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 اكتتاب تأمني العربات ذات محرك » مسؤولية مدنية   هوإجباري مبوجب

 القانون مبجرد امتالكك لسيارة. يهدف هذا التأمني إىل تغطية األرضار

  التي تم التسبب فيها للضحايا. ميكنك كذلك اكتتاب »ضامنات تكميلية

ستمكنك من االستفاذة من تعويض بصفتك مؤمنا له

 يجب عليك معرفة أن كل األشخاص املتواجدين عىل منت العربات املشاركة

 يف الحادثة، و كذلك الراجلني، يستفيدون من تغطية يف إطار املسؤولية

املدنية للمسؤول عن الحادث باستثناء املؤمن له

 يف حالة وفاة ضحية حادث السري ، ميكن لذوي الحقوق االستفادة من

 تعويض متعلق بخسارة  املوارد، و التعويض عن مصاريف الجنازة ... .

 سيتم دفع هذا التعويض من طرف مؤمن السائق املسؤول عن الحادث

يف إطار ضامنة املسؤولية املدنية

األرضار عن  التعويض  احتساب  يعتمد  املدنية،  املسؤولية  تأمني  إطار   يف 

البدنية الناتجة عن العربات ذات محرك عىل مجموعة من العوامل

 يشمل التعويض اسرتجاع مصاريف نقل املصاب والشخص املرافق له إن

ومصاريف والصيدلية  والجراحية  الطبية  املصاريف  وكذا  الحال،   اقتىض 

 اإلقامة باملستشفيات والنفقات التي يستلزمها استعامل أجهزة لتعويض أو

تقويم أعضاء جسم املصاب وتدريبه عىل اسرتجاع حركاته العادية

من املحددة  العنارص  من  مجموعة  حسب  أيضا،  التعويض  هذا   يشمل 

 طرف القانون، التعويض عن فقدان األجرة أو الكسب املهني  للضحية يف

الناتجني عن  حالة عجز مؤقت عن العمل أو  يف حالة  عجز بدين دائم 

حادثة  السري

أساسيا تعويضا  التعويض  يشمل  للضحية،  الدائم  البدين  العجز  حالة  يف 

و تعويضا تكميليا عند الحاجة 

يحدد التعويض األسايس حسب

 رأس املال املعتمد كام هو محدد يف  القانون، أخذا بعني االعتبار سن  

املصاب حني وقوع الحادثة و أجرته أو كسبه املهني؛

»جدول إىل  استنادا  الخبري  الطبيب  يحددها  التي  املصاب  عجز   نسبة 

تقدير نسب العجز« املحدد بنص تنظيمي؛

          

قسط املسؤولية الذي يتحمله املتسبب يف الحادثة أو املسؤول املدين

إىل بالنسبة  املعتمد  املال  رأس  يرضب  األسايس،  التعويض  مبلغ   لتحديد 

 املصاب يف نسبة العجز الالحق به، مع األخذ بعني االعتبار قسط املسؤولية

الذي يتحمله املتسبب يف الحادثة

 تضاف، إن اقتىض الحال إىل التعويض األسايس، تعويضات تكميلية حسب

 الحالة، عىل أن يراعي قسط املسؤولية الذي يتحمله املتسبب يف الحادثة

أو املسؤول املدين. تحدد هذه التعويضات التكميلية حسب

 أ.العجز البدين الدائم الذي يضطر املصاب إىل االستعانة عىل وجه الدوام

بشخص آخر للقيام بأعامل الحياة العادية ؛

ب. أمل جسامين عىل جانب من األهمية، مهم أو مهم جدا ؛ 

 ج.تشويه الخلقة برشط أن يكون عىل جانب من األهمية أو مهام أو مهام 

جدا وينشأ عنه عيب بدين؛

 د.العجز البدين الدائم الذي يضطر املصاب إىل تغيري مهنته أو تكون له 

آثار سيئة عىل حياته املهنية؛

ذ.العجز البدين الدائم الذي يؤدي إىل انقطاع املصاب عن الدراسة؛ 

 

 

 احتفظ بأكرب قدر ممكن من الوثائق املتعلقة بالحادثة )وصفة طبية، فواتري

املستشفى، تقارير طبية، األدوية

التعويضات املمنوحة يف إطار التأكد من تفاصيل حساب مختلف   ميكنك 

  التعويض عن األرضار البدنية الناتجة عن حادثة سري  استنادا إىل الظهري رقم

 1.84.177 الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 1984 املعترب مبثابة قانون يتعلق بتعويض

