 .االردنالحقوقية، الحلبي 
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 لجزائر،افي  ما هو األساس القانوني الذي يرتكز عليه نظام تعويض ضحايا حوادث المرور

لخطأ يا عن امدى يمكن االستغناء نهائ والى أي جسمانية؟سواء كانت األضرار مادية أو 

نية ولية مديمكن الوصول الى مسؤ ومنه هل المدنية؟كأساس تقليدي في قيام المسؤولية 

    عناصرها؟ أبرزمنفصلة عن الخطأ الذي يشكل 

حية ضهذه التساؤالت سوف نعالج في هذا المبحث األساس القانوني لتعويض  ولإلجابة على

لتعويض ضحايا حادث مرور  واألساس القانونيحادث مرور جسماني في المطلب األول 

 الثاني.مادي في المطلب 

 :الجسمانيةالحوادث ضحايا األساس القانوني لتعويض  األول:المطلب 

ادية واقعة مكونه يمثل يجد الضرر الجسماني الناجم عن حادث مرور أساسه القانوني     

النظام القانوني الذي يعكس فكرة  ارهباعتب 15-74مر رقم األ إطار وذلك في، تستلزم التعويض

ساس أة على لمسؤولية القائمالتعويض خارج نطاق ا :وهوبنظام جديد استبدال النظام التقليدي 

أ عن التطرق لمدى تأثير الخط األول فضالالفرع  ليه فيإوهو ما سوف نتطرق 1الخطأ 

 لثاني.رع اكأساس لقيام المسؤولية المدنية في تعويض ضحايا حوادث المرور الجسمانية في الف

 :15-74 وفقا لألمراألساس القانوني للتعويض الفرع األول   

ير سبب أضرار سكل حادث  " على أننص ت تيال 15-74مر رقم األ المادة الثامنة من  تنص

لغير اتكن للضحية صفة  وإن لم حقوقها،يترتب عليه التعويض لكل ضحية أو ذوي  جسمانية،

لك وماالتعويض كذلك المكتتب في التامين  ويشمل هذا الحادث.تجاه المسؤول مدنيا عن 

ا ضمن الشروط المنصوص عليه ومسبب الحادث كما يمكن أن يشمل سائق المركبة المركبة

 :المعالم التالية بتحليلنا لنص هذه المادة نبرزو  2  "بعده 13في المادة 

 3الجسمانيرس مبدأ التعويض التلقائي للحادث أن المشرع الجزائري ك-1

 

 

المعهد  رة لنيل شهادةمذك ،الجزائرنظام تعويض األضرار الجسمانية الناشئة عن حوادث المرور في  سفيان،زرقط -1

 .08،ص2004الوطني للقضاة ، مجلس قضاء أم البواقي ،
 .15-74من االمر  08المادة -2
 210،ص مرجع سابق عيسى،لحاق -3 
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ية مرهونا بإثبات وقوع الضرر للضحأن تعويض ضحايا حوادث المرور  بذلكالمقصود و   

ر فالتعويض عن األضرا عليهفي حالة حركة أو حالة توقف وقتي و المركبة سواء كانت 

مثل و هو ما ي الحادثلى خطأ المتسبب في إالجسمانية يتقرر في كل األحوال دون النظر 

جعل من تالتي  سؤوليةملل العامة شريعةالوتنازعا بين قواعد القانون المدني الذي يمثل اختالفا 

الخاص  بين القانونوالتعويض المحددة  لقيام المسؤولية المدنية الخطأ و التقصير أساسا 

ر من بضمان تعويض أي متضرالمتعلق بإلزامية التأمين على حوادث السيارات الذي ينادي 

 1بغض النظر عن الخطأ  حادث مرور في كل الحاالت 

 2مرورال ضحايا حوادث بتعويض كفيلة أن شركة التأمينهذه المادة كما يستشف من نص -2

ى في عه حتبتغطية الضرر حال وقوباعتبارها الطرف األصيل في العالقة التعاقدية الذي يلزم 

و في أأمين آخر لم يكن طرفا في عقد التأمين مع شركة الت المركبة لشخصحالة بيع المؤمن له 

ري المشت وأ ورثة المؤمن له وذلك بالنسبة ل مين،التأحالة وفاة المؤمن له و لم ينقض عقد 

 . 07 – 95من القانون رقم  24حسب المادة 

كانت هذه بعة للدولة تا كانت كلها 15-74مر التأمين زمن صدور األ ألن شركاتونظرا 

 لى جميععتمكن شركة التأمين من السيطرة المتبقية في حالة عدم تتحمل التعويضات األخيرة 

 المخاطر.

يا* المستفيدون من دائرة األشخاص الضحا 08وسع المشرع الجزائري في ظل المادة  كما-3

ضحية ولو لم تكن له صفة  ليشمل كلمن التعويض في حالة وقوع حادث مرور جسماني 

حقوقه  ذوي الغير تجاه المسؤول المدني عن الحادث أو الطرف المتعاقد في حالة بقائه حيا أو

سبب في و المتكان الضحية ه إذامالك المركبة أو حتى  التأمين أوا مكتتب في حالة وفاته   وكذ

 الحادث

 

 ن علىلزامية التأميالمسؤولية عن تعويض أضرار حوادث المرور بين القانون المدني و قانون ا محمد،بومدين -1

 33جامعة أدرار ،ص األول،مجلة القانون و المجتمع، العدد  ،السيارات

 .10، صسابق مرجع، سفيانزرقط -2

ا لضمان وفقلة بايقصد بالضحية "ذلك الشخص الذي يستفيد من التعويض نتيجة صرر أصيب به جراء حادث سيارة مشمو*
 لألحكام القانونية ".
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من  الحادث فهلفي  اإذا كان الضحية متسببالذي يطرح نفسه في حالة ما ولكن السؤال   

غم رالمنطقي مساواته مع بقية الضحايا المشمولين بضمان التعويض جراء حوادث المرور 

  تعويضه؟ وكيف يتم خطئه؟

من  13 لى المادةإ 08لإلجابة عن هذا التساؤل أحالنا المشرع الجزائري في ظل نص المادة 

  على: والتي تنص نفس األمر

وص تلك المنصة عن جميع األخطاء ماعدا أنه " إذا حمل سائق المركبة جزء من المسؤولي

سؤولية ض بنسبة الحصة المعادلة للمفن التعويض الممنوح له يخإف 15و14عليها في المادة 

هذا  يرسو ال ي فأكثر %50ال في حالة العجز الدائم المعادل لـ: إ عاتقه،التي وضعت على 

 . "1التخفيض على ذوي حقوقه في حالة الوفاة

لى ني عئي المبعلى التعويض التلقا ال يحصلهذه المادة أن المتسبب في الحادث  ويستشف من

لعجز الدائم أما إذا كان نسبة ا فأكثر %50ثبوت عجزه المعادل ل  في حالةال إنظرية المخاطر 

مسؤوليته مما يجعل تعويضه محال  فيتحمل المتسبب في الحادث جزءا من %50أقل من 

 للتخفيض النسبي المقرر بقوة القانون.

 102024رقم الملف  06/10/1993و في هذا الصدد أصدرت المحكمة العليا قرارا بتاريخ   

 مانيكل حادث سير نجم عنه ضرر جستؤكد على ضرورة التطبيق السليم لهذا النص بقولها "

دث متسببة في الحاحتى و لو كانت هذه الضحية  تعويضاحقوقها لكل ضحية أو ذوي يضمن 

 2كامال التعويض تعويضا  وهذا % 50الدائم يساوي أو يتجاوز كان العجزاذا 

نفس السبل التي انتهجها أغلب المشرعين في  قد انتهجالمشرع الجزائري يكون  وبهذا فإن

تعويض ضحايا حوادث المرور تسهيال لحصول المضرور على حقه في تعويض ما لحقه من 

ضرر خاصة أن هذه الحماية لم تقتصر على حاالت األضرار التي تسببها المركبات المؤمن 

فيها مجهوال  المتسبب ويظلجسمانية أضرارا  شملت أيضا الحاالت التي تنتج عنها  عليها بل

طريق وذلك عن  مؤمن عن أضرارا مسؤوليته ولكن غيرأو يكون هذا األخير معروفا 

 التي ال بالتعويضات  كآلية هامة تكفل تعويض ضحايا الحوادث المرورية ،الخاص  الصندوق

 15-74من االمر  13لمادة ا-1
 379صمرجع سابق،،نبيل صقر -2
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اطر ال على أساس المخحوادث المرور لزامي مما يعني تبنيه لتعويض يغطيها التأمين اإل  

 الخطأ.على أساس 

ا في تحديد الناحية القانونية اال أن أغلب الفقهاء اختلفو من 08ة دالماوضوح  رغمو أخيرا 

من  منهماألساس القانوني للتعويض فمنهم من يجهل طبيعة حوادث المرور وما يتالءم معها و

فكرة  ارهاآلن يعترف بأن أساس قيام المسؤولية المدنية على أساس الخطأ باعتبال زال لحد ا

في  بالالمسوؤليةناجعة وهناك من يؤسس التعويض على النهج الموضوعي أو ما يعرف 

 . 1تعويض الضحايا 

لمادة ا تطبيق ان لم نقل كلهإغلب القرارات أفي  تفقد كرسأما بالنسبة لموقف المحكمة العليا   

ما  التي تعكس األساس الموضوعي للتعويض المتمثل في نظرية المخاطر .ومن بين ذلك 08

عن  585فهرس رقم  65633 ملف رقم 1999-08-28جاءت به في القرار الصادر بتاريخ 

ألمر اق طبي هالقسم الثالث أساس حساب التعويض و الذي جاء فيه أن الغرفة الجنح و المخالفات

على الوقائع  1980-02-16يز التطبيق في حالداخل  1974-01-30 المؤرخ في 15-74رقم 

أ مما مبني على نظرية المخاطر و ليس على نظرية الخط،و البعد هذا التاريخ  التي تحصل

 .2 القانون المدنيمن  124يؤدي الى استبعاد الحكم بأي تعويض على أساس المادة 

إننا فأخرى مسايرة لمختلف مواقف المحكمة العليا  وعدة قراراتإذن فحسب هذا القرار   

 هو المخاطر.حوادث المرور الجسمانية  التعويض عنأساس  نأنستنتج 

في  أساسا للتعويض عن حوادث المرور و ذلك*وهناك من الفقه من يتخذ من فكرة الضمان 

 ثبات الخطأ، إالمجتمع عن طريق التضامن بالتعويض نظرا لصعوبة  طار تكفلإ

قلة نتقال واكب التشريعات المقارنة في االنالى أن المشرع الجزائري  سبق نصلخالل ما  ومن

 لى نظرية الضمان والمخاطر.إنوعية في مجال التعويض عن الحوادث من نظرية الخطأ 

 

 

 .11،ص مرجع سابقزرقط سفيان ، -1
ر هومة لثانية ،دا، الطبعة ا دث المرورنظام التعويض عن األضرار الجسمانية و المادية الناتجة عن حوايوسف دالندة ، -2

 .217،ص2009للنشر ، الجزائر ،

ا عويض ضحاير في تعن نظرية المخاطر من حيث  األساس الذي يعتبر  ان الخطأ ال يؤثمطلقافكرة الضمان ال تختلف *
 التأمين. ه شركةانما التعويض  يكون تلقائيا مرجعتيه تضامن المجتمع بكفالة الخطر الذي تسيرحوادث المرور و 
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تعويض  لية فيالالمسوؤ وسلمنا بفكرةإذا أخذنا  ولكن قد يتبادر الى اذهاننا السؤال التالي:  

 في قيامكأساس نظرية الخطأ عن ضحايا حوادث المرور فهل هذا يعني االبتعاد الكلي 

  ؟له والتخفيض النسبيالتعويض أم أن الخطأ له دور فعال في سقوط  المدنية؟المسؤولية 

 :المدنيةدور الخطأ في قيام المسؤولية  الثاني:الفرع   

 تخليهي يعن التعويض ال العامة فيتجاه مغاير عن القواعد نتهاج المشرع الجزائري إلإن إ 

 .رخر  في تعويض ضحايا حوادث المروآو بأعن فكرة الخطأ التي قد تؤثر بشكل  المطلق

  1 "داعتداء على حق مشروع أو اخالل بالتزامات بين طرفي العق" يعرف الخطأ على أنه و

 وهي: أساسيةعناصر  03على  يرتكز و

 وني.القانه بواجب أو امتناعه عن القيام لإلنسان اإليجابييتمثل في التصرف و :أوال: الركن المادي

 إذا كان الشخص مسؤوال عن فعله غير الشرعي يكون أنوالمقصود به  :ثانيا: الركن القانوني

 واآلداب. واالخالق الحسنةايرا للعادات غية أو مفمخالفا لقاعدة قانونية أو عر

 ولكن  ، 2وع الشخص و تعمده القيام بعمل غير مشر به ادراكو المقصود  :الركن المعنوي ثالثا:

الضرر  بل يجب أن يصاحبه،ال يكفي لقيام المسؤولية المدنية بكافة عناصره  الخطأ وحده 

 سوآءاالذي يمثل األذى الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة له 

 مدنية إذولية الر أيضا ال تكتمل المسؤالضر بقيام وكذلك لم يكن وكان ذلك الحق ذا قيمة مالية أ

به  ىا قضمأنه لقيام المسؤولية المدنية وجب وجود عالقة سببية بين الخطأ و الضرر ، و هو 

رء كبه الم" كل عمل أين كان يرتان في ظل القواعد العامة  حيث  القانون المدني الجزائري 

طأ خأي أن مناط التعويض  3" سبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض و

لخطأ أثير اما مدى ت نطرح التساؤل التالي : ومن هذا المنطلق ، ضرر مع عالقة سببية بينهماو

 على التعويض؟

 

 

 100، صسابقمرجع  الحسناوي،حسن خنتوش -1
ألول، ا ت، الجزءدراسابحوث و  ،الجزائرنظام تعويض األضرار الناجمة عن حوادث المرور في  طالب،المستشار أحمد -2

 .226ص
 .الجزائري المدني من القانون 124المادة -3
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 تأثير الخطأ العمدي على التعويض :  أوال:   

حداث إ طرف المؤمن له بغية نية منينطوي على سوء  الذيذلك الخطأ العمدي  يعتبر الخطأ

التي تسبب فيها لذكر على األضرار ا السالف 34-80المرسوم  لقد نص، و 1بالغيرضرر 

رقم  مرمن األ 12ستثناءات الضمان فضال على نص المادة إستثناءا من إالمؤمن له عمدا ك

لى أن من التزامات المؤمن تعويض الخسائر و االضرار الناجمة عن عالتي تنص  95-07

 2غير متعمد من المؤمن له  خطأ

بيرا في كما و لعمدي يلعب دورا هابمفهوم المخالفة فإن الخطأ ا المادتين ووانطالقا من هاتين 

لى سقوط حقه في الضمان و يجعله المسؤول إحرمان المؤمن له من التعويض و يؤدي 

 ضرار التي الحقها بالغير.  المباشر  عن تعويض األ

 ثانيا: تأثير الخطأ الغير عمدي على التعويض   

 قيام مسؤوليته الجزئية:أــ تعويض السائق في حالة 

" إذا حمل السائق جزء من التي تنص على انه  15-74من االمر  13انطالقا من نص المادة 

إن ف اليةالمشار اليها في المادة الت األخطاءالمسؤولية عن جميع األخطاء ، ما عدا حالة 

 ، اال نسبة الحصة المعادلة للمسؤولية التي وضعت على عاتقهبالتعويض الممنوح له يخفض 

وقه في على ذوي حقالتخفيض فأكثر و ال يسري هذا  %50ز الدائم المعادل لـ: في حالة العج

ن ماستوجب المشرع الجزائري أن يتحمل الشخص المخطئ جزءا  ومنه فقد  3حالة الوفاة 

 بجسامة ليس العبرةوعليه ما جسيما أو بسيطا إ، الذي قد يكون المسؤولية عن خطئه الشخصي 

لمسؤولية ذا كانت اإ.  ومنه 4ساسياألنما العبرة بدرجة مشاركتها في تحقق الضرر إالخطأ و 

ي أحدثه  أ الذييتحمل جزء من المسؤولية عن الضرر  سائقال مشتركة فإنفي حادث مرور 

 .من األمر ذاته  08 المذكور في التعويض المطلق  لىال يحصل ع أنه 

 

 

 20ص سابق، مرجعسفيان، زرقط -1
 07-95من االمر  12المادة و 34-80من المرسوم  03انظر المادة -2
 15-74من االمر  13المادة -3
 16، صسابقمرجع  سفيان،زرقط -4
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له هذه الحالة يكون للخطأ دور في تخفيض نسبة التعويض لدرجة تتناسب مع فع ومنه في

إذا توفي  اأم،في حالة بقائه حيا  %50ال في حالة عجزه الدائم الذي يعادل أو يفوق إالمخطئ 

 وفقا فإن ذوي حقوقه الذي يحلون محله في الحصول على التعويض التلقائي المطلقالسائق 

 . 08لنص المادة 

 فإن توضيحولل السائق،في تحديد مسؤولية  للقاضي أن السلطة التقديرية تعود والجدير بالذكر

وإنما الكاملة  ال تتعلق بتحمل السائق غير الضحية المسؤولية 03الحالة التي تنص عليها المادة 

 .%50ائم ما لم يفوق نسبة عجزه الد وبين الضحيةللمسؤولية بين السائق غير الضحية  تقسيم

 سكر:ب ــ تعويض السائق في حالة القيادة في حالة   

املة أو الجزئية عن " إذا كانت المسؤولية الك على أنه 15-74من األمر رقم  14نصت المادة 

 وماتالمنالحادث مسببة من القيادة في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو 

 هذه يوال يسرسائق المحكوم عليه لهذا السبب المطالبة بأي تعويض للفال يحق  المحظورة،

 – 80ي من المرسوم التطبيق 05 ت المادةونص"  1األحكام على ذوي حقوقه في حالة الوفاة 

 :الضمانعلى أنه يسقط الحق في  34

و تحت أ السكر،حالة  وهو فيوقت الحادث بقيادة المركبة  عليه،أــ عن السائق الذي يحكم 

 .2المنومات المحظورة  تأثير الكحول أو المخدرات أو

ي فسقوط حق السائق بأقر قد المشرع الجزائري  نستنتج أنلهذين النصين  باستقرائناو

رة السيا قيادة تكان إذاذلك انه  والعلة من ، التعويض إذا كان يقود السيارة في حالة سكر

عة ن بسرال تخلو من خطر رغم أن قيادته للسيارة قد تكوبالنسبة للشخص في حالته العادية 

يعية الطببأقصى سرعة فما بالك بمن يقود سيارة في غير حالته  بمن يسوقمقارنة معقولة 

قدانه ف وأكثر نتيجة أكثرحتمال حدوث الخطر إتحت تأثير الكحول( ففي هذه الحالة يكون )

 السيطرة على السيارة 

 

 

 األضرار ويض عنالمتعلق بالزامبية التامين على حوادث السيارات و نظام التع  15-74 األمر -1

  15-74االمر رقم  من 07المتعلق بتحديد شروط تطبيق المادة 34-80المرسوم  -2
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وبات بعق ثل خطأ حقيقيا معاقب عليه قانوناالسياقة في حالة سكر تم ومن الواضح أن    

تنظيم حركة المرور بالمتعلق   14-01من القانون رقم  67وذلك بمقتضى نص المادة جزائية 

 قتضى نصبم على القتل الخطأ الناتج عن هذه الحالة العقاب وشدد  ، *عبر الطرق و سالمتها

دنية ملسؤولية افضال عن العقوبات المدنية  المتمثلة في تحمله للم،*من ذات القانون  66المادة 

تبار اعمن  و انطالقاجزئية عن الحادث و حرمانه من حقه في المطالبة بالتعويض الو أكاملة ال

ول المعق يضع فيه الشخص نفسه بإرادته المنفردة  فمن غير أخط تشكل القيادة في حالة سكر 

ث من حواديستفيد من التعويضات المقررة لذوي الحقوق و جعله مساويا لغير المتسببين في ال

وي ذدون أن يسري هذا الحرمان على المصابين أو  حقيتهم في المطالبة بالتعويض.أحيث 

دث لى ذوي حقوق السائق الذي يحكم عليه وقت الحاحقوقهم كما ال يسري هذا الحرمان ع

 زئي الذيم الجفي حالة العجز الدائيعيلونهم  بقيادة المركبة في حالة السكر أو األشخاص الذين

 السالفة الذكر . 14و المادة  05المادة  بمقتضى  %66يزيد عن 

  :و المالك اشخاص دون عوضأدور الخطأ في حالة نقل السائق  -ج 

 ذنوال إدث أشخاصا دون عوض الخطأ دور هام إذا نقل السائق أو المالك وقت الحايلعب 

، كما يسقط الحق في 1لحقت بهؤالء األشخاص أضرارا جسمانية في حالة مسبق وذلك 

 غير الضمان عن السائق أو المالك الذي يحكم عليه وقت الحادث بنقله أشخاصا أو أشياء

بها  يلجاروالتنظيمية اان المحددة في األحكام القانونية مطابقة للشروط المحافظة على األم

 العمل.

