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كلمة شكر                                          

. الحمد هلل و الشكر هلل تعالى أوال و أخٌرا على نعمة التوفٌك و سداد الخطى فً الطرٌك

: ثم الشكر الجزٌل لمن لدم لً ٌد العون بأسلوب أو بأخر و أخص بالذكر

. على اهتمامه و توجٌهاته و سخائه فً تمدٌم المعلومات" بكرٌتً بومدٌن: "األستاذ

و كما نتمدم بالشكر الجزٌل إلى جمٌع األساتذة الذٌن أناروا لنا درب العلم طوال مشوارنا 

. الدراسً

تشكرات للبٌة للوالدٌن الكرٌمٌن على تكفلهم المادي و المعنوي، وولفة عاجزة من الشكر 

" SAA"أمام المجهودات الجبارة المبذولة من طرف عمال الوكالة الوطنٌة للتأمٌن 

. بمستغانم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ءإهدا  

 المعانً لحٌاتً و سمتنً من نبع حنانها و عطفها و شجعتنً على مواصلة  ى من أعطتال

.مشواري الدراسً لتحمٌك حلمً  

. أطال هللا فً عمرن" أمً الغالٌة"أسمى عبارات الحب و االحترام و التمدٌر إلٌن

إلٌن ٌا من سهلت لً كل صعب و منن أخذت مكارم األخالق و كنت لً السند األلوى، 

. أطال هللا فً عمرن" أبً العزٌز"إلٌن 

". دمحم"إلى أخً الوحٌد 

. خضرة، فاطمة، خٌرة: إلى أخواتً

 (عماد)، لكحلبالماسمفاطمة، حلٌمة، هواري، : إلى بنات أختً و أوالدها

 إلى توأم روحً التً لاسمتنً متاعب المذكرة حلٌمة

إلى من أعطانً محبة للبه و دفئ حنانه و كان لً السند فً انجاز المذكرة مادٌا و 

. حفظه هللا" مختار"معنوٌا
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 2015مارس/30_24جدول مقارن حلوادث ادلرور اجلسمانية ادلسجلة خالل فرتات من  05
  يف ادلناطق احلضرية2015أفريل/06_31ومن
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 23  يف ادلناطق احلضرية 2013 ومقارانهتا بسنة 2014النشاطات ادليداية خالل سنة  06
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



: قائمة ادلختصرات

 

 الصفحة اسم ادلختصر الرقم
OMS 08 ادلنظمة العادلية للصحة 

SNSAR  دليل التعليمات العامة للنظام الوطين إلحصائيات حوادث ادلرور
 اجلزائرية

08 

SAA 32 الشركة اجلزائرية للتأمني 
CAAR 32 الشركة اجلزائرية للتأمني وإعادة التأمني 
CCR  32 الشركة ادلركزية إلعادة التأمني 

CAAT 32 الشركة اجلزائرية لتأمينات النقل 
SPA 89 شركة ذات أسهم 
PDG 91 رئيس مدير عام 
TVA  108 الرسم على القيمة ادلضافة 
DT  108 حقوق الطوابع 
CP  108 ادللحقات 
TC  108 ضريبة الدمغة 
FSI  109 أموال خاصة ابلتعويض 

FCN 109 األعباء اإلضافية 
TAIC 109 الضريبة على االستثمار 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ادلقدمة العامة  

      تعترب حوادث السيارات من أخطر ادلشاكل األمنية االجتماعية اليت تعاين منها غالبية الدول يف عصران 

سواء النامية أو ادلتقدمة منها ابعتبارىا سببا من األسباب الرئيسية للوفيات و اليت عرفت ,احلديث دون استثناء 

فهي سبثل و بشكل ىاجس قلقا لكافة أفراد اجملتمع و أصبحت واحدة من أىم ,تزايدا كبريا عرب السنوات 

ادلشكالت اليت تستنزف ادلوارد و الطاقات البشرية و تستهدف اجملتمعات يف أىم مقومات احلياة و الذي ىو 