املصابني يف حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك

أجرتها وكسبها مبلغ  يثبت  مبا  الضحية  تدل  مل  إذا  أنه  عليك معرفة   يجب 

 املهني، ستستفيد من املبلغ األدىن املحدد من طرف القانون. لذلك فإنه من

الرضوري اإلدالء بالحجج التي تثبت مبلغ األجرة أو/ و الكسب املهني

 باإلضافة إىل ذلك، إذا مل تكن الضحية تشتغل حني إصابتها ولكنها تتوفر عىل

 مستوى تعليمي أو تأهيل مهني يسمح لها بالحصول عىل دخل يفوق املبلغ

األدىن املحدد قانونيا ، فإن التعويض يحتسب وفقا للمستوى الدرايس

 متى نتحدث عن التعويض عن األرضار البدنية الناتجة

عن حادثة سري؟

كيف ميكنك التأكد  من احتساب التعويض بشكل
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آثار سيئة عىل حياته املهنية؛

ذ.العجز البدين الدائم الذي يؤدي إىل انقطاع املصاب عن الدراسة؛ 

 

 

 احتفظ بأكرب قدر ممكن من الوثائق املتعلقة بالحادثة )وصفة طبية، فواتري

املستشفى، تقارير طبية، األدوية

التعويضات املمنوحة يف إطار التأكد من تفاصيل حساب مختلف   ميكنك 

  التعويض عن األرضار البدنية الناتجة عن حادثة سري  استنادا إىل الظهري رقم

 1.84.177 الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 1984 املعترب مبثابة قانون يتعلق بتعويض

املصابني يف حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك

أجرتها وكسبها مبلغ  يثبت  مبا  الضحية  تدل  مل  إذا  أنه  عليك معرفة   يجب 

 املهني، ستستفيد من املبلغ األدىن املحدد من طرف القانون. لذلك فإنه من

الرضوري اإلدالء بالحجج التي تثبت مبلغ األجرة أو/ و الكسب املهني

 باإلضافة إىل ذلك، إذا مل تكن الضحية تشتغل حني إصابتها ولكنها تتوفر عىل

 مستوى تعليمي أو تأهيل مهني يسمح لها بالحصول عىل دخل يفوق املبلغ

األدىن املحدد قانونيا ، فإن التعويض يحتسب وفقا للمستوى الدرايس

 متى نتحدث عن التعويض عن األرضار البدنية الناتجة

عن حادثة سري؟

كيف ميكنك التأكد  من احتساب التعويض بشكل
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 اكتتاب تأمني العربات ذات محرك » مسؤولية مدنية   هوإجباري مبوجب

 القانون مبجرد امتالكك لسيارة. يهدف هذا التأمني إىل تغطية األرضار

  التي تم التسبب فيها للضحايا. ميكنك كذلك اكتتاب »ضامنات تكميلية

ستمكنك من االستفاذة من تعويض بصفتك مؤمنا له

 يجب عليك معرفة أن كل األشخاص املتواجدين عىل منت العربات املشاركة

 يف الحادثة، و كذلك الراجلني، يستفيدون من تغطية يف إطار املسؤولية

املدنية للمسؤول عن الحادث باستثناء املؤمن له

 يف حالة وفاة ضحية حادث السري ، ميكن لذوي الحقوق االستفادة من

 تعويض متعلق بخسارة  املوارد، و التعويض عن مصاريف الجنازة ... .