 

 

 

 

 دج كل شخص50.000الى 5.000من  وبغرامة شهرا  18 بالحبس من شهرين الة يعاقبما يلي: على  67نصت المادة -*

أللف افي  0.10 د علىيقود مركبة ..........وهو تحت تأثير مشروب كحولي يتميز بوجوده في الدم بنسبة تعادل او تزي

 درات.المخنفس العقوبة على كل شخص يقود مركبة وهو تحت تأثير مواد او اعشاب تدخل ضمن أصناف  وتطبق

الى 50.000سنوات و بغرامة من  05: يعاقب بالحبس من سنة الى ا يليمعلى  14-01من القانون  66*كما نصت المادة 

 تدخل ضمن اعشاب أودج كل سائق ارتكب جريمة الجرح او القتل الخطأ وهو في حالة سكر او تحت تأثير مواد 150.000

 أصناف المخدرات 
  15-74مر من اال 07المتعلق بتحديد شروط تطبيق المادة  34-80المرسوم  1-
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قل هذا السقوط ال يسري على المصابين أو ذوي حقوقهم و في حالة وفاة الشخص الناو  

ين يعيلونهم لذو األشخاص الأ ألشخاص دون عوض ال يسري هذا السقوط على ذوي حقوقه

حقوق  ستثناء ذويدون أن يشمل هذا اإل %66في حالة العجز الدائم الجزئي الذي يزيد على 

طابقة ير ملذي يحكم عليه وقت الحادث لنقله أشخاصا أو أشياء غالمتوفي السائق أو المالك ا

 . 1للشروط المحافظة على األمان 

 تعويض السارق وشركائه في حوادث المرور: ثالثا :

ا مه و ذلك ين لعوان التابعن السارق ال ينتفع بتاتا من التعويض وكذا األإتم سرقة مركبة ف اذإ 

طئه و تقوم خبذلك يعاقب السارق على و  ،2 15-74مر أورده المشرع الجزائري في األ

واعد طار تعويض ضحايا حوادث المرور و منه نطبق عليه القإالمسؤولية الكاملة عنه في 

على  لقاعدةاو ال تسري هذه  . الخطئيةالعامة في التعويض القائمة على أساس فكرة المسؤولية 

و لم ال يعاقب على فعل لم يرتكبه أذوي حقوقهم في حالة الوفاة على اعتبار أن الشخص 

 نلى أإ نصلعليه و ، يخطئ فيه ، و كذا الشأن بالنسبة لألشخاص المنقولين أو ذوي حقوقهم 

 واعدالمشرع الجزائري رغم تبنيه لنظام  جديد في التعويض عن حوادث المرور مغاير للق

في  و الغير عمديأ نه لم يستغني بصورة مطلقة عن الخطأ بصورتيه  العمديأال إالعامة 

-74مر من األ 08حوادث المرور وهو ما يشكل استثناءا على المادة  تعويض ضحايا

يد عليا تؤعدة أحكام قضائية  صادرة عن المحكمة الوما يؤكد ذلك وجود  ، .السالفة الذكر15

ي فالذي ينادي بدور الخطأ في التعويض عن حوادث المرور و سقوط الحق  هذا االتجاه 

محكمة ن العن نتيجة خطأ السائق أو المالك ) مالك المركبة ( من بينها القرار الصادر الضما

سائق حول " سقوط الحق في الضمان عن ال 251232رقم القرار  25/10/2001العليا بتاريخ 

 .3قه " ستبعاد سقوط الضمان بالنسبة لذوي حقوإالذي يقود في سيارة و هو في حالة سكر و 

   

 

 34-80من المرسوم  05لمادة ا-1

 15-74من االمر  15المادة -2

 551سابق، صمرجع نبيل صقر، -3
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ن إف (piéton) ينالراجلمن المشاة و  في تعويض الضحية  اما بالنسبة لدور الخطأ    

ى أن بخطئه في مواجهة ذوي حقوقه حت يحتج والراجلين الغير السائق من المشاة الضحية 

نت الراجل مهما كافإن الضحية  عليهو التعويض،خطئهم ال يكون سببا مسقطا لحقهم في 

 نهإفبنفسها تحت عجلة المركبة قصد االنتحار  ولو رمتخطأ  وإن ارتكبت وضعيته حتى

عد رى يوبعبارة أخ السائق،يستفيد من التعويض من شركة التأمين المتعاقدة مع المؤمن له 

 تى فيحكان ضحيته شخص من المشاة او الراجلين  إذاالسائق المؤمن له مسؤوال عن الحادث 

ي الت و إذا تعلق األمر بالضحية الراكب فإن المؤمن يلتزم بتعويض األضرار غياب خطئه.

 .لحقت به متى لم يكن لفعله أي دور بقيادة المركبة

األساس القانوني لتعويض ضحايا حوادث المرور لى أن إو من كل ما سبق نخلص   

ظرية المخاطر التي استند عليها نعلى أساس  15-74األمر رقم الجسمانية يجد ذاتيته في ظل 

ث المشرع الجزائري نظرا لصعوبة تطبيق فكرة الخطأ و صعوبة تالؤمها مع طبيعة حواد

 لمروراحتى يفقد ضحية حادث المرور التي ال يحتمل البحث عن المسؤول المدني عن الحادث 

يبقى  م ذلك، لذا انتهجت أغلب الدول نظرية المخاطر لزيادة فعالية الحماية ، و لكن رغحقه 

رق يث فللخطأ دور في قيام المسؤولية المدنية في التعويض بموجب ما تم التطرق اليه ، ح

 بين خطأ غيرالمشرع الجزائري بين خطأ السائق الذي يؤثر في حصوله على التعويض و 

 السائق من المارة و الراجلين حيث يحصل المارة على التعويض دون النظر لمسؤولية

و كانوا ن و لو المارة و الراجلي ئا المتسبب في الحادث أي أن سائق المركبة و لو لم يكن مخط

  1مخطئين ال يعتد بخطئهم و يعوضون تعويضا تلقائيا 

يه عن و حسب رأي فإن المشرع الجزائري قد بالغ بالنظرة االجتماعية الموضوعية و تخل  

و  ؤوليةحيث أنه من غير العدل أن يحمل السائق على مس اإلطارالمسؤولية الشخصية في هذا 

 فيها.يكون الشخص من المارة و الراجلين هو المخطئ 

 

 

 

 15-74من االمر  08لمادة ا نظرا-1



تعويض ضحايا حوادث المرورالنظام القانوني لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل األول:   

51  

 

 

 الثاني : األساس القانوني لتعويض األضرار المادية :المطلب 

 لمتضررلإذا كان األصل في تعويض األضرار الجسمانية يرتكز على مبدأ تلقائية التعويض   

سؤوليته انت ممن الغير أو المتسبب في الحادث أو المكتتب لعقد التامين مهما ك سوآءاأين كان 

 15-74من األمر رقم  08بنص صريح و ذلك خضوعا للمادة  ستثنىافي الحادث ما عدا ما 

وني فهل األضرار المادية التي تلحق بالمركبة المؤمن عليها تخضع لنفس األساس القان

  الجسماني؟لتعويض الضرر 

غياب  ي ظللإلجابة على هذا التساؤل وجب الرجوع للقواعد العامة للمسؤولية المدنية خاصة ف

ي نصوص خاصة تضبط فكرة األساس القانوني لتعويض الضرر المادي و عليه سوف نعالج ف

         زاويتين :هذا المطلب من خالل 

ض تعويلألساس القانوني األساس القانوني لتعويض الضحية المؤمن له في الفرع األول ثم ا

 الضحية الغير في الفرع الثاني .

  1األساس القانوني لتعويض الضحية المؤمن له  األول:الفرع   

ن الذي تأميإن العالقة بين المؤمن و المؤمن له تضبطها الرابطة العقدية المجسدة في عقد ال

 و من طار المبحث التمهيديإحتوي على التزامات لكل الطرفين كما سبق التفصيل فيه في ي

ض على لتعويالمتولدة عن هذا العقد هو التزام المؤمن بتغطية الخطر و ابين أهم االلتزامات 

لف الضرر الناجم عن حادث المرور خاصة األضرار المادية فإذا وقع حادث مرور مادي خ

ضه في عويمين بتأضرار مادية للمركبة المؤمن عليها كان من حق المؤمن له مطالبة شركة التأ

ن لكو مين رفض التعويض نظراأهذا الحادث باعتباره طرفا في العقد و ال يجوز لشركة الت

 . 2العقد شريعة المتعاقدين 

 

 

 

 عوبات التيين مع ابراز الصأنواع التأم فلهم في مختل المؤمنينطرق و كيفيات تعويض الضحايا و  بوجمعة،بن قارة -1

 10،ص 2015أكتوبر  28بتاريخ  ، يوم دراسي للشركة الوطنية للتأمين ، باتنة، تواجه شركات التأمين
 .الجزائري من القانون المدني 106المادة -2
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انات ضم 08الجدير بالذكر كما قلنا آنفا أن عقد التأمين على السيارات ينطوي على و  

 اختيارية 07ولألضرار المادية واحدة منها الزامية ال يجوز االتفاق على عدم التعاقد عليها 

 التأمين ضد سرقة المخاطر،تأمين جميع  الزجاج،انكسار  التصادم،مثل ضمان أضرار 

 . الخ....الحريق  السيارة،

عويضه ين تفإذا أمن المؤمن له على واحدة من هذه الضمانات االختيارية كان على شركة التام

 .1حال وقوع حادث مرور مادي مهما كانت مسؤوليته في هذا الحادث 

حادث مرور  ووقع لهذلك إذا أمن شخص على ضمان جميع المخاطر على سيارته  :مثال

لعقدية اطة ادا للرابنسائر المادية التي لحقت مركبته استفمهما كانت مسؤوليته يعوض على الخ

تعلق ييما التي تجمعه بشركة التأمين هذا بالنسبة إذا كان الضحية هو مكتتب عقد التأمين ف

 بالضرر المادي

 كرهاذمان التي تم ضالضرر المادي يشترك مع الضرر الجسماني في استثناءات ال مالحظة:

ت لضمانافيما يتعلق باخاصة  )امة ليشمل النوعين من األضرار ألن النص جاء بصفة ع أعاله

 االجبارية(.

 

  :الغيراألساس القانوني لتعويض الضحية  الثاني:الفرع   

، 2"عقد ذلك الشخص الذي ال صلة له بعقد التأمين أي أنه ليس طرف في ال "يعرف الغير أنه

  القانون؟فكيف يتم تحديد األساس القانوني لتعويضه وفقا ألحكام 

الذي  ودني توجب الرجوع للقواعد العامة المحددة بموجب القانون المسإن تحديد هذا األساس ي

مسبب  وقانون مدني التي تنص على أن " كل عمل أين كان يرتكبه المرء  124تجسده المادة 

 3ا في حدوثه بالتعويض " ضرارا للغير يلزم من كان سبب

 

 

 11، صسابقمرجع بن قارة بوجمعة، -1

https://web2.aabu.edu.jo/nara/manar/.../13811.doc2-   

 من القانون المدني 124المادة -3

 

https://web2.aabu.edu.jo/nara/manar/.../13811.doc
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     سية روط أساباستقرائنا لهذه المادة نقول أنه للحصول على التعويض يشترط توافر ثالثة شو   

ل هذا و العالقة السببية حيث يمثل الخطأ اخالل بالتزام سابق يمث الضرر، الخطأ، هي:و

ي لتعداااللتزام كقاعدة عامة بعدم األضرار بالغير و يقوم الخطأ على عنصرين هما عنصر 

      ، و الضرر هو ذلك األذى الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه 1عنصر االدراك و

 مشروعة.أو مصلحة مالية 

رر الذي الض وأما العالقة السببية فتعني وجود عالقة مباشرة بين الخطأ الذي ارتكبه المسؤول 

نتفت اذا ، و منه إذا ثبتت خطأ السائق فان مسؤوليته تكون ثابتة أما ا 2أصاب المضرور 

يض تعومن ال ال يستفيد المسؤولية المدنية عن السائق لعدم توفر ركن الخطأ فان المتضرر

غير  و هو ما يعبر عن فكرة المسؤولية التقصيرية التي يمثل مصدر من المصادراطالقا، 

بب بذلك تتس االرادية لاللتزام حيث انه ثمة واقعة مادية تتسم باالنحراف يقوم بها شخص معين

قائم ال نتيجة الخطأ ،من هو مسؤول عنه بتعويض الضرر ررا للغير فيلزمه القانون أو يلزمض

الطرفين في  ، و تحدد مسؤولية السائق اعتمادا على تصريح 3الذي يمثل اخالل بالتزام قانوني 

لمواد ام اغياب محضر الضبطية القضائية إذا لم تكن محل نظر من قبل العدالة مع مراعاة احك

تصريحات الطرفين في تحديد  و لكن إذا اعتمد على .34 -80وم رقم من المرس 05- 04- 03

نظر  سوف نجد صعوبة في تحديد المسؤول عن الحادث فإنناالمسؤولية الحادث على من تقع 

 الى:التناقض في التصريحات بين الطرفين فنصل بذلك  إلمكانية

 صعوبة تحديد المتسبب في الحادث -

ادث ن الحعلة الثانية التي يمكن أن تواجه شركات التأمين في تحديد المسؤول كما أن الحا -

عب ليص حالة التصريح الكاذب المخالف للحقيقة من قبل أحد األطراف و هي األكثر انتشارا

 تحديد مسؤولية الحادث .

 

 

 226، صسابق مرجعطالب، احمد -1
 يع، عمانوالتوزنشر دار الثقافة لل االولى،الطبعة  والتطبيق،التأمين من المسؤولية بين النظرية  شكري،بهاء بهيج -2

 10، ص2010
 248، صسابقمرجع  الطراونة،مراد علي -3
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ا مين أصبحت تجتهد في القيام ببعض اإلجراءات التي من شأنهأشركات الت ولذلك فإن 

 طريق:الوصول لحقيقة معرفة المتسبب في الحادث و ذلك عن 

 الالزمة.التحقيقات  واجراء معاينة مكان الحادث -1

ا لة بينهملمقاببا والقيام كما قد تقوم شركات التأمين باستدعاء الطرفين لالمتثال في الشركة -2

  .لمعرفة التصريح األصوب لكن هذا االجراء سبب الكثير من المشاكل و التعقيدات

ادث الح و الحل األخير التي تقوم به شركة التأمين في حالة عدم التحقق من المسؤول عن-3

 يتم هو عملية التصفية للملفات المادية و هي عملية إجرائية تكون بين شركات التأمين

ة تحديد المسؤول عن الحادث من مجريات الظروف المصرح بها و الوصول لنسبتضاها بمق

   .التعويض العادلة

لية المتضرر اللجوء للقضاء لحسم المسؤو اإلجراءات يستطيعحالة فشل كل هذه في و-4

 القضية.الناجمة عن الحادث أو تحديد المسؤول عن الحادث من مجريات 

 

مثل تنج أن المشرع الجزائري مزج بين الشريعة العامة التي من خالل ما سبق نستو     

األساس  حديدتالقانون المدني و بين قانون التأمينات الذي يمثل الشريعة الخاصة بالتأمين في 

في ة ، فكانت جسمانية أو مادي سوآءاالقانوني لتعويض األضرار الناجمة عن حوادث المرور 

 وادثظل األضرار الجسمانية تجد أساسها في ظل القانون الخاص بإلزامية التأمين على ح

 السيارات حيث تقوم على أساس نظرية المخاطر متخليا بذلك عن الخطأ كأساس لتعويض

ه زمنظرا لصعوبة تحديد المسؤول في الحادث و تالئم فكرة المخاطر مع طبيعة ما تستل

رع حوادث المرور رغم أن هذا التخلي عن فكرة الخطأ لم يكن كليا وهو ما أحدثه المش

مر و أما في ظل األضرار المادية فقد أبقى من ذات األ 15-14-13الجزائري في اطار المواد 

 المشرع الجزائري على تطبيق القواعد 

لمسؤولية االتقصيرية و بين  قانون مدني و مزج بين المسؤولية 124في ظل نص المادة العامة 

 العقدية التي نطبقها في حالة تعويض السائق الضحية .

 



 

 

 

 

 

 

 الفصــــل الثـــــاني:
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الخاص  أن تعويض ضحايا حوادث المرور تعويضا تلقائيا عمال بنصوص القانونباعتبار      

بادئ  الم تقتضيهبالتأمين االلزامي على حوادث السيارات و نظام التعويض عنها و خالفا لما 

اما لتزإ طار التعويض فإن المشرع الجزائري فرضإاألساسية في القواعد العامة للقانون في 

ذه ين هبعلى عاتق الجهات أو الهيئات المكلفة بالتعويض على التقيد بهذا المبدأ ، و من 

لى الجهات أو الهيئات نجد شركات التأمين بصفة أصلية هي الضامن األساسي للتعويض ع

ات سيارالرابطة العقدية التي تجمع بينها و بين المؤمن له ، و نجد صندوق ضمان ال أساس

صفة ان بله في الضمضامنا ثانويا في حالة عدم وجود عقد التأمين أو حالة سقوط حق المؤمن 

ا ي هذحتياطية و ذلك وفق إجراءات قانونية مضبوطة و محكمة قانونا و لذا سوف نعالج فإ

لتأمين في تعويض ضحايا حوادث المرور في المبحث األول ثم دور الفصل دور شركة ا

 صندوق ضمان السيارات في المبحث الثاني .