إضافة إىل ما تكيده من مشاكل اجتماعية و نفسية و خسائر مادية ضخمة شلا أصبح إلزاما ,العنصر البشري 

معاجلة .العمل على إجياد احللول و االقرتاحات ووضعها موضع التنفيذ من ىده احلوادث أو على األقل تقدير 

.أسباهبا و التخفيف من أاثرىا السلبية   

فرغم أهنا , ويرجع ىذا إىل االىتمام اليت حظيت بو ادلركبات يف السنوات األخرية شلا أدى إىل تضاعف أعدادىا 

دلا زبلفو من أاثر سلبية نتيجة سوء ,تعترب وسيلة ترفيو يستفيد منها اجلميع إال أهنا ربولت مع دلك إىل خطر 

فحوادث السيارات تعرف على أهنا .استعماذلا و اليت سبس سلتلف فئات اجملتمع ابختالف أعمارىا و أجناسها 

فهي ظاىرة معقدة يصعب ربديد مصدرىا و تشكل يف يومنا ىدا كارثة , حصيلة خلل يف نظام السري ادلروري 

و  احلادث ال ينسب إىل عامل واحد فقط بل ىو عبارة عن , حقيقية تسبب خسائر يف األرواح و ادلمتلكات 

و أسباب مرتبطة دبميزات (خربة سلوك السائق. تعامل )تفاعل العديد من األسباب ادلرتبطة دبستعمل الطريق 

األحوال )و أسباب أخرى ابلبيئة  (هتيئة الطرق )و أخرى متعلقة ابلبنية التحتية (الصيانة و ربسني ادلركبة  )ادلركبة 

.(الرؤية , كثافة السري ادلروري , اجلوية   



حيث ,و مع ذلك فان ادلشكلة أكرب من تطوير شبكة الطرق أو توعية مرورية أو إصدار قانون أو تعديل تشريع 

ذباوزت كل احللول و أصبحت ىده ادلشكلة تدور حول الطريقة اليت ميكن أن يستعان جبرب الضرر الناجم عن تلك 

.احلوادث و تعويض أولئك ادلتضررين و الدين شاء احلظ أبن يكونوا الضحية ذلده احلوادث   

األمر الذي استوجب البحث و السعي وراء سلتلف , فهده احلوادث أصبحت هتدد حياة اإلنسان ادلادية و ادلعنوية 

حيث ارتقى إىل فكرة ووسيلة أصلح ىي التأمني اإللزامي على ,الوسائل اليت من شئنها أن توفر لو احلماية و األمان 

و دلك بنقل األخطار و ربويلها بواسطة عقود إىل اجلهات , السيارات الذي يوفر لو الراحة ادلادية و ادلعنوية 

. ادلختصة ادلتمثلة يف شركات التأمني   

و ذلدا اذبهت األنظار يف الوقت احلاضر إىل أتمني ادلسؤولية ادلدنية الناشئة عن حوادث  ادلركبات دلك إلجياد 

فقد ألزم ادلشرع نظام التأمني اإللزامي على ادلركبات , طريقة يتم هبا تعويض ادلضرور أو دويو من جراء احلادث 

 ادلؤرخ 06/04 ادلعدل  و ادلتمم ابلقانون رقم 25/01/1995 ادلؤرخ يف 0795لتغطية ألضرار الغري األمر رقم

.  ادلتعلق إبلزامية أتمني السيارات و بنظام التعويض رعن األضرار20/02/2006يف   

وذلدا سوف نتناول يف دراستنا ىدا النظام الصادر حديثا لبيان مدى تطبيقو مع الواقع و مدى توافر تلك احلماية 

و دلك بواسطة وثيقة التأمني , و اجلدير ذكره أن ابستطاعة ادلؤمن لو من شراء محاية إضافية , اليت جاء هبا ادلشرع 

.اليت تغطي األضرار ادلادية و اجلسدية اليت يغطيها التأمني اإللزامي   

الذي فرضو ادلشرع و أصبح الفرد من خاللو (اإلجباري) و لكن ما يهمنا يف موضوع دراستنا ىو التأمني اإللزامي 