 سيتم دفع هذا التعويض من طرف مؤمن السائق املسؤول عن الحادث

يف إطار ضامنة املسؤولية املدنية

األرضار عن  التعويض  احتساب  يعتمد  املدنية،  املسؤولية  تأمني  إطار   يف 

البدنية الناتجة عن العربات ذات محرك عىل مجموعة من العوامل

 يشمل التعويض اسرتجاع مصاريف نقل املصاب والشخص املرافق له إن

ومصاريف والصيدلية  والجراحية  الطبية  املصاريف  وكذا  الحال،   اقتىض 

 اإلقامة باملستشفيات والنفقات التي يستلزمها استعامل أجهزة لتعويض أو

تقويم أعضاء جسم املصاب وتدريبه عىل اسرتجاع حركاته العادية

من املحددة  العنارص  من  مجموعة  حسب  أيضا،  التعويض  هذا   يشمل 

 طرف القانون، التعويض عن فقدان األجرة أو الكسب املهني  للضحية يف

الناتجني عن  حالة عجز مؤقت عن العمل أو  يف حالة  عجز بدين دائم 

حادثة  السري

أساسيا تعويضا  التعويض  يشمل  للضحية،  الدائم  البدين  العجز  حالة  يف 

و تعويضا تكميليا عند الحاجة 

يحدد التعويض األسايس حسب

 رأس املال املعتمد كام هو محدد يف  القانون، أخذا بعني االعتبار سن  

املصاب حني وقوع الحادثة و أجرته أو كسبه املهني؛

»جدول إىل  استنادا  الخبري  الطبيب  يحددها  التي  املصاب  عجز   نسبة 

تقدير نسب العجز« املحدد بنص تنظيمي؛

          

قسط املسؤولية الذي يتحمله املتسبب يف الحادثة أو املسؤول املدين

إىل بالنسبة  املعتمد  املال  رأس  يرضب  األسايس،  التعويض  مبلغ   لتحديد 

 املصاب يف نسبة العجز الالحق به، مع األخذ بعني االعتبار قسط املسؤولية

الذي يتحمله املتسبب يف الحادثة

 تضاف، إن اقتىض الحال إىل التعويض األسايس، تعويضات تكميلية حسب

 الحالة، عىل أن يراعي قسط املسؤولية الذي يتحمله املتسبب يف الحادثة

أو املسؤول املدين. تحدد هذه التعويضات التكميلية حسب

 أ.العجز البدين الدائم الذي يضطر املصاب إىل االستعانة عىل وجه الدوام

بشخص آخر للقيام بأعامل الحياة العادية ؛

ب. أمل جسامين عىل جانب من األهمية، مهم أو مهم جدا ؛ 

 ج.تشويه الخلقة برشط أن يكون عىل جانب من األهمية أو مهام أو مهام 

جدا وينشأ عنه عيب بدين؛

 د.العجز البدين الدائم الذي يضطر املصاب إىل تغيري مهنته أو تكون له 

آثار سيئة عىل حياته املهنية؛

ذ.العجز البدين الدائم الذي يؤدي إىل انقطاع املصاب عن الدراسة؛ 

 

 

 احتفظ بأكرب قدر ممكن من الوثائق املتعلقة بالحادثة )وصفة طبية، فواتري

املستشفى، تقارير طبية، األدوية

التعويضات املمنوحة يف إطار التأكد من تفاصيل حساب مختلف   ميكنك 

  التعويض عن األرضار البدنية الناتجة عن حادثة سري  استنادا إىل الظهري رقم

 1.84.177 الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 1984 املعترب مبثابة قانون يتعلق بتعويض

املصابني يف حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك

أجرتها وكسبها مبلغ  يثبت  مبا  الضحية  تدل  مل  إذا  أنه  عليك معرفة   يجب 

 املهني، ستستفيد من املبلغ األدىن املحدد من طرف القانون. لذلك فإنه من

الرضوري اإلدالء بالحجج التي تثبت مبلغ األجرة أو/ و الكسب املهني

 باإلضافة إىل ذلك، إذا مل تكن الضحية تشتغل حني إصابتها ولكنها تتوفر عىل

 مستوى تعليمي أو تأهيل مهني يسمح لها بالحصول عىل دخل يفوق املبلغ

األدىن املحدد قانونيا ، فإن التعويض يحتسب وفقا للمستوى الدرايس

 متى نتحدث عن التعويض عن األرضار البدنية الناتجة

عن حادثة سري؟

كيف ميكنك التأكد  من احتساب التعويض بشكل

 صحيح ؟ 

.

.

.

:

.

.

.

.

.

.

. -

-

-

.

: 

.