 :المروردور شركة التامين في تعويض ضحايا حوادث  األول:المبحث 

تلعب شركة التأمين دورا بارزا في تعويض ضحايا حوادث المرور بصفتها طرف من    

 تجراءاوفق إالمتمثل في التعويض  األساسي االلتزام عليها رضأطراف عقد التأمين الذي يف

 .15-74 رقم مراأل وضوابط يحددهاقانونية 

لقانوني االتقدير  األول وجراءات التعويض في المطلب إو عليه سوف نعالج في هذا المبحث   

 الثاني.للتعويض في المطلب 

 إجراءات التعويض األول:المطلب 

 يعتمد تعويض ضحايا حوادث المرور في الجزائر على مجموعة من اإلجراءات بداية   

رضي بالتسوية الودية وصوال للتسوية القضائية في حال فشل المصالحة في الوصول لحل ي

 وو هذه اإلجراءات إن كانت واحدة في جوهرها بين الحوادث المادية ،جميع األطراف 

لى ادث عحال أنها تختلف في بعض التفاصيل الجزئية الخاصة بطبيعة كل إالحوادث الجسمانية 

 ال ثمالحوادث الجسمانية أوو عليه سوف نعالج في هذا المطلب إجراءات التعويض في ،حدى

ي ف ية أوال للتسوية الود قو ذلك عن طريق التطر إجراءات التعويض في الحوادث المادية 

  .في الفرع الثاني ثم التسوية القضائيةالفرع األول 
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 ( )المصالحةالتسوية الودية  األول:الفرع    

على  فهي طويلة ،والمكلفةبتعاد عن إجراءات القضاء الطويلة التسوية الودية اإلبيقصد 

وصول التأمين( في ال شركةوالمؤمن )يرغب كل من المضرور  ومكلفة للمؤمن، لذاالمضرور 

لحل ودي بينهما من أجل تقصير الطريق للمضرور في الحصول على التعويض عن الضرر 

 .1الوقت تبعده عن المصاريف القضائية من جهة أخرى  وفي ذاتالذي أصابه 

 المصالحة في الحادث الجسماني عنه في الحادث المادي حسب طبيعة كل ويختلف أسلوب

 التالي:منهما على النحو 

 :الجسمانيالتسوية الودية في الحادث  أوال: 

 وفقا للتشريعتحدد التعويضات الممنوحة على أنه  31-88من القانون  16تنص المادة 

 2المرور الجسمانية طار حوادث إفي   و قضائيا أضي ما بالتراإالجزائري 

ادث أن المشرع الجزائري قسم إجراءات التعويض في الحو نستشف النصنطالقا من هذه إو 

م طريق المصالحة ) التراضي( و الطريق القضائي في حالة عد:لى  قسمين إالجسمانية 

ق و تنطلشركة التأمين باعتبارها ضامنة للتعويض . وتفاق بالتراضي بين المضرور اإل

ة تي يقوم بها ضباط الشرطالمصالحة في الحوادث الجسمانية  من إجراءات التحقيق ال

مر على من ذات األ 19نصت المادة حيث نصت المادة .القضائية أو األعوان المؤهلين لذلك 

 ،لعدلازير و ،وزير الداخلية  ،أنه " يتخذ مرسوم يصدر بناءا على تقرير وزير الدفاع الوطني

وقد صدر   3اإلجراءات المتعلقة بالتحقيق و معاينة األضرار  هو وزير المالية تحدد بموجب

ن تحديد شروط التطبيق الخاصة بإجراءات التحقيق في الذي يتضم 35-80فعال المرسوم رقم 

في المادة األولى  و الذي نص 15-74من األمر رقم  19األضرار و معاينتها المتعلقة بالمادة 

 هبا جسمانية، يجب أن يكون موضوع تحقيق يقوم منه على أن كل حادث مرور يسبب أضرار

 

، 2006،مصر القانونية،دار الكتب  ،المرورشئة عن حوادث التعويض عن األضرار البدنية النا شيبوب،عبد المجيد عامر -1

 426ص

إلزاميه التأمين على حوادث المتعلق ب 15-74م لألمر رقم المعدل و المتم 1988يوليو  19المؤرخ في .31-88القانون   -2

 29ألضرار ، الجريدة الرسمية : السيارات و نظام التعويض عن ا

 15-74من االمر  19 المادة-3
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 ضباط الشرطة أو أعوان الشرطة أو أعوان األمن العمومي أو كل شخص آخر يؤهله    

بالغير  جسمانيةلحاق أضرار إلى إو منه ففي حالة وقوع حادث مرور أدى  ،" 1القانون لذلك 

من طرف رجال الضبطية  ابتدائيسوف يكون محل أو موضوع تحقيق   ال محالةفإنه 

لى شركة إ (PV. Police)و تحرير محضر بذلك ثم ترسل نسخة من المحضر القضائية 

 ، و يتضمن هذا المحضر على ما يلي :  2أيام  10التأمين خالل مدة ال تتجاوز 

 

 فيما يتعلق بالحادث /1

 أـ ظروف الحادث 

 ب ـ األسباب الحقيقية للحادث 

 ثبات مدى األضرار إج ـ 

 فيما يتعلق بأصحاب الحادث /2

 وألقابهم وعناوينهم وسائقي السياراتأ ـ أسماء مالكي 

 لذوي حقوقهم  وعند االقتضاء للمصاب،ب ـ النسب الكامل 

 فيما يتعلق بالمركبة محل الحادث /3

 وتسليمها ومكانهاأ ـ رقم رخصة القيادة للسائقين 

 3وأرقام تسجيلهاب ـ مميزات السيارات المعنية بالحادث 

 بالضامن أو المسؤول المدنيفيما يتعلق  /4

 أ ـ اسم شركة التأمين. 

 .4ب ـ عنوان شركة التأمين 

 

 

 التحقيق في االضرار بإجراءاتة المتضمن شروط التطبيق الخاص 1980فبراير 16المؤرخ في  35-80المرسوم رقم -1

التأمين على السيارات  بإلزاميةالمتعلق  1974يناير 30المؤرخ في  15-74من االمر  19المتعلقة بالمادة  معاينتها،و

 بنظام التعويض عن االضرار و

  35-80من المرسوم  04لمادة ا-2

 35-80من المرسوم  03المادة -3
 35-80من المرسوم  03المادة -4

 



ت تعويض ضحايا حوادث المرور   الفصل الثاني: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آليا  

59  

 

 

لها محضر فإن شركة التأمين بمجرد وصو 15-74مر من األ 16المادة  واستنادا لنص

ادث يجب عليها المبادرة الى دعوة المصاب من جراء حأيام  10الضبطية القضائية خالل 

 جراءإر األم وإذا تطلبالتعويض المقرر قانونا أو لذوي حقوقه  وتقترح عليه ،جسمانيمرور 

ساس أعلى  المستحق بأنواعه و وتقدير العجزخبرة بعد الشهادة الطبية تندب له خبيرا لفحصه 

 .15-74رقم:األمر هذه الخبرة يتم تقدير التعويض وفقا ألحكام 

      ور بالنسبة للمضر ختياريةاو  التامين على شركاتلزامية إفالمصالحة في جوهرها  إذن

 وقرار  1رفضه أو  وتقدير التعويضالخيار بين قبول التراضي  ،حيث لهم أو ذوي حقوقه 

رير ندئذ تحإذا قبل المتضرر أو ذوي حقوقه التسوية الودية يتم ع منهو ،لى القضاء إاللجوء 

 2التعويض المستحق  ويمنح لهمحضر يسمى محضر المخالصة 

 المصالحة في الحوادث المادية  ثانيا: 

ن هي أ الجسمانية الحوادث ن المصالحة في الحوادث المادية والواضح بي ختالفإالـإن محل 

هو  من طرف ضباط الشرطة القضائية كما ابتدائي،الحوادث المادية ال تكون محل تحقيق 

دث نه يجب أن يلتزم المؤمن له بالتصريح بالحاأو  الجسماني،الشأن بالنسبة للحادث 

(Déclaration)  بـ  07-95رقم  بموجب األمرقانونا لدى شركة التأمين خالل المدة المحددة

 .3ة لطارئال في حالة القوة القاهرة أو الحالة اإأيام تسري ابتداءا من تاريخ الحادث  07

 ويجب أن يتضمن التصريح بالحادث على ما يلي:    

 أ ـ أسماء وألقاب وعناوين أطراف الحادث 

 لكل طرف من األطراف  ب ـ اسم شركة التأمين الضامنة

سلي الرقم التسل السياقة، البطاقة التقنية، الحادث )رخصةج ـ المعلومات المتعلقة بالسيارة محل 

 ......الخ( 

 

 

تخصص عقود  ق،الحقومذكرة لنيل شهادة الماجيستر، كلية  ،التعويضحق ذوي الحقوق في  الحفيظ،خرشف عبد -1

 88الجزائر، ص، جامعة ومسؤولية
لشركة يدان التأمين بايوم دراسي حول المنازعات القضائية في م ،والغيرلتعويض المؤمن لهم  القانوني محمد،طالب -2

 .10، ص2013باتنة ، للتأمين،الوطنية 
 07-95من االمر  15 المادة-3
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 ومكانه وساعتهد ـ ظروف الحادث 

 الحادثبين ظروف يهـ ـ رسم توضيحي 

 جرييلتعين إرسال المؤمن له الى خبير يو قبل دراسة التصريح من طرف شركة التأمين  -

 21ادة الم نطالقا منإخبرته المسبقة و يحدد فيها مبلغ الخسائر التي يستلزم تعويضها و هذا 

هذه تكون  التي تشترط تسديد أي ضرر مادي أصاب مركبة ما أن 15-74من األمر رقم 

 ارلمعاينة األضر عالم المؤمن بمكان وجود المركبةإموضوع خبرة مسبقة بعد األخيرة 

 1 .جراء الخبرة عليهاوإ

ركة الحادث المادي تقوم ش ودراسة ملفبعد دراسة الخبرة المقدمة من طرف الخبير و-

 تكفل ملوإذا  ،يعرف بالمصالحة وهو مالى القضاء إالتأمين بتسوية الملف دون حاجة للجوء 

لى إلة جاز له اللجوء المصالحة أو اإلجراءات الودية تعويض صاحب المركبة بصورة عاد

 .جميع حقوقهستيفاء إالقضاء من أجل 

 

 :القضائيةالتسوية  الثاني:الفرع   

لمرور وادث اححدى الضمانات القانونية التي يكفلها القانون لضحايا إلى القضاء إيمثل اللجوء 

 يض.التعوفي حالة فشل أسلوب التسوية الودية في تمكين المضرور من حصوله على حقه في 

كان حادث  سواءو يستلزم الحصول على التعويض مجموعة من اإلجراءات المتسلسلة 

ية لتسواالمرور مادي أو جسماني و من أجل معرفة هذه اإلجراءات سوف نعالج في هذا الفرع 

ر لمروالقضائية في حوادث المرور الجسمانية ثم نعالج التسوية القضائية في ظل حوادث ا

 المادية .

 : سوية القضائية في حوادث المرور الجسمانيةأوال : الت  

 ض عنيختص القضاء الجزائي أو المدني نوعيا بالفصل في النزاعات الناشئة على التعوي 

 2األضرار الناجمة عن حوادث المرور

 

 15-74من األمر  21المادة  -1

 126، صمرجع سابق ذبيح ميلود،--2
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 المدني؟ وأمام القضاء الجزائي؟ما هي إجراءات الحصول على التعويض أمام القضاء ف

 

 :الجزائيـ إجراءات الحصول على التعويض أمام القضاء أ 

جراء تحقيقات من طرف إيستلزم وقوع حادث المرور الجسماني كما سبق الذكر ضرورة 

انونية األحكام الق إطارفي  محضر بإجراءالتحقيقات  وتنتهي هذهرجال الضبطية القضائية 

 ،1التنظيمية و ينطوي على كافة المعلومات الضرورية و

لتحقيق ا انتهاءأيام من تاريخ  10لى نيابة الجمهورية خالل إرسال هذا المحضر إو بمجرد 

ة طبية تثبت المصاب للحصول على أول شهاد ىسعي 35-80من المرسوم  04بموجب المادة 

جب رسالها للسلطة التي شرعت في التحقيق بموإأيام و  08مدى الضرر الذي لحقه خالل 

الدعوى  لالتصاتأتي المرحلة األولى أو أول خطوة ثم بعد ذلك  2من ذات المرسوم  05المادة 

رية بتكييف ة يقوم و كيل الجمهوفي هذه المرحلو  ،مرحلة تكييف القضيةبالقضاء الجزائي و هي 

 :القضية بعد دراسة محضر الضبطية القضائية و يحرك الدعوى العمومية ثم يقوم ب

 حالتين:إحالة القضية إما الى محكمة الجنح و ذلك في 

 بتهمة الجرح)أشهر أو أصيب بعاهة مستديمة  03حالة إذا كان عجز الضحية يفوق  /1 

 .الخطأ(

 الخطأ(بتهمة القتل )حالة وفاة الضحية  /2

 لى قسم المخالفات إالة القضية حإأو 

 3أشهر  03في حالة كان العجز يقل عن /1

 

ل حلة يفصفي هذه المر مرحلة المحاكمة، وهي و بعد تكييف القضية تأتي المرحلة األخيرة و 

 القاضي الجزائي في دعويين:

 

 

 35-80من المرسوم  03-01المادة -1
 35-80من المرسوم  05لمادة ا-2
 25، صسابقمرجع  سفيان،زرقط -3
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لفصل ازائري المشرع الج التي أجاز، هذه األخيرة المدنية بالتبعية والدعوى الدعوى العمومية 

دون أن  1من قانون اإلجراءات الجزائية  03فيها من طرف القاضي الجزائي بموجب المادة 

 بالتأمين.يفرد لها نصا خاصا في القانون المتعلق 

ى لمتهم علءة افبالنسبة للدعوى العمومية قد يفصل القاضي الجزائري إما بإدانة المتهم أو ببرا

 :النحو التالي 

 المتهم:حالة الفصل بإدانة -1

مسؤولية م اليعني قياإذا فصل القاضي الجزائي في ظل الدعوى العمومية بإدانة المتهم فان ذلك 

باعتبار و أ و الضرر و العالقة السببية ،الخط لى ثالث عناصر وهي التقصيرية التي ترتكز ع

اؤه اجر قا من التحقيق الذي تمأن القاضي الجزائي هو األكثر دراية بعناصر الدعوى انطال

لتعويض ابم الحك عليه ما يتوفر لديه من الوثائق الضرورية و المعلومات التي تسهلمانطالقا و

عن طريق  2في الدعوى المدنية مثله مثل القاضي المدني  يضاأل يفص ين القاضي الجزائإف

قم تطبيق النصوص المدنية و منح التعويضات المستحقة حسب الجدول المدرج في األمر ر

تجنيب الضحية مصاريف من شأنه  المبدأ و هذا 31 -88المعدل و المتمم باألمر رقم  15 -74

 عفائه من التحصيالت األخرى .إضائية أخرى هو في غنى عنها و ق

 :3الفصل ببراءة المتهم  حالة-2

دعوى قضاة تفصل في ال المدنية، بينفي هذه الحالة تباين القضاة في الفصل في الدعوى 

 السالفة الذكر 15-74من األمر رقم  08المدنية انطالقا من مبدأ تلقائية التعويض حسب المادة 

ئي لجزاوبين قضاة يقرون بعدم االختصاص في الدعوى المدنية ، و ذلك النعدام الخطأ ا   

ادث خاصة في ظل النظام الجديد الذي أصبح يرتكز على  فكرة الالمسوؤلية في تعويض حو

 4المرور

 

لمعدل ا 12المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية الجريدة الرسمية  2011فبراير  23 المؤرخ في 02-11مر رقم األ-1

 .155-66رقم  والمتمم لألمر
 26 ص ،سابقمرجع  ،سفيانزرقط -2
 عن الحقوقوي ذايا و النظام القانوني للمسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور و تعويض الضح، بن قارة بوجمعة-3

 13،ص2013محاضرة بالمدرسة العليا للقضاة  ،الجسمانيةضرار المادية و األ

 13المرجع نفسه ،ص-4
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لدعوى ادنية وبين الدعوى الم االستقالللى إجتهاداتها إو لقد ذهبت المحكمة العليا في مختلف 

باعتبار  نهأمفاده  الذي 1998-12-15بتاريخ  197248الجزائية و ذلك بموجب القرار رقم 

ليه عكل حادث سير سبب أضرارا جسمانية يترتب  انطالقا من كون المقرر قانونا  ه منأن

 رغم ن االختصاص القضائي ثابت في الدعوى المدنيةإف التعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقها

ختصا و منه فالقاضي الجزائي يبقى م1أعاله  08عدم ثبوت الخطأ الجزائي عمال بالمادة 

ولعل  ،.في ظل الحكم ببراءة المتهم في الدعوى العموميةحتى  الدعوى المدنيةبالفصل في 

ن تكم الغاية المتوخاة من منح الصالحية للقاضي الجزائي في تعويض ضحايا حوادث المرور

ولذلك نجد  في حمايتهم من طول إجراءات التقاضي  مهما كان مصير الدعوى العمومية

 مؤمنة  ذا كان الحادث ناجما عن مركبةإستدعاء المؤمن إكد على ضرورة أالمشرع الجزائري 

م أحكابمام الجهة القضائية الجزائية مع األطراف حسب قانون اإلجراءات الجزائية عمال أ

 2 31-88القانون 

 لعموميةاو لكن الدعوى المدنية يفصل فيها القاضي الجزائي متى كانت تبعية عن الدعوى    

اءة في األحكام بين من يقر باختصاصه في الدعوى المدنية رغم بر ختالفإو هو ما شكل 

 وبين من يقر بعكس ذلك .المتهم 

 

لكن  ته ،ير للقيام بخبرو بعد صدور الحكم تسلم نسخة عادية للمضرور من أجل تقديمها للخب

ن ي ألضرورجراء أنه يخلق نوع من المشاكل العملية كون أنه من اعلى هذا اإلالمالحظ عمليا 

يحصل المضرور على نسخة تنفيذية حتى ال يكون هناك تعارض في األحكام و تعطيل 

         3لمصالح المضرور 

                        

  

 241صمرجع سابق ، ،يوسف دالندة -1
 31-88مكرر من القانون  16المادة -2
 28،ص مرجع سابق ،سفيانزرقط -3
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 : ـ إجراءات الحصول على التعويض أمام القضاء المدنيب   

ور المرحوادث  التعويض عنيعتبر القضاء المدني صاحب الوالية في الفصل في دعاوى    

ن مستدعاء جميع األطراف إعن طريق رفع دعوى عادية أمام المحكمة المدنية بعد  وذلك

من ناحية  1أمام المحاكم الجزائية  استدعائهاستدعاء شركة التأمين بنفس إجراءات و إناحية 

صد يمه قال يوم تقدإعمليا أن شركات التأمين قد ال تطلع عن الحكم  ولكن المالحظة أخرى ،

نفيذ الت التنفيذ نظرا لعدم استدعائه كطرف لحضور المحاكمة مما يستلزم رفض شركة التأمين

مؤمن كمة إعالن اشراك الباألمر أن يطلب من المح وعلى المعنىفي الحكم كونه ليس طرف 

 عن تعويضه و األصح أنه ينبغي استدعاء المؤمن ومسؤوالفي الحكم حتى يكون ضامنا 

 الضحايا.وجوبا حتى يستطيع ممثل الشركة مناقشة طلبات التعويض المقدمة من 

تالي : ل الاسؤطار دراستنا لوضع الدعوى أمام القضاء المدني يتبادر الى أذهاننا الإفي لكن و 

ائي عد جزنت الدعوى ذات بعدين بكا إذا)؟ ما مدى حجية الحكم الجزائي أمام القضاء المدني

 بعد مدني(و

وجب لذي يستاإذا كان الخطأ ومنه أن الجنائي يوقف المدني ، من المبادئ العامة المسلم بها  

لحكم ا ضىنه في حالة قإالمسؤولية الجنائية هو نفس الخطأ الذي يرتب المسؤولية المدنية ف

سبة النبالتعويض  الجنائي ببراءة المتهم لعدم ثبوت الخطأ من جانبه يستوجب بالضرورة رفض

في أي  ختالف الخطأ الجنائيإنطالقا من عدم إالمدنية المؤسسة على هذا الخطأ ، للدعوى 

رقم  ألمرما بالنسبة لأهذا األصل في القواعد العامة  2عنصر من عناصره عن الخطأ المدني 

أنه من أجل الحصول  أحدث استثناءا بهذا الخصوص حيث يبدو جليا في مضمونهفقد  15 -74

شتراط الخطأ كأساس للقيام إعلى تعويض يكفي اثبات وقوع ضرر بسبب المركبة دون 

 .3بالمسؤولية و الحصول على التعويض 

 