و كذلك ابلنسبة , حبيث ال يستطيع تسيري سيارتو إال ادا قام إبصدار وثيقة التأمني اإللزامي ذلا , رلرب على التعاقد 

كما أن اذلدف , لشركة التأمني ال تستطيع رفض القيام ابلتأمني اإللزامي إدا كانت ادلركبة مستوفية للشروط أتمينها 

.الرئيسي من الدراسة ىو اآلليات اليت تقدر هبا قيمة التأمني على حوادث السيارات يف اجلزائر   



:طرح إشكالية الدراسة -ا  

فالتقدم ادلسجل يف صناعة ادلركبة و شبكة ,لقد شهدت اجلزائر تطورا ملموسا يف كثافة و حجم السري عرب الطرق 

الطرق و النمو السريع حلركة السري رغم اجيابياتو إال أنو ولد عدة سلبيات أخرى ارتبطت جلها دبشكل غياب 

و عليو لدراسة ىده ,األمن ادلروري عرب الطرقات و على ىدا األساس ألزم ادلشرع ابلتأمني اإللزامي على السيارات

:الظاىرة سنحاول اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية للبحث و اليت ميكن بلورهتا يف السؤال التايل  

 ابالعتماد على األمر ماىية اآلليات اليت تقدر هبا قيمة التأمني على حوادث السيارات يف اجلزائر ؟

و اليت تكون بعد التطرق لألسئلة الفرعية , فاإلجابة على ىدا السؤال ال يكون إال بعد دراسة نظرية للظاىرة 

 التالية 

إىل أي مدى يساىم العامل البشري يف وقوع احلادث؟-1  

ماىية أسباب ىده احلوادث ؟و ماىية طرق و سبل الوقاية منها ؟-2  

؟(ادلركبات)ما معىن التأمني على السيارات -3  

ماىية اآلليات اليت تقدر هبا قيمة التأمني على حوادث السيارات حلظة وقوع احلادث؟-4  

:فرضيات الدراسة-ب  

:لإلجابة على اإلشكالية ادلطروحة ارأتينا إىل وضع الفرضيات التالية -  

و دلك راجع إىل خضوع القيادة إىل سلوكو و حالتو , العامل البشري يتحمل نسبة معتربة من وقوع احلوادث -

و كدا السرعة الفائقة و عدم احرتام إشارات الوقوف و تغيري , ورد فعلو عند بروز ادلشكالت ادلرورية, النفسية 

اخل....االذباه دون إعالن   



و أخرى ابدلركبة و البنية التحتية  و كدا األحوال , و أخرى مرتبطة ابلطريق , ىناك أسباب مرتبطة ابلسائق -

.اجلوية و كثافة السري ادلروري  

(الوقاية و والعقوبة)ميكن كبح ىده الظاىرة عن طريق التنظيم القانوين للمرور و تطبيقو الصارم-  

.فالتأمني على السيارات أبنو ضمان دلالك السيارة أو من تقع ربت حراستو من رجوع الغري عليو ابلتعويض-  

و عليو تقدر قيمة التأمني على حوادث السيارات على أساس قيمة الضمان ادلتفق عليو  يف العقد-  

:مربرات اختيار ادلوضوع - ج  

:ترجع أمهية ىدا البحث إىل  

الزايدة ادلضطردة يف حوادث السيارات ابجلزائر ؛-   

األمهية الكبرية اليت يلعبها قطاع التأمني يف حياة الفرد و اجملتمع ؛-   

نقص الثقافة التأمينية لدى الفرد يف اجملتمع اجلزائري؛-   

اعتبار التأمني وسيلة من وسائل محاية ادلضرور من وقوع احلادث؛-   

.عدم تويل األمهية من قبل اجملتمع-   

:أهداف الدراسة و أمهيتها-د  

 إن اذلدف من الدراسة ىو زلاولة معرفة كيفية تقدير قيمة التأمني على حوادث السيارات يف اجلزائر ؛