.  ...(

»

»

 إذا كنت ضحية حادثة سري، ميكنك الترصيح بها مبارشة لدى رشكة تأمني

  السائق املسؤول، كام ميكنك الترصيح بالحادثة إىل مؤمنك الذي  سيعوضك

 يف إطار اتفاقية التعويض املبارش بعد  أن يقوم بدراسة الوضعية و تحديد

حقك يف التعويض

 من املهم معرفة أنه إذا كان املسؤول عن حادثة السري مجهول الهوية، أو

 غري مؤمن، أو عاجز عن تعويض الضحايا، سيقوم صندوق ضامن حوادث

 السري بتحمل التعويض الكيل أو الجزيئ لألرضار البدنية التي أصابت الضحايا

 عن طريق عربة الشخص املسؤول عن حادثة السري، وذلك بعد أن تتقدم

الضحية بطلب الحصول عىل التعويض

 

    عندما تقرر السفر إىل الخارج عىل منت سيارتك، يجب أن تحمل معك

 »البطاقة الخرضاء«، املسلمة من طرف املؤمن الذي اكتتبت عنده عقد

 التأمني عىل العربات ذات محرك. تشكل هذه البطاقة دليال عىل وجود

 ضامنة املسؤولية املدنية خارج بلد اإلقامة املعتاد و ذلك يف الدول األجنبية

 التابعة للنظام. بالتايل، عند وقوع حادثة بالخارج يجب عليك تقديم هذه

الوثيقة إىل السلطات املحلية

التعويض غري املقدمة من طرف الضحية  انتبه إىل اآلجال، ذلك أن طلبات 

 إىل مؤسسة التأمني املعنية داخل أجل خمس سنوات الذي ييل تاريخ تقرير

الخربة املتبث فيه استقرار جراح املصاب، تسقط يف حالة التقادم

 إذا أقيمت دعوى عمومية قبل حصول اتفاق ميكنك إما إقامة دعوى مدنية

 تابعة للدعوى العمومية وإما طلب التعويض من مؤسسة التأمني املعنية أو

مواصلة املفاوضات الجارية بهذا الشأن

أن تكون بدنية ميكن  السري أرضار  األحيان يرتتب عن حوادث   يف بعض 

 خطرية! يف هذه الحالة، للضحايا الحق يف التعويض عىل األرضار الالحقة.

التوضيحات لك  تقدم  االجتامعي  واالحتياط  التأمينات  مراقبة   هيئة 

والنصائح الرضورية

 التعويض عن األرضار

 البدنية الناتجة عن

 حادثة سري

 اآلجال و طرق الطعن: إليك ما يجب عليك معرفته

 هل تستفيد من التغطية يف إطار املسؤولية املدنية عند

وقوع الحادث بالخارج ؟
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 إذا كنت ضحية حادثة سري، ميكنك الترصيح بها مبارشة لدى رشكة تأمني

  السائق املسؤول، كام ميكنك الترصيح بالحادثة إىل مؤمنك الذي  سيعوضك
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 السري بتحمل التعويض الكيل أو الجزيئ لألرضار البدنية التي أصابت الضحايا

 عن طريق عربة الشخص املسؤول عن حادثة السري، وذلك بعد أن تتقدم

الضحية بطلب الحصول عىل التعويض
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 التأمني عىل العربات ذات محرك. تشكل هذه البطاقة دليال عىل وجود

 ضامنة املسؤولية املدنية خارج بلد اإلقامة املعتاد و ذلك يف الدول األجنبية

 التابعة للنظام. بالتايل، عند وقوع حادثة بالخارج يجب عليك تقديم هذه

الوثيقة إىل السلطات املحلية

التعويض غري املقدمة من طرف الضحية  انتبه إىل اآلجال، ذلك أن طلبات 

 إىل مؤسسة التأمني املعنية داخل أجل خمس سنوات الذي ييل تاريخ تقرير

الخربة املتبث فيه استقرار جراح املصاب، تسقط يف حالة التقادم

 إذا أقيمت دعوى عمومية قبل حصول اتفاق ميكنك إما إقامة دعوى مدنية

 تابعة للدعوى العمومية وإما طلب التعويض من مؤسسة التأمني املعنية أو

مواصلة املفاوضات الجارية بهذا الشأن

أن تكون بدنية ميكن  السري أرضار  األحيان يرتتب عن حوادث   يف بعض 

 خطرية! يف هذه الحالة، للضحايا الحق يف التعويض عىل األرضار الالحقة.

التوضيحات لك  تقدم  االجتامعي  واالحتياط  التأمينات  مراقبة   هيئة 

والنصائح الرضورية

 التعويض عن األرضار

 البدنية الناتجة عن

 حادثة سري

 اآلجال و طرق الطعن: إليك ما يجب عليك معرفته

 هل تستفيد من التغطية يف إطار املسؤولية املدنية عند

وقوع الحادث بالخارج ؟
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