و  الجزائريع ارنة بين تدخل المشرر ، دراسة مقالتزام شركة التأمين بتعويض ضحايا حوادث المرو إبراهيم جعالب ،-1

 131،ص 2012، 32، عدد :مجلة التواصل  ،لقضاء ا اجتهاد

 15،ص مرجع سابقبن قارة بوجمعة ،-2
 15-74من االمر  08لمادة ا-3
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ني الذي ضي المدن الحكم الصادر ببراءة المتهم أمام المحكمة الجزائية ال يلزم القاإف وعليه   

، و منه بعد دراسة الملف من طرف القاضي 1دعوى تعويض عن حادث مرورتعرض عليه 

ناءا بفي الموضوع )حكم تمهيدي( يطلب فيه تعين خبير صل المدني يفصل فيه أوال قبل الف

ف على طلب الضحية أو من تلقاء نفسه و يقوم الخبير بعد ذلك بـ : فحص المضرور ووص

هذه  كانت ذكر إذا تاريخ استقرار الجروح .. ي ...صابته ..تحديد مدة عجزه المؤقت و الجزئإ

لتعويضات العادلة او بناءا على هذه الخبرة يحدد القاضي  ،2األضرار قابلة للتفاقم أم ال ....الخ 

ن زمة متخاذ اإلجراءات الالإو في حالة إذا كان تقرير الخبرة غير وافيا يجب ،المنصفة و

أن  لإلدالء ببعض التوضيحات و التفاصيل .خاصةطرف القاضي من بينها استدعاء الخبير 

ر همة الخبيالتعويض هو عدم التحديد الدقيق لمعملية  التي تعترض الهامة  المشكالت  بين من

 .على نحو يكفل آداء مهمته بدقة لذلك يجب على القضاة تحديد هذه المهمة بدقة 

 ثانيا : التسوية القضائية في الحادث المادي :   

 من حيثفي الحادث الجسماني كثيرا فعنها التسوية القضائية في الحادث المادي  ال تختلف

 نإف لم تجدي التسوية الودية نفعا في حصول المضرور عن حقوقه في التعويض المبدأ إذا

ية لى القضاء عن طريق رفع دعوى عادإالمؤمن له يبقى له خيار آخر يتمثل في اللجوء 

جميع  مستوفيا بذلكعن الضرر المادي أمام القاضي المدني موضوعها طلب التعويض 

 اءاة وبنواإلداريعليها في قانون اإلجراءات المدنية  والموضوعية المنصوصالشروط الشكلية 

 الخبير.يفصل القاضي المدني بموجب الخبرة المنجزة على المركبة من طرف على ذلك 

 (contre-expertiseأمر بخبرة مضادة )دج ي 150.000الخبرة تتجاوز ذا كانتا :مالحظة  

مر بخبرة ، كما قد يأ 3من أجل الوصول للخبرة التي يسند اليها في تقدير التعويض المستحق 

 .*تحكيمية في حاالت استثنائية 

 

 15، صسابقمرجع  بوجمعة،بن قارة  1
 32ص ،مرجع سابق  سفيان،زرقط -2

-Uaar ;Convention Inter -Entreprises Relative Au Règlement Des Sinistre :1997 Page 04 
 2014سنة  ،الجزائرU.A.Rالعامة دج بموجب تعليمة من المديرية 150.000المضادة ل تم رفع الخبرة *
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 :مانية و المادية كيفية تقدير التعويض لضحايا الحوادث الجس المطلب الثاني :            

 31 -88المتمم بالقانون رقم  المعدل و 15 -74الجزائري بسنه لألمر رقم إن المشرع    

التي  عامةيكون قد حد من السلطة التقديرية للقضاة في تقدير التعويض على خالف القواعد ال

 طأ ولمسؤولية المدنية من ختسع بموجبها السلطة التقديرية للقاضي متى توافرت شروط ا

 ظام عدمختيار المشرع الجزائري لنإ في مرجعتيهاذه القاعدة عالقة سببية ، و تجد هضرر و

صدار إاضح بين القضاة في الف الوخت، و من اإل 1 15 -74مر رقم الخطأ المجسد في األ

 اضي وفقاالق ام الخاصة بالتعويض بين المبالغ الضئيلة و المبالغ المرتفعة التي يحددهااألحك

وص سناد مهمة تقدير التعويض للنصإلى إزائري لسطلته التقديرية لذا سعى المشرع الج

محكمة ة الخضاعه لرقابإالقانونية الملزمة لكل من شركات التأمين و القضاة على حد سواء مع 

رقم  قانونفي ظل ال مبالغ التعويضرتفاع إالعليا ، و لقد شهد المشرع نقلة نوعية تتمثل في 

.و يختلف أساس التعويض بين 2لجديدة على نحو يتالءم مع الظروف االقتصادية ا 13 -88

يض في لتعوالضرر الجسماني و الحوادث المادية لذا سوف نعالج في هذا المطلب كيفية تقدير ا

لفرع افي  الحوادث الجسمانية في الفرع األول ثم كيفية تقدير التعويض في الحوادث المادية

 الثاني .

: يخضع التعويض في الحوادث  ث الجسمانيالفرع األول : كيفية تقدير التعويض في الحاد  

الذي جاء مالئما الظروف  15 -74المعدل و المتمم لألمر رقم  31 -88الجسمانية للقانون رقم 

الجديدة و واقع حوادث المرور ، و انطالقا من هذا القانون يحسب التعويض عن االقتصادية 

نتيجة وفاته على أساس ه األضرار التي تصيب الشخص جسديا أو التي تثبت لذوي حقوق

األجر أو الدخل المهني للضحية دون أن يتجاوز مبلغ األجور أو المداخيل المهنية المتخذة 

جر الوطني كأساس لحساب مختلف أصناف التعويض مبلغا شهريا مساويا لثماني مرات األ

  .عند تاريخ الحادث*األدنى المضمون 

 35، صسابقمرجع  عيسى،لحاق -1
 16سابق، صمرجع  ،بوجمعةبن قارة -2

تحديده من  اء حيث يتمن استثنالحد األدنى الوطني لألجور والمرتبات المطبق على كافة العمال في كافة القطاعات والنشاطات دوهو *

ور بتط يما يتعلقفسيما  قبل الحكومة بمقتضى نصوص تنظيمية , ويعتمد في تحديده لعدة اعتبارات مالية واقتصادية واجتماعية ال

 .األسعار في البالد وتطور مستوى المعيشة
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لحساب التعويضات صافية من  االعتباربعين  اتخاذهاتكون األجور الواجب  ويجب أن

 .1الضرائب مهما كان نوعها 

 لى:إالناجمة عن حادث جسماني  عن األضرارو قد قسم المشرع الجزائري التعويض 

ي و التعويض في حالة وفاة الشخص لذو/التعويض عن األضرار الالحقة بالمصاب جسديا 

 التالي:و بين الضحية القاصرة على النحو /حقوقه و فرق بين وفاة الضحية البالغة 

 :الجروحالتقدير القانوني للتعويض في حالة  :اوال

 فيرور جسمانيا )لتأمين بتعويض المضشركة ا لتزامإيتضح  31-88على ضوء أحكام القانون 

أساسا  حيث يعتمد عليه الملحق، لتزام مقيد من خالل جدول التعويضاتإهو وحالة الجروح( 

لحساب التعويض المستحق انطالقا من تحديد نسبة عجز المصاب من طرف طبيب مختص 

انظر )قلية العأصابت الضحية و حالته العامة و قواه البدنية و  العاهة التيطبيعة على أساس 

 التالي:على النحو  2 الملحق(

 : أساس حساب التعويض عن العجز المؤقت عن العمل /1

ل المنصب أو الدخ رمن أج  %100 يتم التعويض عن العجز المؤقت عن العمل على أساس 

عويض عن يحدد الت 15 -74المهني للضحية بعد ما كان جدول التعويض في األمر رقم : 

 .3من األجر أو الدخل المهني   %80العجز المؤقت على أساس 

نى أما بالنسبة للضحية الغير أجير فيتم حساب التعويض على أساس األجر الوطني األد

وى لمست والتكاليف المناسبةالمضمون أو على أساس األجر القاعدي الصافي من الضرائب 

 تأهيلهم 

 "  4حدد العجز بشهادة طبية من الطبيب الشرعي أو بموجب خبرة طبية وي

 

 

 

 31،ص سابقمرجع  يوسف دالندة ،-1
 230، صسابقمرجع  عيسى،لحاق -2
 124ص ، مرجع سابق ،جعالبإبراهيم -3
 31-88المقطع األول من القانون -4
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 : مثال تطبيقي  

و كان هذا الموظف  مرور،بجروح جراء حادث  ()س ( في الشركة)موظفأصيب شخص 

أشهر فكيف  06دج و قدر عجزه المؤقت على العمل بـ  20.000يتقاضى مرتب شهري قدره 

نوفمبر  25مع العلم ان تاريخ الحادثيتم حساب التعويض عن العجز المؤقت عن عمله ؟ 

2015 

 الحل:

  دج وعليه نحسب كاالتي18000ب: 2015قدر االجر الوطني األدنى المضمون في سنة ي-ا

18000 X 8=144000  حية الذي يقدر ب ضجر الشهري للكبر من األأن هذا المبلغ أأي: 

 دج20000

 التعويض عن العجز المؤقت عن العمل: حساب-ب

 180*20000   يأعدد أيام العجز عن العمل    X*القاعدة: االجر الشهري 

                          30                                             30 

دج  120.000    =             
 

 ويض عننهم ال يستحقون التعأللضحايا القصر فان المحكمة العليا قضت  بالنسبة :مالحظة

 مهني.دخل  وليس لهمالعجز المؤقت باعتبار انهم غير مأجورين 

 

 :الجزئيـ أساس حساب التعويض عن العجز الدائم الكلي أو /2

ضحية سي للالنقص العضوي أو القصور الوظيفي و النف يعني العجز الدائم الجزئي أو الكلي نإ

ئي على التعويض عن العجز الدائم الكلي أو الجز ويتم تقدير . 1المصابة جراء حادث مرور

ن رقم قانوأساس النقطة االستداللية المقابلة للدخل الشهري للضحية حسب الجدول الملحق بال

 2العجز سبةوتقدير نتحديده من طرف طبيب مختص يعين كخبير لفحص الضحية بعد  88-31

 

 08،ص مرجع سابق يوسف دالندة ،-1
 31-88المقطع الرابع من القانون -2
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 ن المبلغد من أو هناك طريقان لتحديد النقطة االستداللية المقابلة للعجز الشهري بعد التأك   

 8المتخذ كأساس لحساب التعويض ال يفوق ثمانية من األجر الوطني األدنى المضمون 

SNMG . 

لجدول الملحق ل= المبلغ الناتج من خالل هذا المبلغ ننظر  X 12األجر الشهري  : الطريقة األولى

 . 2نجد النقطة المقابلة له 

 : الطريقة الثانية

3280 - = المبلغ الناتج X 12األجر الشهري  +  
77000

50
 = النقطة المقابلة  

 كنقطة استداللية . 3280هي أعلى مبلغ للدخل الشهري يقابله  77000باعتبار أن 

 :تطبيقيمثال 

تعرض عامل لحادث مرور خلف أضرار متوسطة مع العلم أن هذا العامل يتقاضى أجر  

ذا دون حاجة ه %40الخبير الطبي مدة عجزه الدائم بـ وقد حدددج  12000شهري يقدر بـ 

 للمساعدة.األخير 

دث في ن تاريخ الحاأو الجزئي علما أعجزه الدائم الكلي فكيف يتم حساب حقه في التعويض 

 ؟2010بر سبتم 15

 الحل:

 دج وعليه  15000يعادل 2010المضمون في  األدنىجر الوطني ن األإ   -ا

15000 X 8 = 120000للمصاب.جر الشهري كبر من األأي أ 

 :قطة االستداللية المقابلةحساب الن-ب

 4620تقابلها حسب الجدول نقطة مقابلة و هي :  X 12  =144000 12000: األولىالطريقة 

X12   =144000- 3280 12000 :الثانيةالطريقة . 3 +  
77000

50
 نقطة مقابلة . 4620=  

 .دج  4620X 40 %  =184800 مبلغ التعويض هو -ج

 

 13-88انظر الملحق الوارد في القانون-1

 31-88وارد في القانونانظر الملحق ال-2
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 : 2مثال    

جروح قدرت بموجب خبرة طبية كعجز دائم  لحادث مرور خلف على اثرهشخص  تعرض

خص ن هذا الشأهو المبلغ المحدد للتعويض علما فما  2014في  % 35كلي أو جزئي بنسبة 

 ؟عاطل عن العمل

يمكن اثبات  عندما ال 31 -88ستنادا للقانون إهنا باعتبار أن الشخص عاطل عن العمل فانه 

 على طني األدنى المضمون يحدد التعويضهذا االجر أو الدخل أو يكون أقل من األجر الو

 أساس هذا األخير ، 

  18000.00األجر الوطني األدنى المضمون حدد بموجب القانون بـ :  2014و عليه ففي سنة 

=  % 6060X 35ومنه مبلغ التعويض هو  6060تقابلها النقطة االستداللية  18000.00

 دج . 212100

ضاعف يمما يوجب االستعانة بالغير  %80ائم يساوي إذا أصيب الضحية بعجز د مالحظة :  

 .1ةو تحدد االستعانة بالغير بموجب خبرة طبي %40أو المعاش بنسبة مبلغ رأس المال 

 : ـ أساس التعويض عن ضرر التألم/3

 31-88يعتبر التعويض عن ضرر التألم من التعويضات المستحدثة بموجب القانون رقم 

م التأل هما ضرر راضراألو ينقسم التعويض عن هذا الضرر لنوعين  2بموجب خبرة طبية 

لتألم امرات األجر الوطني األدنى المضمون ، و ضرر ربع أالهام و يتم تعويضه على أساس 

 . 3المتوسط يتم التعويض عنه على أساس مرتين األجر الوطني األدنى المضمون 

لطفيف التألم ا ضرر على التعويض عنلم ينص المشرع الجزائري  ن أويفهم من هذا التحديد 

 طر ضرر التألم أضمن كما لم ينص على أنواع أخرى معروفة طبيا 

 كما يرمز لكل نوع من أنواع الضرر التألم بالمقاييس التالية : 

 

 

 31-88المقطع الرابع من القانون-1
 233،ص مرجع سابقلحاق عيسى ،-2
 31-88المقطع الخامس من القانون -3
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  1/7ـ الضرر الطفيف                     1

  2/7ـ الضرر الخفيف                  2

  3/7ـ الضرر األقل من المتوسط       3

  4/7ـ الضرر المتوسط                           4

  5/7ـ الضرر أقل من مهم                       5

  6/7      ـ الضرر المهم                         6

 1 7/7ـ الضرر شديد األهمية                    7

 مثال تطبيقي :

جراؤه بجروح متوسطة خلفت له ضرر تألم قدره الخبير تعرض شخص لحادث مرور أصيب 

الشخص على حقه في التعويض عن  فكيف يحصل هذا 2010 سنةفي و كان الحادث  5/7بـ 

 التألم؟ضرر 

 الحل:

 :بيقالتطمعرفة القاعدة الواجبة -ا

المهم توسط وبمعنى بين الم 5/7لم و هي لقاعدة يجب أوال أن نحدد درجة التأبمعرفة لكي نقوم 

 المضمون.و منه نطبق القاعدة التي تنص على مرتين األجر الوطني األدنى 

 دج  15000 :وهو 2010سنة  المضمون فياألجر الوطني األدنى  تحديد-ب

 مبلغ التعويضحساب -ج

15000.00X 2  =30000 .دج 

 التعويض عن المصاريف الطبية و الصيدالنية/4

ف الطبية             عتبار المصاريإعلى  31-88رقم  طار القانونإينص المشرع الجزائري في 

 ،و الصيدالنية محال للتعويض في حالة تحقق الخطر الناجم عن حوادث المرور

 

 

 10ص-09،ص  سابق مرجع يوسف دالندة ،-1
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 ما يلي:وتشمل هذه المصاريف على    

 والمساعدين الطبيين والجراحين وأطباء األسنانمصاريف األطباء -1

 صيدالنيةالوطبية المصاريف والمصاريف اإلقامة في المستشفى أو المصحة -2

 والتبديلمصاريف األجهزة -3

 مصاريف سيارة اإلسعاف -4

 والليليةمصاريف الحراسة النهارية -5

 1مصاريف النقل للذهاب الى الطبيب إذا بررت ذلك حالة المضرور -6

سطة بوا و إذا كانت الحالة الصحية للمضرور تستدعي معالجة في الخارج بعد التحقق من ذلك

بقا ن المصاريف المتعلقة بهذا الشأن تكون موضوع ضمان طإف المؤمن،الطبيب المستشار 

على  ، و يكون التعويض بناءا2مادة العالجات في الخارج  للتشريع الجاري به العمل في

ذا إأنه  03 – 02الوصفة الطبية و حسب طوابع األدوية .كما يضيف نفس النص في الفقرة 

الة ه كفتعذر على المصاب تحمل دفع تلك المصاريف جاز للمؤمن له بصفة استثنائية أن يمنح

 .3عنها 

 :الجماليالتعويض عن الضرر /5

ة كما يعوض عن العمليات الجراحية الالزمة إلصالح ضرر جمالي مقرر بموجب خبرة طبي

ة وإذا كانت مصاريف العملي 4دج  2000لى غاية مبلغ إأو تسديد بكاملها دون تخفيض 

شاركة ن المؤمن يتحمل مإدج ف 10.000 بـ:الى حد أقصى مقدر هذا المبلغ الجراحية تفوق 

، لكن في 5  51 -74دج حسب األمر رقم  6.000التعويض مبلغ على أال يفوق  % 50بنسبة 

د األدنى أو الحد يتم التعويض عن الضرر الجمالي دون تحديد الح 31 -88ظل القانون رقم 

 .األقصى للتعويض

 

 239ص،سابقمرجع  طالب،احمد -1
 239ص،المرجع نفسه -2

 125ص،سابقمرجع  جعالب،إبراهيم -3

 125صسابق، مرجعميلود، ذبيح -4
 247ص سابق، مرجعطالب، احمد -5
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 : ـ التعويض في حالة تفاقم الضرر   

 اهاتألنه يمكن أن تراجع نسبة عجز المصاب بعد الشفاء أو االستقرار في حالة تفاقم ع

ة لكن ذلك وفق شروط معينوالمصاب أو تخفيفها جعله المشرع الجزائري محال للتعويض 

              من تاريخ الشفاء ابتداءاأن تطلب هذه المراجعة بعد مهلة ثالث سنوات  تتمثل في

 .1، و يتم مراجعة التفاقم بناءا على خبرة طبية ستقراراالأو 

 مثال تطبيقي :

 03بعد مهلة  و طلب المراجعة  % 30ضحية تحصلت على نسبة عجز ناجم عن حادث مرور 

 – 40:  يتم على أساس النسبة الزائدة فقط أي هنا  عويضفالت،% 40و منحت له نسبة سنوات 

30  =10 % . 