إبراز الثقافة التأمينية بني األفراد لدى اجملتمع ؛-   



الدفع إبصالح ادلفاىيم اخلاطئة؛-   

التعرف على اخلدمات اليت تقدمها شركات التأمني ؛-   

مدى قدرة شركة التأمني على تغطية اخلسائر ادلتوقعة ؛-   

.مدى قدرهتا على الوفاء اباللتزامات اذباه الزبون-   

:نسعى من خالل ىده الدراسة للوصول إىل األىداف التالية   

ربسيس ادلسريين خبطورة و حجم حوادث السيارات من أجل ازباذ القرارات ادلناسبة للحد من تفاقم الظاىرة؛-  

توضيح دور و أمهية التأمني بصفة عامة و التأمني على السيارات بصفة خاصة؛-   

أمهية التوعية ادلرورية فهي ليست حكرا على إدارة ادلرور أو أجهزة الشرطة بل ىي مسؤولية وطنية تشرتك فيها كل -

.منظمات اجملتمع  

  :الصعوابت- ه

قلة ادلراجع يف ادلكتبة اجلامعية فيما خيص ىدا البحث ؛-   

تشابو ادلؤلفات يف ادلعىن و ادلضمون ؛-   

؛ قلة ادلراجع الوطنية -  

.ندرة األحباث يف رلال غياب األمن ادلروري-   

  : ادلنهج ادلتبع-و



و الذي يناسب ,اعتمدان يف دراستنا ذلدا ادلوضوع ادلنهج الوصفي التحليلي كأداة لإلدلام ابجلوانب النظرية للبحث

و استخالص النتائج , تفسريىا,فحصها , نوع الدراسة التطبيقية  اليت قمت بتا كي تساعدان على عرض ادلعلومات

.األمر الذي يسمح لنا بتقدمي االقرتاحات و احللول ادلناسبة,و ادلالحظات اذلامة  

:ىيكل البحث-ز  

جانب نظري وأخر ,قمت إبعطاء البحث جانبني,دلعاجلة ىدا ادلوضوع و اإلجابة على اإلشكالية ادلطروحة 

:تطبيقي منتهجة يف دلك اخلطة التالية  

متضمن فصلني مها:اجلانب النظري  

دراسة نظرية حلوادث السيارات و التأمني:الفصل األول*  

التأمني على السيارات:الفصل الثاين *   

  عبارة عن فصل واحد :اجلانب التطبيقي

  2212دبستغاًل  (SAA)دراسة ميدانية لدى الوكالة الوطنية للتأمني:الفصل الثالث*
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 اخلامتة العامة

أوجد ادلشرع التأمُت ,  من جراء تلك احلوادثضررينبينا أنو نتيجة لتزايد حوادث ادلركبات وتزايد أعداد ادلت
 يتم بُت اإللزاميكما وضحنا أن عقد التأمُت  ,ادلضرورو اذلدف من ىدا التأمُت محاية , (اإلجباري)اإللزامي

,أي بُت شركة التأمُت و طالب وثيقة التأمُت و يف الغالب يكون مالك ادلركبة ادلؤمن و ادلؤمن لو  

 ال يستطيع تسيَت مركبتو أو ألنو ال يكون الفرد حرا أبن يتعاقد أو يبقى دون تعاقد اإللزامي    و مبوجب التأمُت 
سواء أكان من يستعملها ’فهي تغطي ادلسؤولية النامجة عن استعمال ادلركبات ,إلزامياستعماذلا دون وثيقة أتمُت 

.لو أو مصرح لو بقيادهتا من قبلو أو شخصا اتبعا  

 و وفات  أو إصابةاجلسدية من   وفر محاية أتمينية لألضراراإللزامي      و أن ادلشرع اجلزائري يف نظام التأمُت 
 استثناءات ال يًتتب عليها أي مسؤولية جتاه وضعكما ,جعل نطاق احلماية التأمينية دتتد لتشمل األضرار ادلادية 