 :التقدير القانوني للتعويض في حالة الوفاة ثانيا:

 ببه مهما كان مس أنه في حالة وفاة ضحية حادث مرور 15 – 74من الثابت في األمر رقم 

ن نوعي إال أنه يفرق بين،ن المشرع الجزائري كفل لذوي حقوقه التعويض عن هذا الحادث إف

 له علىقاصرة و هو ما سوف نقوم بتفصيالبالغة و وفاة ضحية المن الوفاة ، وفاة الضحية 

 النحو التالي : 

 : حالة وفاة ضحية بالغة-1

السادس منه على أنه يحصل على الرأس مال التأسيسي  عفي المقط 31 -88ينص القانون رقم 

اريخ ند تعبالنسبة لكل مستفيد بضرب قيمة النقطة المقابلة لألجر أو الدخل المهني للضحية 

 :2الحادث طبقا للمعامالت التالية 

لكل  % 10األب و األم،  % 15 لكل واحد منهم األبناء القصر،  % 30 : الزوج أو األزواج

 الةاألشخاص األخرون تحت الكففي حالة عدم ترك الضحية زوج و ولد ،  % 20واحد منهم 

 لكل واحد منهم. % 10بمفهوم الضمان االجتماعي ( )

 

المتضمن شروط التطبيق الخاصة بطريقة تقدير نسب  1980فبراير  16ي فالمؤرخ 36-80من المرسوم  02المادة -1

  08الجريدة الرسمية  15-74من األمر  20المتعلقة بالمادة  العجز و مراجعتها
 13-88المقطع السادس من القانون -2
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ه قيمة قرة أعالو ال يمكن أن يتجاوز مبلغ الرأسمال التأسيسي المدفوع لذوي الحقوق طبقا للف   

 اوز، و في حالة تج 100المطابقة لألجر أو الدخل المهني السنوي للضحية المضروب في 

كتعويض  1ستكون الحصة العائدة لكل فئة من ذوي الحقوق موضوع تخفيض نسبي هذه القيمة 

 ةقتحمادي لهم فضال على التعويض المعنوي و مصاريف الجنازة ، و منه فالتعويضات المس

 لذوي الحقوق في حالة وفاة ضحية بالغة هي :

 

 المعامل المذكور  xالنقطة المقابلة      : الماديالتعويض * 1

 مجموع النسب                                       

ب أو م حيث يمكن التعويض عن الضرر المعنوي بسبب الوفاة لكل أ :المعنوي* التعويض 2

د زوج و أوالد الضحية في حدود ثالث أضعاف قيمة األجر الوطني األدنى المضمون عنو

 2(SNMG3)بمعنىتاريخ الحادث 

اة الوف أن المشرع قد كفله لذوي الحقوق في حالة األخيرو لكن المالحظ على هذا التعويض 

فقط دون حالة الجروح و كأن المجروح ليس بحاجة للتعويض عن الضرر المعنوي الذي 

د يعي ن المشرع الجزائري البد أنإي فييتجسد في معاناته من جراء هذه الجروح و حسب رأ

 ة علىليجعل التعويض عن الضرر المعنوي في حالتي الجروح و الوفاالنظر في هذه النقطة 

 .حد سواء 

 05ـ : و يحدد التعويض الممنوح لقاء مصاريف الجنازة ب التعويض عن مصاريف الجنازة* 3

 SNMG5. 3معنىأضعاف المبلغ الوطني األدنى المضمون عند تاريخ الحادث بـ

لف و خ 17/10/2010جراء حادث مرور بتاريخ ) س(  بالشركةتوفي عامل  :تطبيقيمثال 

 أوالد قصر أب و أم ، بنتان تحت كفالته المطلوب : 02زوجتان و

 ؟ج د 16250ماهي التعويضات المستحقة للتعويض إذا علمنا أن الدخل الشهري للضحية هو 

 

 13-88المقطع السادس من القانون -1

 31-88المقطع الخامس من القانون-2
 31-88السادس من القانون المقطع -3
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 الحل : 

 :ــالبحث عن النقطة االستداللية المقابلة1

 دج  15000                  2010في سنة  

15000X 8  =120.000               دج. 16250أكبر من 

16250 X 12 =195000 – 77000    =2360  +3280  =5640  النقطة المقابلة = 

                     50 

 :النسبحساب مجموع -2

 .تكون محل تخفيض نسبي وعليه ال 100قل من أي أ 90=30+30+10+10+10

 التعويضات:حساب  -3

 المادي:أ ـ التعويض 

 دج  X 30  =1692000 5640 :للزوجتان*

 لكل واحد منهما  X 15  =84600 5640 :القصراألوالد *

 دج  X 10  =56400 5640 :األب*

 دج  X 10  =56400 5640 :األم*

 دج لكل منهما  X 10  =56400 5640 :الكفالةاألوالد تحت 

 

 :منهمالتعويض المعنوي لكل -ب

15000 X 03  =45000  دج 

 هذا التعويض اما للوالدين او الزوجتان  ويكون الجنازةالتعويض عن مصاريف -ج

15000 X 05  =75000  دج 

 أنهو ه أعال من المشاكل العملية التي قد تثار بشأن هذه الحالة الواردة في المثال مالحظة:

ناك نه هأطار عمله أي إالمتضرر عامل و هذا األخير قد يكون أصيب جراء حادث مرور في 

 مل متعلق بالتعويض عن حوادث العحتمال أن يحصل على التعويض بناءا على التشريع الإ
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لى عالمهنية فهل يستفيد بعد حصوله على هذا التعويض من تعويض آخر بناءا  اضاألمرو 

 ؟التأمينعقد 

ستبعاد الجمع بين إ من خالل لى مواجهته المشرع الجزائريإإن هذا االشكال تطرق 

" إن التعويض المنصوص  :ي حيث نص على ما يل 15-74مر رقم التعويضات في ظل األ

لضحايا فس انمكن أن يجمع مع التعويضات التي يمكن أن يستوفيها عليه في المواد السابقة ال ي

مة ولعل الحك"1بعنوان التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث العمل و األمراض المهنية

ا ذثراء بال سبب الذي قد يحصل عليه المتضرر من جراء هاإلالمتوخاة في ذلك هو منع 

 .نتيجة الجمع بين تعويضين  الحادث

 : 02تطبيقي رقم مثال   

مرأة ليست علما أن هذه ال سنة، 35مرأة تبلغ من العمر إخلف حادث مرور بوالية بسكرة وفاة 

ها سنة تحت كفالت 20أوالد قصر بنت ليست متزوجة تبلغ  06زوج، أم،  وقد تركتعاملة 

دث الحا فما هي إذن المبالغ المستحقة للتعويض علما أن تاريخ االجتماعي،بمفهوم الضمان 

 ؟2015نوفمبر  20كان في 

 الحل:

 :المقابلةعن النقطة االستداللية  ـ البحث 1

بلة هي نقطة مقا والتي تقابلهادج  18000األجر الوطني األدنى المضمون بلغ  2015في سنة 

6060. 

 :الحقوقحساب مجموع النسب المتعلقة بذوي ـ 2

30 % ( +6X15) +10+10  =30  +90  +20  =140. 

 فان حساب التعويض يكون محل تخفيض نسبي   % 100 ةمجموع النسب تجاوز نسببما ان 

 

 

 

 1-74من االمر  10المادة -1



ت تعويض ضحايا حوادث المرور   الفصل الثاني: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آليا  

77  

 

 

 حساب التعويضات:ـ   3

 التعويض المادي لذوي الحقوق-ا

 دج  6060X30   =1298.57 :الزوج

          140  

 دج لكل ولد من األوالد القصر  X15  = 649.28 6060 :القصراألوالد 

                  140 

 دج  X 10  =60600 6060 :األم

 دج  X 10 60600 6060 :الكفالةاألوالد تحت 

 واحد من ذوي الحقوق لكل :المعنوي التعويض-ب

18000 X 3  =54000  دج 

 :األمأو  اما للزوج و يثبت التعويض عن مصاريف الجنازة-ج

 18000 X 5  =90000  دج 

 :قاصرةفي حالة وفاة ضحية  التعويض-2

لتساوي م بايتم التعويض في حالة وفاة ضحية قاصرة ال تمارس نشاطا مهنيا لفائدة األب و األ

ب هو  واذا كان اال ،1أو ألحدهما في حالة وفاة األخر أو الولي حسب التشريع الجزائري 

ولها الجزء  من التعويض الخاص بها دون حصم تحصل فقط على المتسبب في الحادث فان األ

يض قسم تعوما يمكن اإلحاطة به أن المشرع الجزائري  و لكنعلى مبلغ التعويض كامال ،

 قاصرة لمرحلتين من المراحل العمرية  و هي :ال ضحية ال

 األولى:المرحلة  1

 التالي:التعويض على النحو  سنوات ويكون 6الى غاية  سنة 0 ـ من

يخ ضعف المبلغ السنوي لألجر الوطني األدنى المضمون عند تار :الماديالتعويض ـ ا

  3الحادث

 المضمون.أضعاف قيمة األجر الوطني األدنى ثالثة   المعنوي:التعويض -ب

 58، صسابق ، مرجعدالندةيوسف -1

 31-88المقطع الثامن من القانون -2
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بـ ثالث لة يحدد التعويض في هذه الحا و :سنة 19لى إسنوات  06من  :المرحلة الثانية  

ل هذا و ال يشم 1أضعاف المبلغ السنوي لألجر الوطني األدنى المضمون عند تاريخ الحادث 

 .الجنازة على مصاريفو الثانية أفي المرحلة العمرية األولى  التعويض

ي أ و على و لكن السؤال المطروح لماذا ال يشمل هذا التعويض على مصاريف الجنازة ؟ 

أثير توهل للمرحلة العمرية  الجنازة؟مصاريف  ستبعاداأساس استند المشرع الجزائري في 

 الضحايا؟على تعويض 

 سبب يبين ضمن النصوص القانونية الواردة مإن ما يمكن مالحظته أن المشرع الجزائري ل

فنحن ال  الجنازة وعليهعدم حصول ذوي حقوق الضحية القاصرة على تعويض عن مصاريف 

مرور ذوي حقوق ضحايا حوادث ال ألنه من الضروري المساواة بين، في ذلك  يأنشاطره الر

 سنة.19ى سنوات ال 06خاصة بالنسبة للفئة العمرية الثانية من  قصرم أكانوا بالغين  سواء

 تطبيقي:مثال 

ما هي أب ف و خلفت أم ، 2004ديسمبر  17توفيت فتاة عمرها سنتان اثر حادث مرور بتاريخ 

 المبالغ المستحقة للتعويض .

 الحل:

 :الوطني األدنى المضمون تحديد االجر 1

ألدنى دج و منه فاألجر السنوي ا 10.000 هو: 2004إن األجر الوطني األدنى المضمون في 

 دج  X 12  =120.000 10.000للمضمون هو : 

الى غاية  سنة 0من ية األولى )نها في المرحلة العمرأو باعتبار أن الضحية عمرها سنتان أي 

 ب: فيقدر سنوات( 6

 المادي: التعويض-ا

 2X 120.000  =240.000  دج 

 دج لكل من األب و األم 120.000=  2/  240.000

 

 31-88المقطع الثامن من القانون -1
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 :المعنويالتعويض -ب

 3 X 10.000  = دج  30.000دج 

 : 02مثال تطبيقي رقم 

فقط ؟  تاركا أما 20/02/2016سنة بتاريخ  18توفي ولد قاصر في حادث سير يبلغ من العمر 

 ؟فما هي المبالغ المستحقة للتعويض .

 الحل:

 : تحديد االجر الوطني األدنى المضمون -1

 دج ،  18000هو :  2016األجر الوطني األدنى المضمون في ن إ

 ،  X  12  =216000 18000 و منه فاألجر السنوي األدنى المضمون هو :

المستحقة  لغن المباإفسنة  19سنوات و  6ي بين أ ةو بما أن الولد في المرحلة العمرية الثاني

 :كالتالي التعويض هي 

 :التعويض المادي-ا

 216000 X  3  =648000  دج 

 :التعويض المعنوي-ب

18000X 3  =54000  دج 

المقطع ال بن األم تتحصل على التعويض كامال ، عمإو باعتبار أن األب ليس على قيد الحياة ف

في حالة وفاة األب أو األم يتقاضى المتبقي  لذي ينص على انه ا " 31- 88الثامن من القانون 

 .على قيد الحياة التعويض بكامله " 

 الفرع الثاني : كيفية تقدير التعويض في الحادث المادي : 

لى إ ن الحادث المادي يخضعإمقدار تعويضه قانونا فعلى خالف الحادث الجسماني المحدد 

 151-74حادث المادي بموجب األمر رقم الخبرة المسبقة التي هي أساس التعويض عن ال

 

 لذكراالسالفة  15-74من االمر  21مادة ال-1
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ألضرار و سوف نعرض في هذا الفرع أمثلة عملية تعكس واقع شركات التأمين في تسوية ا    

 طار الحوادث المادية على النحو التالي :إمحل التعويض في 

 : بالنسبة لتقدير التعويض في الضمانات االجبارية /أوال 

ذا ه نعالتعويض  نقصد بالضمانات االجبارية ضمان المسؤولية المدنية بصورة أساسية و يتم

قوع رد وفبمج العطب،الضمان بموجب مبلغ الخبرة التي يحددها الخبير المعاين للسيارة محل 

تقوم رة األخي هذه1أيام بالتصريح لدى شركات التأمين  07حادث مرور يقوم المؤمن له خالل 

بير: الخدد و على أساسها يحمن تاريخ التصريح بالحادث تعين خبير من أجل معاينته السيارة ب

 مدة القدمو طرح أو عدم طرح  *الضرر + مدة التعطل مبلغ

VETUSTE + IMMGBILISOTION + MONTANTGLOBAL 

 :االختياريةبالنسبة لتقدير التعويض في الضمانات 

 يحتوي هذا الضمان على حالتين  DOMMAGE COLLISSON ـ نمط تسوية أضرار التصادمأ 

  :كالتالي DCتعويضه على  له يتمحالة المسؤولية الكلية للمؤمن  في: األولىالحالة 

 الضمان:. إذا كان مبلغ األضرار ال يتجاوز مبلغ 

 دج  10.000مبلغ األضرار                   مثال : 

 % 4مدة القدم                         مثال   

 *أيام  3مدة التعطل                       مثال 

 دج  2500مبلغ الخلوص                     مثال 

 بالتعويض.= المبلغ الخاص  260 –( 50)3+  % 4 – 10.000كالتالي: يتم الحساب 

  ثال:ملضمان يحسب المبلغ على أساس مبلغ ا :إذا كان مبلغ األضرار يتجاوز مبلغ الضمان-

 دج = مبلغ التعويض  7500=  2500 –دج  10.000

 

 07-95مر من األ 15لمادة ا-1
 نوع المركبة موضوع الحادث  حسب لماديةاان مدة التعطل تختلف قيمتها -*
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 يد شركةعند تسد بموجب ضمان الدفاع و المتابعة :المسؤولية الكلية للغير : حالةالثانيةالحالة    

 .  1التأمين للغير لمبلغ التعويض كامال فانه ينتقص منه مبلغ أضرار التصادم 

ن و يحتوي تقدير التعويض لهذا الضما:TOUS RISQUEاألخطار: ب ـ نمط تسوية ضمان جميع 

 على حالتين :

 : كاالتي حسابإذا كان قيمة السيارة في العقد أكبر من قيمتها في الخبرة يتم ال: الحالة األولى

 قيمة األضرار           المقدرة من طرف الخبرة 

 مدة القدم                 حسب تقدير الخبير بالنسبة المئوية 

 دج  100.00 مبلغمدة التعطل              دائما 

 دج*2500دائما      النسبة المقتطعة ) مبلغ الخلوص ( 

 : تطبيقي مثال   

دج علما أن قيمة السيارة  60.000و خلف أضرار مادية قدرت بـ  وقع حادث سير

ي فدج فكيف يتم تقدير التعويض  1000.000دج في الخبرة و قيمته في العقد  1000.000

 . % 05هذه الحالة علما أن مدة القدم : 

 بلغ المقدر للتعويض .= الم 2500  -100.00+  % 5 – 60.000: نحسب كالتالي : الحل

 

  :التالييتم الحساب كإذا كانت قيمة السيارة في العقد أقل من قيمتها في الخبرة : الحالة الثانية

 

                      تطعة =                       النسبة المق -مدة القدم + مدة التعطل   –قيمة األضرار 

 

 = المبلغ المستحق للتعويضقيمة السيارة في العقد  Xالمبلغ الناتج 

 قيمة السيارة في الخبرة     

 

 

 199ص ،سابق مرجع  ،شبيرةمحي الدين -1

 نلتأميالنسبة المقتطعة هي نسبة ثابتة تقتطعها شركة التأمين بموجب اتفاقية و تعليمة بين شركات ا*
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 :كالتالي حسبي( BRIS DE GLACEنمط تسوية انكسار الزجاج )ـ ج   

  النسبة المقتطعة = المبلغ المقدر للتعويض –قيمة األضرار بموجب الخبرة 

المؤمن  نيطلب من أكما يجب  ،ومدة التعطلمدة القدم هذا التعويض ال يحتسب فيه  : مالحظة

ي الكل الحصول على التعويض اال في حالة االنكسارله احضار شهادة اصالح الزجاج من أجل 

 .للزجاج 

 ة خالل كل ما سبق نستنتج أن المشرع الجزائري وضع حدا للسلطة التقديرية للقضامن 

 15-74مر رقم بناءا على األ تقدير التعويض عن الحادث الجسمانيولشركات التأمين في 

ترك تقدير التعويض في الحوادث المادية معتمدا بصورة  و  31-88المعدل و المتمم بالقانون 

مبالغ ليله كلية على الخبرة التي يجريها الخبير للسيارة و حسنا فعل المشرع الجزائري بتعد

تعلق الممتماشيا مع المبدأ الذي اعتمده وليجعله  31 – 88في ظل القانون رقم التعويض 

ا مقانون و ه البتلقائية التعويض ، و لذا فان شركات التأمين ملزمة التزاما مقيدا بما ينص علي

اضاة حل مقمو اال كانت من اإلجراءات المتبعة الى التقدير القانوني للتعويض  حددته الخبرة 

 فع دعوى ضدها من طرف المؤمن له .عن طريق ر
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 : المبحث الثاني : دور صندوق ضمان السيارات في تعويض ضحايا حوادث المرور

الل خهم من أمام الحاجة الملحة لتحقيق الحماية الفعالة لضحايا حوادث المرور و ذوي حقوق  

ى بوجود عقد تأمين على المركبة أو بدونه ، كان لزاما عل سواءحصولهم عن التعويض 

 المشرع الجزائري على غرار باقي المشرعين أن ينشأ جهة ثانية ضامنة لحقوق ضحايا

تهم طالبحوادث المرور في حالة غياب التغطية التأمينية أو في حالة رفض شركات التامين ل

ق صندوق في الضمان ، هذه الجهة هي النتيجة توافر سبب من األسباب التي تؤدي سقوط الح

و عليه سوف نتناول في هذا ،الخاص بالتعويضات أو ما يسمى صندوق ضمان السيارات 

ثم  معرجين بذلك عن مسار نشأته في المطلب األولالمبحث مفهوم صندوق ضمان السيارات 

ن للضما هذا الصندوق كجهة ثانيةفيها  يتدخل  مصادر تمويله ثم نعرف بالحاالت التي

 تي يتقيدط الاالستثناءات الواردة على تدخله في المطلب الثاني ثم أخيرا اإلجراءات و الشروو

 بها كل من أصحاب الحقوق و صندوق ضمان السيارات في القيام بعملية التعويض  .

 السيارات:مفهوم صندوق ضمان  األول:المطلب 

ن عوادث حماية فعالة لحصول ضحايا الحأمام جهود القضاء و الفقه المبذولة من أجل إيجاد 

 .1خرىحقهم في التعويض في حالة رفض شركات التأمين ذلك و بعض الحاالت االستثنائية األ

 فقد أنشئت جهة استثنائية تتكفل بتعويض ضحايا حوادث المرور .

 صندوق ضمان السيارات: األول: تعريفالفرع 

كل أو جزء من التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث  تحمل نشأ صندوق خاص مهمته أ

 01والمادة *15-74من االمر  24حسب المادة  المرور الجسمانية فقط دون الحوادث المادية 

هو الجهة الكفيلة االحتياطية التي تعنى نه أويمكن تعريفه على  ،2 37-80من المرسوم 

أن الخطر المحدق الناجم عن  بتعويض ضحايا حوادث المرور في حاالت خاصة ، باعتبار

 حوادث الطرقات هو حادث اجتماعي يخص المجتمع بأكمله .

 332،صمرجع سابق عيسى،لحاق -1

لضحايا  :" يكلف الصندوق الخاص بالتعويضات بتحمل كل او جزء من التعويضات المقررةما يليعلى  24*تنص المادة 

 الحوادث الجسمانية او ذوي حقوقهم......."

الجريدة  15-74من االمر  33-32المتضمن شروط تطبيق المادتين  1980فبراير 16 المؤرخ في 37-80المرسوم -2

 08الرسمية 
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يره مدير الصندوق من طرف مجلس إدارة و يسأما عن تنظيمه و سير عمله فيتم إدارة هذا     

ن عممثل  الدفاع،يلي: ممثل عن وزير  عام و يتكون من مجموعة من األعضاء تتمثل فيما

مثالن مل ، و ممثل عن الوزير المكلف بالنق بالمالية،ممثل عن الوزير المكلف  الداخلية،وزير 

تخضع  بمثابة شركة متعددة األعضاء اذن فهو .1عن جمعيات شركة تأمين و إعادة التأمين 

 لنظام قانوني خاص و مستقل بها .

 :ارات الفرع الثاني : مصادر تمويل صندوق ضمان السي

 صندوق ضمان السيارات في مختلف التشريعات على العديد من المصادر الالزمة يعتمد

السالف  103-04للتمويل المالي له و التي نص عنها المشرع الجزائري في ظل المرسوم 

 التالي:على النحو  الذكر

 بالتعويضات:الذي عنوانه الصندوق الخاص  302-29رصيد حساب التخصيص رقم  : أوال

األمر  ي ظلتم النص عليه ف و هو ذلك الحساب الذي تقيد فيه العمليات المالية للصندوق الذي

 2 2003سنة غفاله بموجب قانون المالية لإتم  و قد 15-74رقم 

 :مساهمات مسؤولي الحوادث غير المؤمنة ثانيا :

ن أ ن رغمالمشرعيلدى اغلب  مساهمة المسؤول عن الحادث الذي لم يبرم عقد التأمين نإ

لعدالة اادئ مبدأ من مب لزام يعداإلالمشرع الجزائري قد فرض عملية ابرام هذا العقد على وجه 

 من المبلغ اإلجمالي للتعويضات %10ـ لقد حدد المشرع الجزائري نسبة المساهمة بو

 . 3فيها ضرار المتسبب المستحقة من المخالف كتعويض عن األ

 . التحصيالت التي أجريت على عاتق أصحاب التعويضات ثالثا :

لحساب دعة في االمو رابعا : حصائل توظيف أموال الصندوق بما في ذلك الفوائد المترتبة له عن المبالغ

 . 4الجاري 

 

     ضمان السياراتالمتضمن انشاء صندوق  2004 أبريل 05المؤرخ في  310-04من المرسوم التنفيذي  60- 05المادة -1

  .وتحديد قانونه األساسي
 103-04من المرسوم  18و المادة  15-74من االمر  32المادة -2
 07-95من االمر  191المادة -3
 السالف الذكر. 031-04من المرسوم  18المادة -4
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ين عدم تأم اتجة علىالزيادات الحاصلة على الغرامات المالية و ذلك في اطار العقوبات الن خامسا :   

 المركبات .

  :سادسا : مساهمة المؤمن لهم

ة لعربيلدى اغلب التشريعات خاصة او تعد هذه المساهمات من أهم مصادر التمويل للصندوق 

أمين من األقساط المستحقة عن عقد الت % 2 بتبلغ نسبة المساهمة  و ، 1منها مثل مصر 

 88ون القان و قد تم  تعديل هذه النسبة في اطارفي التشريع الجزائري  االجباري الخاصة بهم 

في ذلك  بما والرسوم من أقساط التأمين الصافية من االلغاءات  % 03فع نسبة تلتر .2 31 –

تم من تسبة ات و آلية تحصيل هذه النالضمانات الفرعية المقبوضة بعنوان التأمين على السيار

 ع فرضمحول هذه النسبة للصندوق تخالل قيام شركات التأمين بإضافتها للقسط المستحق ثم 

 المخالفة.جزاءات و عقوبات على الشركات 

 :سابعا : مساهمة شركات التأمين

فقات للن و ذلك بالتناسب مع المقبوضات في فرع السيارات التي تستغلها وفق حاجات الصندوق

 2يض لتعواالتي تقع على عاتقه ، و تمثل شركات التأمين المساهم الرئيسي في تمويل صناديق 

 ثامنا : التخصيصات المحتملة لميزانية الدولة

 3صندوقاد األخرى التي يمكن أن تمنح للرتاسعا : كل المو

ويل طار مصادر التمويل المتاحة هو ما مدى كفاية مصادر التمإلكن أهم سؤال يطرح في 

وادث في تعويض ضحايا حوادث المرور خاصة أمام الكم الهائل للح 18الواردة في المادة 

 خالل السنة الواحدة خاصة في الجزائر ؟

ادر غير كافة بالقدر الالزم صحيح أن هذه المصادر مهمة لكن حسب رأيي فإن هذه المص    

خاصة في ظل كثرة الحوادث و  الذي يغطي مصاريف التعويض عن حوادث الطرقات ،

و كثرة القضايا التي يبقى فيها المسؤول  انتشار ظاهرة عدم التأمين االلزامي بشركات التأمين ،

ة مصادر عن الحادث مجهوال لذا يستوجب على المشرع الزيادة في نسب المساهمات و زياد

 التمويل من طرف الخزينة العامة .

لمباشر عويض امشكالت تعويض حوادث السير بين استهداف التغطية الشاملة وعدم كفاية الت سعيد السيد قنديل ،-1

 106،ص 2014دار الجامعة الجديدة ، مصر ، ،المحدود
 103-04من المرسوم  18المادة -2
 103-04من المرسوم  18 و المادة 15-74من االمر  32المادة -3
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 :ليهاع واالستثناءات الواردةحاالت تدخل الصندوق  الثاني:المطلب               

لكن و عام، ومختلفة كأصلإن الحاالت التي تتطلب دفع التعويض من طرف الصندوق متعددة 

 يض فيالصندوق غير مسؤول عن التعو ويجعل منأصل استثناء يرد على القاعدة العامة  لكل

 لصندوقانعالج في هذا المطلب حاالت تدخل  وعليه سوف لذلك،حالة توافر األسباب الموجبة 

 الثاني.الواردة على ذلك في الفرع  ستثناءاتاالفي الفرع األول ثم 

 :حاالت تدخل صندوق ضمان السيارات :األولالفرع 

، ردث مرواألساسي في حالة وقوع حا الضامنشركة التأمين  عتباراإذا كان األصل العام هو  

و ذوي حقوقها في حالة وقوع حادث مرور جسماني تتخلى أفما مصير تعويض الضحية 

و  15-74من األمر  09حسب المادة  شركة التـأمين عن تعويضه لسبب من األسباب القانونية 

كجهة ثانوية استثنائية  ما هي حاالت تدخل صندوق ضمان للسيارات بعبارة أخرى 

 واحتياطية؟

ندوق التي يعتبر ص السالف الذكر على الحاالت 103 – 04المرسوم التنفيذي رقم  لقد نص

تمثل و التي ت1جهة ضامنة تتكلف بتعويض ضحايا حوادث المرور الجسمانية  ضمان السيارات

 :فيما يلي

 :إذا ظل المسؤول عن األضرار مجهوال الحالة األولى :

ث غير لحادتعد هذه الحالة من أكثر الحاالت تدخل الصندوق انتشارا وفيها يظل المسؤول عن ا

ل هوال جعفي ظل بقاء المسؤول مجتفاقمها  بالمصاب والتي قد تلحق  وتجنبا لألضرار معلوم،

 الةضامنة في هذه الح2هة احتياطية جالصندوق المشرع الجزائري أسوة بباقي المشرعين 

عن  سؤولولكن السؤال الذي يطرح بموجب هذه الحالة  هو كيف يتم اثبات عدم العلم بالم   

 الحادث ؟ 

 

 15-74من االمر  24و المادة  103-04من المرسوم  04المادة -1

 08ص،مرجع سابقطالب محمد، -2

 

      



ت تعويض ضحايا حوادث المرور   الفصل الثاني: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آليا  

87  

 

 

من خالل محضر الحادث الذي تقوم  يكون  إن اثبات أن المسؤول عن الحادث مجهوال

ترسل  حيث يجب على السلطة التي قامت بالتحقيق أن ،رساله الجهات المختصة إبتحريره و 

  نسخة من المحضر الذي يتعلق بإصابة جسمانية في حادث مرور تسبب فيه شخص مجهول

م من أيا 10أو غير مؤمن عليه الى الصندوق الخاص بالتعويضات خالل المهلة المقدرة بـ 

 . 1تاريخ وقوع الحادث و المرفق بشهادة طبية تثبت األضرار الجسمانية 

ن مسنوات من تاريخ الحادث لتوجيه طلب التعويض  05و قد حدد المشرع الجزائري مهلة 

 . 2طرف المصابين أو ذوي حقوقهم للصندوق الخاص بتعويض حوادث السيارات 

 

 المؤمن له : الضمان عنسقوط حالة  :الحالة الثانية 

ي إذا سقط حق المسؤول عن الضرر في الضمان وقت الحادث لسبب من األسباب الواردة ف

من  باستثناء حالة الخطأ العمدي السالفة الذكر ، 34 – 80من المرسوم  03نص المادة 

  3يض المؤمن له كان الصندوق ضامنا محل شركات التأمين عن سداد المبلغ المستحق للتعو

. 

 :إذا كانت التغطية التأمينية غير كافية الثالثة :الحالة 

 ما ذكرناكلكن تصلح هذه الحالة اذا كانت قيمة التعويض في المسؤولية المدنية محددة المبلغ وو

ع ي التشريفعن حوادث السيارات محددة في التأمين االلزامي  المدنية غير  المسؤولية سابقا 

 .ة التطبيق قانونا الجزائري مما يجعل هذه الحالة مستبعد

 

 4:إذا كان غير مؤمن على المركبة الحالة الرابعة:

لكن  علومو تختلف هذه الحالة عن الحالة األولى كون المسؤول عن الحادث في هذه الحالة م 

 .ويض غير مؤمن على مركبته مما يستلزم التعويض نظرا لعدم تدخل شركة التأمين في التع

 

 35-80من المرسوم  04المادة -1
 37-80من المرسوم  17المادة -2

› www.blog.saeeed.com3- 
 15-74من األمر  42والمادة  103-04من المرسوم  04المادة -4
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 :في حالة العسر الكلي أو الجزئي للمسؤول عن الحادث الحالة الخامسة :   

عماله ئج أفهو الذي يتحمل نتا يسر سبق أن ذكرنا أن المسؤول عن الحادث إذا كان في حالة  

وجود  ثبت كمبدأ من المبادئ العامة في تحقيق العدالة ، لكن إذا كان هذا الشخص غير موسرو

 .1عسر مالي كليا أو جزئيا يتحمل الصندوق التعويض عنه 

  :استثناءات الضمان من طرف صندوق ضمان السيارات الثاني:الفرع 

 مجموعة منويستثنى من االنتفاع أيضا ألضرار يستثنى من االنتفاع بتعويض بعض ا

 يلي:االستثناءات فيما  وتتمثل هذهاألشخاص من قبل الصندوق الخاص بالتعويضات 

 التعويض:األضرار المستثناة من  أوال:

 2وذوو حقوقهدث عمدا ااألضرار التي تسبب فيها المسؤول عن الح -1

تعويض الذي يوكل للصندوق األضرار الناتجة عن أخطاء عمدية من طرف اليستثنى من 

 مدية.الع هونتيجة أخطائعقابا له يتمثل في تحمله مسؤوليته  وذلك بمثابةالمتسبب في الحادث 

 

 لناجماالشعاع او ارةوانبعاث الحراألضرار الناجمة عن اآلثار المباشرة أو غير المباشرة لالنفجارات -2

ارع ة من الشالمسبب آثار الطاقة االشعاعية وكذلك عناالشعاعية من التحول النووي الذري أو الفاعلية 

 3االصطناعي للذرات 

ن وما يالحظ على هذا النوع من األضرار أن المشرع الجزائري رتب عنها سقوطا للضما

من ال كمما يفهم منه أن أو من حيث صندوق ضمان السيارات سواء من ناحية شركات التأمين 

ا ذوي يحصل فيه واالنفجارات العن االشعاعات  الناجمةو كذا األضرار  العمدية  األضرار

 الصندوق.عن أي تعويض سواء من طرف شركات التأمين أو من طرف  وال الضحيةالحقوق 

 

 

 

ادة هشمذكرة لنيل  ، ريعة و القانونبين الشالمسؤولية الجنائية المترتبة عن حوادث المرور دراسة مقارنة  سعيد شنين ،-1

 .256ص، 2012تخصص : شريعة و قانون ، جامعة الجزائر ، الماجيستر،
 37-80من المرسوم  06المادة -2
 37-80من المرسوم  06المادة -3
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 ت :من االنتفاع بتعويضات صندوق ضمان السيارا األشخاص المستثنون  ثانيا:  

 يلي:يستثنى من االنتفاع بالتعويض من قبل الصندوق الخاص بالتعويضات ما 

 وشركاؤهالسارق ـ  1

لسارية ثائق اه الوالسائق الذي لم يبلغ السن المطلوب حين وقوع الحادث أو لم تتوفر لديـ  2

 مركبة .ة لقياد ل بهاالمفعول و التي تنص عليها األحكام القانونية و التنظيمية الجارية العم

 رة.لمحظواالسائق في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو الممنوعات ـ  3

 .نونيقامسبق  وال إذن عوض،السائق أو المالك لنقله وقت الحادث أشخاصا دون ـ  4

ير غشياء أالسائق أو المالك الذي يحكم عليه لقيامه وقت الحادث لنقل أشخاص أو ـ  5

ها ب لجاريايمية والتنظمطابقة لشروط المحافظة على األمان المحددة في األحكام القانونية 

 . 1العمل

وال  % 66 على:بهذه األحكام على المصاب في حالة عجزه الدائم الجزئي الذي يزيد  وال يحتج

 .2بها أيضا على ذوي حقوقه في حالة وفاة الضحية  يحتج

من ر مؤكما يكون المصاب المتحمل لجزء من المسؤولية إذا كان سائقا أو مالكا لمركبة غي

سري هذا فأكثر وال ي % 50 الدائم:عليها تعويضا نسبيا و ليس كليا إال إذا كان بلغ عجزه 

 3التخفيض على ذوي حقوقه في حالة الوفاة 

و ما يالحظ أيضا على األشخاص المستثنون من االنتفاع بالتعويض من طرف الصندوق هم 

 – 80من المرسوم  05ذات األشخاص المستثنون من طرف شركات التأمين بموجب المادة 

السابق الذكر مما يعني أنه في حالة سقوط الضمان فإن المصاب ال يحصل على أي  34

ف الشركة سواءا كان مؤمن على مركبته أم ال ، و لذا تعويض من طرف الصندوق أو من طر

الذي تنص على تدخل الصندوق  103-04من المرسوم  04حسب رأي فيجب تعديل المادة 

 الخاص بالتعويض في حالة من حاالت سقوط الحق في الضمان .

 37-80من المرسوم  07المادة -1
 37-80من المرسوم  07المادة -2
 37-80 من المرسوم 08المادة -3
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 :من الصندوق وإجراءات االستفادةشروط  الثالث:لمطلب ا

ن بمجموعة م يستلزم التقيد إن الحصول على التعويض الالزم من صندوق ضمان السيارات

مثل  بمجموعة من اإلجراءات مثلها نضباطواال ،الشروط التي نص عليها المشرع الجزائري

 اإلجراءات المتبعة من طرف شركات التأمين

 لفرعو عليه سوف نعالج في هذا المطلب شروط االستفادة من صندوق ضمان السيارات في ا 

 إجراءات االستفادة من الصندوق في الفرع الثاني . األول، ثم

  :شروط االستفادة من صندوق ضمان السيارات األول:الفرع 

الضحية لالستفادة من صندوق ضمان السيارات البد من توافر مجموعة من الشروط في 

لشروط و تتمثل هذه ا 15 – 74من األمر رقم  30المصاب أو ذوي حقوقه نصت عليها المادة 

 فيما يلي :

 :إثبات أنهم جزائريين أوال:

حل مجنسيتهم جزائرية بحكم األصل أو التجنس أو أنهم أجانب يقع ن تكون أو معنى ذلك 

ن أجل ئر ممع الجزا تفاقااقامتهم في الجزائر أو أن هؤالء األجانب سبق لدولتهم أن أبرمت إ

 .1معاملة رعايا كال من الدولتين بالمثل 

عنه  أن يرتب يمكن و ال ثانيا : أن الحادث يفتح لهم حقا بالتعويض ضمن الشروط المحددة في هذا األمر

كما  يعن حادث جسمان نقصد بذلك أن يكون التعويض و :2حق بالتعويض الكامل من جهة أخرى

ك كما من ذات األمر و أن يكون هذا الحادث ينجز عن مركبة ذات محر 24نصت عليه المادة 

كام  بأحفي الفصل التمهيدي ، و عليه نطبق عليه مبدأ تلقائية التعويض عمال ا لتفصيل سبق

ما أنه في حال ما إذا كان المصاب استفاد السالفة الذكر ، ك 15- 74من األمر رقم  08المادة 

مثل : صناديق الضمان االجتماعي  3جهة ضمان أخرى من التعويض الكامل من طرف 

طرف صندوق ضمان و ذوي حقوقه من التعويض من  شركات التأمين فال يستفيد المصابو

 .نضييالتي تحرم الجمع بين تعو 15 – 74من األمر رقم  10السيارات عمال بنص المادة 

 

عة اص ، جامأطروحة دكتوراه ، تخصص قانون خ،المدنية المترتبة عن حوادث السيارات  المسؤولية، بعجيمحمد -1

 311، ص2008الجزائر ،
 15-74من االمر  30المادة  -2

 15-74مر من األ  24-10-08انظر المواد- -3
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رف طأما في حالة ما إذا كان المصاب أو ذوي حقوقه استفاد من التعويض الجزئي من    

عويض طار ما يسمى التإشركات التأمين فإن الصندوق يلتزم فقط بالجزء الباقي فحسب في 

 التكميلي .

 :أن مسبب الحادث بقي مجهوال اثبات ثالثا:

     عن طريق محضر الضبطية القضائية الذي يجريه إما ضباط الشرطة القضائية ويتم ذلك

ك أو أعوانهم أو أعوان األمن العمومي أو كل شخص آخر مؤهل بحكم القانون مثل الدر

 الوطني.