 من حيث االلتزامات الواقعة اإللزامي عقد التأمُت اآلاثر إىلكما تطرقنا ,شركة التأمُت ووضع حدود دلسؤوليتها
.و دلك ألن اذلدف من التأمُت ىو محاية ادلضرور, على ادلؤمن و ادلؤمن لو   

: على الفرضيات اإلجابة*    

  يومنا ىدا؛إىل(ادلرور)يبقى العنصر البشري ىو األول ادلتسبب يف حوادث السيارات  -

(,ادلناخ,البيئة, الطريق,ادلركبة,السائق)ىناك عدة أسباب متسببة يف وقوع احلوادث-  

شركات التأمُت ىي الوحيدة القادرة على أداء الوظيفة التأمينية ؛-  

على كل مالك السيارة فهو عبارة عن عقد بُت ادلؤمن و ادلؤمن لو يضمن إجباراي فالتأمُت على السيارات أمر - 
 فيو تغطية اخلسارة ادلتوقعة أثناء احلادث؛

.كما أن قيمة التأمُت على حوادث السيارات تقدر حسب قيمة الضمان ادلتفق عليو يف العقد-   

:نتائج الدراسة *   
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 تغطيها شركات السيارات للمشًتين من قروض وأقساط اليت التسهيالت إىلازدايد عدد السيارات وىدا راجع - 1
 و ال ميكن حل ىده ادلشكلة و التأثَت على ىده الشركات ولكن قد نطور دميقراطي حرة يف بلد جتارة ىده طبعاو 

.بعض األنظمة ادلرورية كي حند من ىده ادلشكلة  

سوء استعمال السيارة من قبل بعض األفراد و خاصة الشباب ادلراىقُت منهم وىدا السوء انتج عن صغر - 2
و لنعلم أن بعضهم دون  ,إليو لتصرفاهتم و ما تؤول إدراكهمسنهم و عدم وعيهم مبعٌت احلياة و مسؤولياهتا و عدم 

 اإلجابةوقد تكون , سن احلصول على رخصة القيادة أو حىت ال ميلك رخصة قيادة أو حصل عليها بطرق أخرى 
على ىده ادلشكلة برفع سن احلصول عليها  أو تشديد قوانُت مدارس القيادة و التأكيد على فًتة قيادة مناسبة قبل 

  الرخصة ؛إعطائو

 ادلرور و حترص عليو و تقوم بو خَت قيام من تثقيف إدارة ىدا ما حتاربو ادلرور و أبنظمة التقييدالسرعة وعدم - 3
  ؛إعالميةووسائل 

 حوادث السيارات ىي أحداث مركبة تتضمن تداخالت بُت العديد من العوامل منها التصميم اذلندسي إن- 4
األحوال اجلوية مما جيعل ىناك صعوبة يف حتديد أسباب ,ابلبيئة , أخرى ابدلركبة ,عوامل خاصة ابلسائق ,للطرق 

 ىده احلوادث؛

فالتأمُت على السيارات لو فعالية كبَتة حيث يساعد على التخفيف من عبئ األخطار ادلتوقعة احلدوث يف - 5
 ادلستقبل؛

 شركة تقوم بتلبية حاجيات ادلؤمنُت و ىو الدور ىيتعترب شركات التأمُت ىيئة منظمة لعملية التأمُت و-6
 األساسي؛

األساليب احلديثة ادلستخدمة يف عملية التسيَت تتميز ابدلرونة و القدرة على حتليل ادلشكلة و استخالص النتائج -7
.بدقة   

 بعدما حاولنا القيان بتقييم اإلجراءات ادلعمول هبا داخل الوكالة فيما يتعلق بتأمُت السيارات, : التوصيات

 :نقدم بعض االقًتاحات و التوصيات ادلتمثلة يف

 .إن حوادث السيارات دتثل مشكلة عادلية تعاين منها الدول النامية و الدول ادلتقدمة على حد سواء -
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و ىناك توصيات رئيسية ميكن أخذىا بعُت االعتبار للتقليل من حوادث السيارات عامة و اإلصاابت البليغة 