 :هله أو سقط ضمان وغير مؤمنفي حالة ما إذا كان المتسبب في الحادث معروفا  رابعا:

 متثبت عدو جزئية،بصفة كلية أو بصفة  سواءاثبات عدم مقدرته المالية في هذه الحالة  يجب و

بقاء أو إ المدني بالتعويض من خالل االخطار الموجه للمدين بالدفع والمتبوع بالرفضمقدرة 

 1مهلة شهر واحد من تاريخ التبليغ االخطار بدون نتيجة خالل

  :ضمان السياراتاإلجراءات المتبعة لالستفادة من صندوق  الثاني:الفرع 

ع تباإعلى التعويض أمام صندوق ضمان السيارات  ينبغي للمضرور أو ذوي حقوقه للحصول

ريق عن ط في الحادث أو وبين المتسببإما عن طريق التسوية الودية بينه  اطرق محددة قانون

 الودية.لى القضاء في حالة فشل طريق التسوية إاللجوء 

 الوديةالتسوية  أوال:

 : ويتم ذلك في حالتين:إجراءات تبليغ الصندوق-ا

ير غ عويضالمدين بالت المسؤول عن الحادث يلتزم : حالة المسؤول عن الحادث غير مؤمن له /1

يها و ذلك خالل مهلة شهر بموجب رسالة موصى علجاه صندوق ضمان السيارات المؤمن له ت

 مسؤول عنين الالتسوية الودية التي تتم بمع االشعار باالستالم و على الصندوق ابداء رأيه في 

  .2الحادث و الضحية أو ذوي حقوقه

 

 

 256ص، مرجع سابق ،سعيد شنين -1
 15-74من االمر  26المادة -2
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ض لتعويذات الوقت يجب على المصاب أو ذوي حقوقه المتوفرة فيهم شروط المطالبة با و في 

تبر مهلة ، و تع1لهم من الصندوق أن قدموا طلبا بالتعويض لهذا األخير قبل أي دعوى نهائية

 شهر هي مهلة كافية إلبداء الصندوق لرأيه في المصالحة من تاريخ استالمه للطلب 

     طرافاح تتم التسوية الودية ، أما في حالة رفض أي طرف من األو في حالة قبول االقتر

أو رفض المصاب أو ذوي حقوقهم يجب على هذا األخير اعالم صندوق ضمان السيارات 

ي فسبب بعجزهم على رفع النزاع أمام المحكمة المختصة أو قبول االقتراح الذي يلزم المت

 .2الحادث بدفع التعويض

 01طع مق في الفقرة الثالثة قة تبلغ الرفض األحكام المنصوص عليها و يجب أن تتضمن وثي

  37- 80من المرسوم :  02مقطع 

ان ذا كيلتزم المؤمن تجاه صندوق ضمان السيارات إ حالة المسؤول عن الحادث مؤمن له : /2

ان يرغب على اثر حادث مرور جسماني في التمسك بوقف العقد أو اثارة استثناءات الضم

إذا  وذلك م تصريح للصندوق مقابل اشعار باالستالم مع اخطار الضحية أو ذوي حقوقهم ببتقدي

ل ن قبملم يوافق الصندوق على ضمان الحادث من قبل المؤمن ترفع القضية لوزارة المالية 

 3ين المصاب أو ذوي حقوقه أو المؤمن أو الصندوق خالل مهلة ال يجوز أن تتجاوز الشهر

 للمصاب و تحديد نسبة عجزها الدائم الكلي أو الجزئي ب ـ طريقة التعويض

جاري ال ةيتم تعويض الضحية أو المصاب أو ذوي حقوقهم وفقا لألحكام القانونية و التنظيمي

بمعنى  31 – 88المعدل و المتمم بالقانون  15- 74العمل بها وفقا للجدول الوارد في األمر 

 4نفس طريقة حساب التعويض من طرف شركات التأمين 

 

 

 37-80من المرسوم  15و المادة  10المادة -1
 37-80من المرسوم  10المادة -2
 37-80من المرسوم  09المادة -3

 37-80من المرسوم  04المادة -4
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 : مثال تطبيقي   

هذا  أبناء قصر ، زوجة ، و كان 3أم  لنفترض أن شخصا توفي اثر حادث مرور و ذلك أب ،

 – 07 – 16دج مع الغلم أن الحادث كان بتاريخ :  18000الشخص موظف يتقاضى أجر 

 ، فما هي المبالغ المستحقة للتعويض ؟  2015

 الحل :

 : يتم حساب النقطة االستداللية على النحو التالي /1

18000 x 12  =216000 -  77000    +3280   =6060 . 

                                      50 

 . 6060تقابله نقطة استداللية  18000أي أن األجر : 

 : حساب مجموع النسب /2

 أي  % 15أبناء قصر لكل واحد :  3+  % 10+ أم :  % 10+ أب :  %30زوجة  

30  +10  +10 +[ 15x 3  =45 ] 95  100أي أنها ال تفوق الحد األقصى % 

 

 التعويضاتحساب  /3

 : التعويض المادي-ا

 دج  x 30    =1818.00 6060:   للزوجة*

                100 

 دج لكل واحد منهما  x 10   =606.00 6060:  األب و األم*

                    100  

 دج لكل واحد منهما  x 15  =909.00 6060 :القصر  األبناء *

                       100  

 التعويض المعنوي لذوي الحقوق :-ب

 18000هو:  2015بمعنى األجر الوطني األدنى المضمون في  SNMGX 3 القاعدة العامة:

 دج 
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18000  X  3  =54000  دج 

 : التعويض عن مصاريف الجنازة للزوجة أو الوالدين-ج

SNMGX 5  =18000 X 5  =90000  دج 

 :02تطبيقي رقم مثال 

بـ:  خبيرعلى اثر حادث مرور بوالية سكيكدة أصيب السيد ) س ع ( بجروح متفاوتة حددها ال 

 عجز دائم أو جزئي . % 40

 عجز مؤقت عن العمل  شهرين

 ضرر التألم متوسط 

  2010 – 03 – 02دج و أن الحادث بتاريخ  20000علما أن السيد )س ع ( عامل يتقاضى 

 الحل :

 : حساب النقطة المقابلة-1

20.000 X 12 – 77000   +3280  =6540  

                         50  

 حساب التعويضات :-2

 

 :حساب العجز الدائم-ا

6540 X 40 % =2616.00  دج عجز دائم أو جزئي 

 

 حساب العجز المؤقت على العمل -ب

20.000 X  60  =40.000  دج 

      30  

 ضرر التألم المتوسط 

SNMG 2     15000 X 2  =30.000  دج 
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حص من فال يفوتنا أن نذكر أن للصندوق الخاص بالتعويضات أن يلزم المصاب بإجراء  و    

 نةستعاإلاوالدائم ويمكنه ألجل تحديد نسبة العجز المؤقت  وعلى نفقتهقبل طبيبة المستشار 

 1النسببطبيب ثالث في حالة النزاع حول 

 التسوية القضائية  ثانيا:

لفعالة ايلة في غياب الحل المرجو من أسلوب المصالحة او التسوية الودية يعد القضاء هو الوس

ة م الجهيكفل حقوق ضحايا حوادث المرور أما واألخير الذي والطريقة األمثللضمان الحقوق 

 ة.المدنيالى القضاء إما أمام المحاكم الجزائية أو المحاكم  ويتم اللجوء الضامنة،

 الجزائية:أ ـ رفع الدعوى القضائية أمام المحكمة 

بين  ائمةيمكن لصندوق ضمان السيارات التدخل أمام المحكمة الجزائية في جميع الدعاوى الق

رار عن األض وبين المسؤولين جهة،المصابين جسمانيا بحوادث المرور أو ذوي حقوقهم من 

ن من لمؤمالتي يسببها غير المضمونين بتأمين على السيارة أو بتأمين متنازع فيه من قبل ا

 2جهة أخرى قصد الحفاظ على حقوقه عمال باألحكام القانونية 

ل لمسؤوواالصندوق الخاص بالتعويضات  والتكافل علىهذا التدخل الحكم بالتضامن  وال يبرر

ل كفي النص يعود للقاعدة السابق ذكرها بشأن وجوب التحقيق  ومرجعية هذااألضرار  عن

يل من أهم نتائجها تحريك الدعوى العمومية من قبل وك والتي يكونحادث مرور جسماني 

لى فيه مباشرة ا ويحيل المتسببالجمهورية الذي يستلم نسخا من محاضر تحقيق الحادث 

 3المحكمة الجزائية 

ن ملسيارات باعتباره طرفا في هذه الدعوى له مجموعة ويتدخل بذلك صندوق ضمان ا    

ءا على ن بناو تدخل هذا األخير يكو المصالح التي يجب الدفاع عنها أمام المحكمة الجزائية ،

 ىإعالمه ضمن ظرف موصى عليه مع االشعار باستالم نسخة عن كل عريضة بافتتاح الدعو

 

 37-80من المرسوم  05المادة -1
 37-80المرسوم  من 11المادة -2
 200، صسابق بشوع، مرجععالوة -3
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 هدف لرفع القضية أمام المحاكم المختصة بطلب تعويض موجه منهم ضد مرتكب الحادثت

مات عندما ال يكون مضمون بتأمين على سيارة أو مركبة بصفة عامة مرفقا بجميع المعلو

ضر السلطة التي حررت محالمتعلقة بمميزات المركبة و تاريخ الحادث و مكان وقوعه و 

لم ، كما أنه بمجرد ع 1التحقيق من طرف المصابين و ذوي حقوقهم ألن ذلك من مصلحتهم

الم المصاب أو ذوي حقوقه بالجلسة حال رفع طلب التعويض أمام القضاء الجزائي وجب اع

الصندوق الخاص بالتعويضات عن انتصابهم كطرف مدني بموجب رسالة موصى عليها مع 

اريخ و ت ر باالستالم مع ضرورة تبيان الجهة القضائية الناظرة في الدعوى العموميةاالشعا

 2الجلسة 

ية القانون وصحة الشروطسبق في حالة صحة التبليغات المنصوص عليها  وانطالقا مما   

وعلى يكون الحكم الصادر من القضاء الجزائي حجة على الصندوق الخاص بالتعويضات 

في البيانات أو وجود سوء نية من طرف  وكل خطأفي ذات الوقت عن الحادث  المسؤول

فض الضحية أو ذوي حقوقه بعد اثباتها من طرف الصندوق الخاص بالتعويضات يستوجب الر

 3بالتعويضاتلطلب التعويض من الصندوق الخاص أو الجزئي   الكلي 

 ب ـ رفع الدعوى القضائية أمام المحكمة المدنية )العادية(:

تسبب الم يكون الصندوق الخاص بالتعويضات محل مقاضاة أمام المحاكم المدنية في حالة بقاء

 المتدخلة 4في الحادث مجهوال و الذي يثبت من خالل محاضر التحقيق في الحوادث الجسمانية 

ذوي  ن أوفيها المركبات البرية ذات محرك و منه ال يتصور أن يتدخل الضحايا أو المصابي  

في مصالحة مع المسؤول المجهول وال بإخطار الصندوق الخاص بالتعويضات حقوقهم 

 بالدعوى الجزائية المباشرة بعد صدور محضر التحقيق

ي و عليه يسعى المصابين لرفع دعوى مدنية بنفس األشكال و الشروط المنصوص عليها ف

 قانون االجراءات المدنية و اإلدارية

 

 37-80من المرسوم  12المادة -1
 37-80من المرسوم  13المادة -2
 37-80من المرسوم  14المادة -3
 201،ص مرجع سابقعالوة بشوع ،-4
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لكن من أجل اثبات حصول حادث جسماني مسبب من طرف مجهول و طلب التعويض في و

 . 1حالة رفض الصندوق المصالحة أو عدم االتفاق معه 

 

رجة قد وسع من د التشريعاتومن خالل ما سبق نستنتج ان المشرع الجزائري اسوة بباقي 

من طرف شركات  ر تعويض ضحايا حوادث المرور سواءالحماية الى اقصى درجة في اطا

ضمان  و من خالل جهة استثنائية احتياطية تدعى بصندوقأصيلة في الضمان أالتأمين كجهة 

ك ين ذليلعب دورا بارزا في الضمان اذا ما رفضت شركات التامالسيارات هذا األخير الذي 

نونا ة قاألي سبب من األسباب القانونية السالفة الذكر  و ذلك وفق إجراءات محددة و محكم

ن لمديا،كما ال يفوتنا ان نذكر أيضا أن هذا الصندوق  قد يرجع عن حلوله القانوني على 

  يتجاوزبلغ الو بتسديد النفقات القضائية  في حدود مأ بالتعويض وذلك بأداء الفوائد المحسوبة

 . 15-74من االمر  31دج وذلك وفقا لما ورد بالمادة 1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 202،ص سابقالمرجع ال بشوع ،عالوة -1
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 ةـــمــاتـــالخ      

 

لمسألة تعويض ن المشرع الجزائري في تنظيمه أفي ختام هذا البحث نخلص الى القول 

فعاال يكفل الحماية  نظاما اجتماعياابتكر  ،وآليات حمايتهاعبر الطرقات  حوادث المرور

 حقوقه،و االجتماعية التي يحتاج اليها ضحية كل حادث مرور وكذا ذوي  القانونية

مر بنظام التأمين االلزامي عن حوادث السيارات الذي جسده من خالل األمر ويتعلق األ

والذي تبلورت عنه جملة من المبادئ  31-88المعدل و المتمم بالقانون  15-74رقم 

 يلي:فيما  التعويض في بلدنا الجزائر و تتمثل ذاتها قوامبحد  مثلاألساسية ت

جياله من أجل تغطية أفراد المجتمع بمختلف طوائفه و فئاته و أمبدأ التضامن بين  -1

مة جسده الذي يهدد حياة المجتمع و ذلك باعتبار أن حق االنسان في سال الخطر الواحد

معترف بحمايتها دستوريا مما يدل على أنواع الحقوق ال ماله يمثل أقدس و أسمىو

 .تكريس أواصر التعاون و التماسك بين أفراد المجتمع الواحد

وهذا  ،منه  08رور المجسد في ظل المادة مبدأ تلقائية التعويض عن حوادث الم -2

قد  الذيالضرر يعكس التغيير الجذري الذي أحدثه المشرع الجزائري في التعويض عن 

يكون جسمانيا أو ماديا ناجما عن مركبة ذات محرك و مقطوراتها ونصف مقطوراتها 

للمسؤولية من ذات األمر بين األساس التقليدي  02على النحو الذي جاءت به المادة 

يرتكز على الخطأ كعامل أساسي لقيام المسؤولية مما يستدعي المدنية  الذي يعتمد و

األمر الذي يشكل ، دث كشرط من شروط التعويضضرورة تحديد المسؤول عن الحا

وعدم اطمئنان في نفوس الضحايا من خالل احتمالية بقاء المسؤول عن الحادث  ريبة

مجهوال مما جعل من هذا األساس ال يتالءم وواقع حوادث المرور المؤلمة التي تشكل 

الجرحى ضحايا  الهاجس اليومي الذي نصبح و نمسي عليه أمام المناظر المريبة للقتلى و

وبين األساس الحديث للمسؤولية المدنية المرتكز على فكرة التعويض  حوادث الطرقات ،

بما فيها المتسبب في الفوري لضحايا الحوادث الذي نقصد منه التعويض األكيد و التلقائي

فقد تطلع المشرع  عليهو ،و مجهوال أسوآءا كان المسؤول عن الحادث معلوما  الحادث 

  .ري بنظرة ذات بعد اجتماعي بحتالجزائ

كما جسد ذات األمر مبدأ ازدواجية الهيئات المكلفة بالتعويض ، فجعل من شركات  -3

التأمين الجهة الضامنة األصيلة في حال وقوع حداث مرور عن مركبة مؤمن عليها 

حتم على وذلك انطالقا من الرابطة العقدية التي يحكمها مبدأ العقد شريعة المتعاقدين مما ي

هذه الشركات التقيد بمقتضيات هذا العقد و اطالع المؤمن لهم بكافة حقوقهم و كافة 

واجباتهم قبل وقوع الحادث ، أما الهيئة الثانية فتتمثل في صندوق ضمان السيارات كجهة 

استثنائية مفعلة في تعويض ضحايا الحوادث الجسمانية دون المادية و ذلك في ظل غياب 

غلبها باستثناءات الضمان أمينية أو في حاالت استثنائية أخرى تتعلق التغطية التأ



 

 
99 

أو حالة بقاء المتسبب في الحادث  37-80من المرسوم  06ا في المادة المنصوص عنه

مجهوال أو الحالة التي يكون فيها المتسبب في الحادث غير مؤمن على مركبته ، وهذا  

رة الحماية القانونية المقررة لضحايا يدل على أن المشرع الجزائري قد وسع من دائ

لمبدأ المسؤولية رغم عدم استبعاده الكلي  ،حوادث المرور من خالل هذه االزدواجية

الجزئية و الخطأ العمدي و دوره في قيام المسؤولية المدنية التي تمثل التزام المتسبب 

من  15-14-13حدث ضررا بالتعويض عن خطئه  وهو ما ورد في المواد أبالخطأ الذي 

. وعليه فالهيئات المكلفة 37-80من المرسوم  08-07و المادة  34-80المرسوم 

ب/شركات  الدولة في الحالة التي تكون فيها المركبة حكومية ، /أ بالتعويض هي :

ج/صندوق ضمان السيارات في الحاالت  التأمين بموجب العالقة التعاقدية التأمينية ،

ب في الحادث في حالة يسره وعدم تأمينه أو حالة ثبوت خطئه د/ المتسب االستثنائية ،

 العمدي.

تعويضين، حيث أنه من غير المنطقي اثراء الضحية المعوض  نعدم الجمع بيأ مبد -4

من جهة عمله وفق للتشريع المهني بدون سبب عن طريق تعويضه ثانية اما من طرف 

من  10ك انطالقا من المادة شركات التأمين أو من طرف صندوق ضمان السيارات وذل

 . 34-80المرسوم 

و الذي يقصد منه عدم اخضاع تعويض ضحايا حوادث  ،مبدأ التعويض المحدد  -5

يحدد التعويض وفق الجدول الملحق المدرج في المرور للسلطة التقديرية للقاضي و انما 

المشرع خضعه أفيما يتعلق بالضرر الجسماني أما الضرر المادي فقد  15-74األمر 

  .من ذات األمر 21للخبرة المسبقة من قبل خبير السيارات حسب المادة 

قاصر وفقا للفئات العمرية بين بالغ و كما  يالحظ على هذا األمر التقسيم في التعويض -6

سنوات  06نوات و من س 06 ىسنة ال 0كما قسم الفئة القاصرة الى فئتين عمريتين من 

 سنة. 19الى 

ملة هذه المبادئ المكرسة و المعمول بها ميدانيا نصل الى النتائج و انطالقا من ج

 التالية:

وان كان قد حقق الفعالية النسبية في تعويض ضحايا حوادث  أن المشرع الجزائري  -1

قد بالغ اال أنه من خالل تكريس الحماية القانونية للضحايا أو ذوي حقوقهم  المرور 

 حد من المشاة و قائد مركبةأبين  الى درجة أنه لو وقع حادث مرور ،بالنظرة االجتماعية

ائد ق يعتبر قانونفالوكان الراجل هو المتسبب في الحادث كأن يكون القى بنفسه لالنتحار 

مما يخلق نوع من عدم المساواة بين حق الراجل و قائد  المركبة هو المتسبب في الحادث 

  .حقهو هذا نوع من االجحاف في المركبة 

أن الحماية التي وفرتها الدولة تحمل في طياتها جانبا إيجابيا يتمثل في التعويض  -2

التلقائي و جانبا سلبيا يتمثل في تولد ثقافة جديدة لدى االفراد تدعى بعدم التأمين على 
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نهم سوف يحصلون على التعويض من طرف الصندوق الذي تعد أالمركبات تحت غطاء 

 .في ظل غياب التأمين االلزاميهم موارده المالية أمساهمة شركات التأمين من 

عدم التأسيس القانوني لتقسيم الفئة القاصرة لمرحلتين عمريتين و كذا حرمانها من   -3

  .حقها في الحصول على مصاريف الجنازة

 وعليه البد من:

خلق الجانب الردعي للمسؤولين على الحوادث على نحو يحقق التوازن بين أسس  -1

من أجل التقليل من حوادث المرور  و ما يتبعها  التعويض و العقوبات الردعية المقررة

 من تقليل من مشاكل التعويض 

نشر الوعي التأميني لدى الجمهور من خالل وسائل االعالم و األجهزة المتاحة  -2

 هم بحقوقهم وواجباتهم .وتوعيت

 الرقابة على تسهيل اإلجراءات اإلدارية المرتبطة بمعالجة األضرار. -3

التعويض  اإلحاطة بكيفيات وفقت فيوفي ختام قولي أسال هللا سبحانه و تعالى أن أكون 

 وختاما ،عويض على نحو يزيل الغموض القائمليات التآجملة حقوقه وواجباتهم و و

 بأخطائنا ستهتدون و ان وفقنا فما توفيقنا اال باهلل العلي العظيمان اخطانا ف    
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 السلم المستعمل في تحديد العجز * 

 مون جدول تحديد األجر الوطني األدنى المض *

 عن الضرر المادي ضالنسبة المقتطعة في التعوي *

 نموذج طلب التعويض من طرف صندوق ضمان السيارات *

 بعض صور حوادث المرور في الجزائر   *
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 قائمة المصادر والمراجع:

 قائمة المصادر

 واألوامر القوانين أوال: 

، 13المتعلق بالتأمينات، الجريدة الرسمية عدد:1995يناير  25المؤرخ في  07-95مر األ-1

 15، الجريدة الرسمية عدد:2006فبراير 20المؤرخ في  04-06المعدل والمتمم بالقانون 

 07-95المعدل والمتمم لألمر رقم 2006فبراير 20المؤرخ في  04-06القانون رقم -2

 15، الجريدة الرسمية عدد:2006فبراير 20المؤرخ في  المتعلق بالتأمينات

المتعلق بإلزامية التأمين على حوادث  1974جانفي 30المؤرخ في  15-74األمر رقم -3

 والمتمم بالقانون ، المعدل15الرسمية عدد  األضرار، الجريدةلسيارات ونظام التعويض عن ا

 29الجريدة الرسمية عدد: 1988يوليو  19المؤرخ في  31-88رقم 

المتعلق بإلزامية التأمين على حوادث    15-74 والمتمم لألمرالمعدل  31-88القانون -4

الرسمية  ، الجريدة1988يوليو  19في  المؤرخاألضرار، السيارات ونظام التعويض عن 

 29عدد:

، 75/58، المعدل والمتمم لألمر رقم 2005نوفمبر 20، المؤرخ في 10-05القانون رقم -5

 .2005يونيو 20، المؤرخة في 44المتضمن القانون المدني الجزائري الجريدة الرسمية عدد

بتنظيم حركة المرور عبر الطرق ، المتعلق 2001غشت19المؤرخ في  14-01القانون رقم -6

 46وسالمتها وأمنها، الجريدة الرسمية عدد:

الجزائية، قانون اإلجراءات  ، المتضمن2011فبراير  23المؤرخ في  02-11مر رقم األ-7

 .155-66المعدل والمتمم لألمر رقم  12الرسمية  الجريدة

 

 المراسيم التنفيذية ثانيا :
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المتضمن تحديد شروط تطبيق المادة  ،1980فبراير  16المؤرخ في  34-80المرسوم رقم  -1

 ونظام التعويضالمتعلق بإلزامية التأمين على حوادث السيارات  15-74من االمر رقم  07

 .08الرسمية عدد : األضرار، الجريدةعن 

المتضمن شروط التطبيق الخاصة  1980فبراير 16المؤرخ في  35-80المرسوم رقم -2

المؤرخ في  15-74من االمر  19بالمادة  ومعاينتها المتعلقةبإجراءات التحقيق في االضرار 

عن االضرار  وبنظام التعويضالتأمين على السيارات  بإلزاميةالمتعلق  1974يناير 30

 08الجريدة الرسمية عدد:

شروط التطبيق الخاصة بطريقة  ، المتضمن1980فبراير  16المؤرخ في 36-80لمرسوم ا-3

 08الجريدة الرسمية  ،15-74من األمر  20بالمادة  ومراجعتها المتعلقةتقدير نسب العجز 

 33-32شروط تطبيق المادتين  ، المتضمن1980فبراير 16المؤرخ في  37-80لمرسوم ا-4

 08الجريدة الرسمية  15-74من االمر 

المتضمن انشاء صندوق ضمان  2004أبريل  05المؤرخ في  103-04المرسوم التنفيذي -5

 السيارات وتحديد قانونه األساسي 

 

 قائمة المراجع:

 والمتخصصةأوال الكتب العامة 

 ، 2009دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،عقد التأمين بين النظرية والتطبيق، ، احمد أبو السعود-1

 

، دراسة وتعويض التأمينالجمع بين تعويض المسؤولية المدنية الحاج احمد بابا عمي، -2

  الحقوقية، االردنالحلبي  األولى، منشوراتالطبعة  ،مقارنة
 

، منشورات الحلبي الحقوقية ومشروعيته عقد التامين حقيقتهالسيد تقي الحكيم عبد الهادي -3

 32، ص2003لطبعة األولى، سنةا

 2012، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،في التأمين بحوث بهاء، بهيج شكري-4
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الطبعة االولى، دار  التأمين من المسؤولية بين النظرية والتطبيق،بهيج شكري بهاء، -5

 ،2010الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 

 ، 2011، دار هومة، الجزائر،دروس في قانون التأمين الجزائريبن وارث محمد، -6

 
، ديوان المطبوعات الجامعية، محاضرات في قانون التامين الجزائريجديدي معراج، -7

 2005الجزائر،

، الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائريجديدي معراج، --8

 2007الجزائر،الجامعية، 

الخلد ونية،  الوجيز في عقد التأمين وفق التشريع الجزائري الجديد، دارحميدة جميلة، -9

 ، 2012الجزائر،

، الطبعة األولى، دار التأمين وإدارة الخطر بين النظرية والتطبيقحربي محمد عريفات، -10

 2008وائل للنشر والطباعة، األردن،

، دار الثقافة القضائي في نطاق المسؤولية العقدية التعويضحسن حنتوش الحسناوي، -11

 ، 1999للنشر والتوزيع، عمان ،

، دار الجامعة الجديدة للنشر، عقد التأمين االجباريخالد مصطفى فهمي، -12

 ، 2005اإلسكندرية،

عن حوادث  والمادية الناتجةنظام التعويض عن األضرار الجسمانية  ،يوسفدالندة -13

 2009الجزائر ، للنشر،هومة  الثانية، دارالطبعة  ،المرور

مشكالت تعويض حوادث السير بين استهداف التغطية الشاملة وعدم  قنديل،سعيد السيد -14

  2014، دار الجامعة الجديدة ، مصر ،كفاية التعويض المباشر المحدود

 2007للنشر،، الطبعة األولى دار الحامد الخطر والتأمين عزمي سالم أسامة، إدارة-15
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، التعويض عن األضرار البدنية الناشئة عن حوادث المرورعبد المجيد عامر شيبوب، -16

 ، 2006دار الكتب القانونية، مصر، 

، الطبعة التأمين قواعده، اسسه، والمبادئ العامة لعقد التأمينفتحي عبد الرحيم عبد هللا، -17

 2002الثانية، دار منشأة المعارف، اإلسكندرية،

دار الثقافة للنشر التوزيع، األردن  التامين ضد حوادث السيارات،لؤي ماجد أبو الهيجاء، -18

 77، ص2009،

 

 دار الجامعية للنشر والتوزيع، بيروت،  مبادئ عقد التأمين،محمد حسين منصور -91

الطبعة  دفع الدية من قبل شركات التأمين المعاصرة،خير إبراهيم يوسف الدرادكة،  محمد-20

 2008األولى، دار النفائس للنشر والتوزيع،

، الطبعة األولى، دار الوراق لتأمين اإللزامي من حوادث المركباتمراد علي الطراونة، ا-12

 ، 2011للنشر، عمان ،

، المجموعة العربية للنشر، جامعة أسيوط، مبادئ الخطر والتأمينمؤمن عاطف محمد علي، -22

 2014مصر،

23-نبيل صقر، قضاء المحكمة العليا في قانون العقوبات وحوادث المرور، الجزء ا لثاني، 

 دار الهدى، الجزائر          

، الطبعة األولى، دار االثراء للنشر، المنتقى في شرح عقد التأمينهيثم حامد المصاروة، -42

 2010األردن،

 

  القانونية:قائمة المذكرات 

 المدرسة العليا للقضاة: أوال: اجازات

، مذكرة لنيل إجازة المدرسة التأمين البحري واثاره القانونية القاضي مسيخ نبيل، عقد-1

 ،2006، سنة 14العليا للقضاء، مجلس قصاء مستغانم، الدفعة
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نظام تعويض األضرار الجسمانية الناشئة عن حوادث المرور في زرقط سفيان، -2

 2004مجلس قضاء أم البواقي ، للقضاة،مذكرة لنيل شهادة المعهد الوطني  ،الجزائر

 

 الدكتوراه: ثانيا: أطروحات

 

 ،عنهااالضرار الناجمة  ونظام تعويضالتأمين على السيارات  لحاق عيسى، الزامية-1

 2014 بسكرة،جامعة  الخاص،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون 

 

 دكتوراه، السيارات، أطروحةالمسؤولية المدنية المترتبة عن حوادث محمد بعجي، -2

 2008الجزائر ، جامعة خاص،تخصص قانون 

 

 الماجيستير:ثالثا: رسائل 

 

جودة خدمات شركات التأمين وأثرها على الطلب في سوق التأمينات  برغوتي وليد، تقييم-1

لنيل شهادة الماجيستر في العلوم االقتصادية تخصص  ، رسالةالجزائرية، دراسة تطبيقية

 2014اقتصاد وتنمية، جامعة الحاج لخضر، باتنة ،

عن االضرار الجسمانية بين األساس التقليدي للمسؤولية  بحماوي جياللي، التعويض-2

، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في القانون الخاص، جامعة أبو المدنية واألساس الحديث

 2008تلمسان، بالقايدبكر 

 

مذكرة لنيل شهادة الماجيستر، كلية  حق ذوي الحقوق في التعويض،خرشف عبد الحفيظ، -3

 الحقوق، تخصص عقود ومسؤولية، جامعة الجزائر

 

تأمين السيارات بين التسعيرة والتعويضات حالة االضرار المادية محي الدين شبيرة، -4

SAAصص بنوك وتأمينات، جامعة منتوري، قسنطينة ، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر، تخ

،2005 
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مالءة ومردودية شركات التأمين دراسة حالة الشركة الجزائرية  هدى بن محمد، تحليل-5

، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في العلوم االقتصادية تخصص بنوك وتأمينات جامعة للتأمينات

 2005منتوري، قسنطينة ،

التأمين ضد حوادث السيارات في المملكة العربية سالم بن عبد هللا سالم القرني، --6

، رسالة لنيل شهادة الماجيستر، تخصص سياسة جنائية، جامعة السعودية، دراسة مقارنة

 2010نايف للعلوم العربية األمنية، الرياض ،

 

المسؤولية الجنائية المترتبة عن حوادث المرور دراسة مقارنة بين الشريعة  شنين،سعيد  -7

  2012جامعة الجزائر ، قانون،شريعة و  تخصص:مذكرة لنيل شهادة الماجيستر،  ،القانونو 

، مذكرة التأمين االلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث السياراتعالوة بشوع،  --8

 2006منتوري، قسنطينة ،لنيل شهادة ماجيستر، جامعة 

 القانونية:المقاالت 

دراسة مقارنة  المرور،شركة التأمين بتعويض ضحايا حوادث  جعالب، التزامإبراهيم -1

  2012، 32: عنابة، عدد التواصل،مجلة  لقضاء،ا بين تدخل المشرع الجزائري و اجتهاد

المسؤولية عن تعويض أضرار حوادث المرور بين القانون المدني بومدين محمد، --2

  ، العدد األول، جامعة أدراروالمجتمع، مجلة القانون التأمين على السيارات وقانون الزامية

 والقانون،مجلة دفاتر السياسة  ،الجزائرحقوق ضحايا حوادث المرور في  ميلود،ذبيح -3

 2013، 09عدد:ورقلة 

 ية:ـــــــــــــــــام الدراســــــــــــاألي

في مختلف أنواع  والمؤمنين لهمالضحايا  وكيفيات تعويضطرق بن قارة بوجمعة، -1

 للتأمين،يوم دراسي للشركة الوطنية  ،التأمينالتأمين مع ابراز الصعوبات التي تواجه شركات 

  2015أكتوبر  28باتنة، بتاريخ 
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يوم دراسي من تنظيم الشركة الوطنية للتأمين ومجلس قضاء  التأمين،آثار عقد دالندة يوسف -2

 2015أكتوبر  28باتنة وبمشاركة مجالس قضاء بسكرة، تبسة، أم البواقي، بتاريخ 

، يوم دراسي حول المنازعات النظام القانوني لتعويض المؤمن لهم والغيرطالب محمد، -3

 2013للتأمين، باتنة ،القضائية في ميدان التأمين بالشركة الوطنية 

 

 محاضرات بحوث ودراسات:

وتعويض النظام القانوني للمسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور بن قارة بوجمعة، -1

، محاضرة بالمدرسة العليا للقضاة والجسمانيةاألضرار المادية  عن وذوي الحقوق الضحايا

2013 

، الناجمة عن حوادث المرور في الجزائرنظام تعويض األضرار المستشار أحمد طالب، -2

 ، الجزء األول، ودراساتبحوث 

 تأشيرات لشركات التأمين:

رقم  العامة لعقد تأمين السيارات، تأشيرة الشركة الوطنية للتأمين، الشروط-1

 15/03/2010و.م/م.ع.خ/م.ت/مؤرخة في /01

CAAR, CONDITION GENERALES, POLICE D’ASSURANCE AUTO, PAGE 

09 

 ميدانية:اتفاقية 

               Règlement Des  Entreprises Relative Au-Inter  ; Convention Uaar

:1997 Sinistre        

 الكترونية:مواقع 

insurance ite/bookswww.shubily.com/ 
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https://web2.aabu.edu.jo/nara/manar/.../13811.doc  
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 رســـــالفه

رقم  ـــوانـــــــــــــــــــــالعنـــــ
 الصفحة

  مقدمة

 04 المفاهيمي للتأمين  اإلطار :التمهيديالمبحث 

 04 مفهوم التأمين  :المطلب األول

 05-04 تعريف التأمين الفرع األول:

 06 : مبادئ التأمين الفرع الثاني

 08-07 وأسس التأمينوظائف : الفرع الثالث

 11-09 تقسيمات التأمين  :الفرع الرابع

 12 القانوني لعقد التأمين  : النظامالمطلب الثاني

 14-12 : تعريف عقد التامينالفرع األول

 17-15 ركان عقد التأمين أ :الثانيالفرع 

 18 التزامات أطراف عقد التأمين  الثالث:الفرع 

 19-18 انقضاء عقد التأمين  الرابع:الفرع 

 20 : الزامية التأمين على حوادث المركبات المطلب الثالث

 20 مفهوم التأمين االجباري على حوادث المركبات الفرع األول:

 24-21 نطاق تطبيق الزامية التأمين على حوادث المركبات  الثاني:الفرع 

 25 النظام القانوني لتعويض ضحايا حوادث المرور األول: الفصل 

المضمونة في حوادث  واألضرار غيراألضرار المضمونة : األولالمبحث 
 المرور 

25 

 26-25 ضرار المضمونة في حوادث المرور : األالمطلب األول

 28-26 الضرر الجسماني  األول:الفرع 

 36-29 الضرر المادي الفرع الثاني:

 36 ضرار غير المضمونة في حوادث المروراأل الثاني:المطلب 

 38-36  بحكم القانونمن الضمان  األضرار المستبعدة األول:الفرع 
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 39 االتفاق   الضمان بحكمالمستبعدة من ضرار األ الفرع الثاني:

 40-39 األساس القانوني لتعويض ضحايا حوادث المرور  الثاني:المبحث 

 41 األساس القانوني لتعويض ضحايا الحوادث الجسمانية :المطلب األول

 45-41 15-74األساس القانوني للتعويض وفقا لألمر  :الفرع األول

 50-45 دور الخطأ في قيام المسؤولية المدنية :الفرع الثاني

 51 األساس القانوني لتعويض األضرار المادية  :الثاني المطلب

 51 األساس القانوني لتعويض الضحية المؤمن له :الفرع األول

 55-52 األساس القانوني لتعويض الضحية الغير  :الثانيالفرع 

 56 ليات تعويض ضحايا حوادث المرورآ الثاني:الفصل 

 56 دور شركة التامين في تعويض ضحايا حوادث المرور  :المبحث األول

 57-56 إجراءات التعويض  :المطلب األول

 60-57 التسوية الودية )المصالحة(  :الفرع األول

 65-60 التسوية القضائية :الفرع الثاني

 66 والماديةكيفية تقدير التعويض لضحايا الحوادث الجسمانية  :المطلب الثاني

 79-66 كيفية تقدير التعويض في الحادث الجسماني :الفرع األول

 82-79 الحادث الماديكيفية تقدير التعويض في  :الفرع الثاني

دور صندوق ضمان السيارات في تعويض ضحايا حوادث  :المبحث الثاني

 المرور

83 

 83 مفهوم صندوق ضمان السيارات :المطلب األول

 84-83 تعريف صندوق ضمان السيارات: الفرع األول:

 85-84 السياراتمصادر تمويل صندوق ضمان  :الفرع الثاني

 86 تدخل الصندوق واالستثناءات الواردة عليها حاالت :المطلب الثاني

 88-86 حاالت تدخل صندوق ضمان السيارات :الفرع األول

 90-88 استثناءات الضمان من طرف صندوق ضمان السيارات الثاني:الفرع 

 90 من الصندوق وإجراءات االستفادةشروط  :المطلب الثالث

 91-90  السيارات شروط االستفادة من صندوق ضمان :الفرع األول
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 97-91 اإلجراءات المتبعة لالستفادة من صندوق ضمان السيارات :الفرع الثاني

 100-98 الخاتمة

 101 المالحق

 109-102 قائمة المصادر والمراجع  

 112-110   الفهرس

 

 



 

 

 

 

 ملخص الدراسة

 

تعتبر حوادث المرور من بين أهم الموضوعات التي تستقطب اهتمام كل فرد في المجتمع 

بصفة خاصة وذلك نظرا لما تخلفه  ومستعملي الطرقاتالقانون  واهتمام رجالبصفة عامة 

ونظرا لحساسية هذا  حد سواء. واقتصادي علىهذه األخيرة من مآسي ذات بعد اجتماعي 

س بسالمة االنسان في جسده و ماله، فإن المشرع الجزائري أسوة بباقي كونه يم الموضوع

فرض الزامية التأمين على المركبات لتكون التزاما أساسيا و في اغلب دول العالم المشرعين 

ق ــــجوهريا يؤدي الى نتيجة حتمية وهي تعويض ضحايا حوادث المرور في حالة تحق

 هذه صليا مكلف بالتعويض عنأشركات التأمين باعتبارها ضامنا  مماأخطار المؤمن عليها األ

و أ  في غياب التغطية التأمينيةمكلفة بالتعويض  فضال عن وجود جهة استثنائية ،حوادث ال

ى ـــــتدعفي ظل وجود حاالت استثنائية تحول دون مطالبة الجهة االصلية بالتعويض 

دءا ــــب الملزمةن اإلجراءات القانونية و ذلك وفق مجموعة م،بصندوق ضمان السيارات 

الذي يعد من المبادئ تلقائية التعويض  بالتسوية الودية وصوال للتسوية القضائية عمال بمبدأ

الذي يمثل حجر الزاوية بالنسبة لعالم التأمين على  15-74مر رقم القانونية الراسخة في األ

ذي ـــــمة عن حوادث المرور والضرار الناجحوادث السيارات و نظام التعويض عن األ

ن المشرع الجزائري وسع من دائرة الحماية القانونية لضحايا حوادث أبمقتضاه يمكن القول 

من حيث التقيد باإلجراءات  وأمن حيث ازدواجية الهيئات  سوآءاو ذوي حقوقهم  أالمرور 

  .عض الحاالتميدانيا مبالغة اجتماعية في ب ما يشكلوهو   15-74مر الواردة في األ
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