:  و الوفيات و حجم اخلسائر الناجتة عنها خاصة و ىي

عن مجيع األجهزة ادلعنية حبوادث السيارات االعًتاف ابلواقع الفعلي حلجم احلوادث و حجم اخلسائر  -

البشرية و ادلادية اليت تتكبدىا الشعوب ووضع احللول الفعلية اليت تقلل من حجم ىذه احلوادث و ما 

 ختلفو من أاثر,

وضع آلية فعالة للتعاون بُت األجهزة ادلختلفة و ادلعنية ابدلشكلة سواء أجهزة ادلرور و اإلعالم و دور  -

ادلدرسة, البلدية, و ادلعاىد و اجلامعات و الصحة فضال عن اجلهات غَت الرمسية حىت تؤدي الدور 

 ادلأمول يف حتقيق السالمة ادلرورية, 

وضع قواعد حازمة و ضوابط صارمة الستخراج رخص القيادة من خالل اجتياز اختبارات فعلية و  -

اشًتاط خضوع الشخص لتوقيع الكشف الطيب الدوري لتحديد مدى سالمة حواسو و مدى قدرتو على 

 قيادة السيارة,

 االستمرار يف نظام توقيف مرتكيب ادلخالفات ادلرورية اخلطرة و عدم التهاون مع ادلخالفُت, -

 زلاولة ادلراقبة ادلكثفة لسلوك السائقُت و ضبط ادلخالفُت ألنظمة و قواعد ادلرور, -

قيام وسائل اإلعالم بتقدمي الربامج اإلعالمية و النشرات الدورية عن النوعية ادلرورية و التأمينية, و بث  -

محالت توعية للحد من حوادث السيارات و اإلصاابت البليغة و الوفيات و اخلسائر يف األرواح الناجتة 

 عنها,

 تعميم استخدام أجهزة الرادار األوتوماتيكية مبعظم الطرق الرئيسية ابدلدن الكربى, -

سحب رخصة القيادة اخلاصة ابلسائق يف حالة جتاوز عددا معينا من النقاط أو يف حالة تكرار حدوث  -

 حودث,
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 ضرورة االلتزام بتطبيق قواعد ادلرور بال واسطة أو رلامالت, -

تنشيط روح ادلنافسة بُت شركات التأمُت ابعتبارىا عامال حيفز على تنفيذ االسًتاتيجيات و حتقيق  -

 .األىداف ادلرجوة

ضرورة نشر الوعي التأميٍت يف الوسط االجتماعي و كثَتا من األشخاص جيهلون أمهية التأمُت يف احلياة  -

 .اليومية

 .حتسُت ادلؤسسات اجلزائرية التأمينية اليت تفتقد لوسائل التسيَت الكفء -

 .على احلكومة أن تويل أمهية كبَتة هبذا القطاع -

 .البد من وجود روح ادلنافسة بُت شركات التأمُت -

جيب نشر الثقافة التأمينية لدى الوسط االجتماعي, لعدم إدراك األشخاص و ادلتعاملُت مع الشركة معٌت  -

 .التأمُت و مدى أمهيتو و ىذا من مسؤولية الشركة اخلاصة

 أفاق البحث: 

يف ظل التأكيد على أمهية التأمُت و دوره الفعال يف محاية األفراد, جند أنو إىل حد اآلن مل يصل أو مل يرتقي 

. إىل ادلستوى ادلطلوب

لذلك نطمح أن تكون دراستنا رلرد دتهيد لدراسات أخرى تكون أكثر اتساعا و مشوال يف معاجلة القطاع 

. التأميٍت و توسيع الثقافة التأمينية لدى كافة أفراد اجملتمع

و يف هناية ىذا البحث ال يسعٍت إال أن استنفر ادلسئولُت و أرجوىم محل ادلسؤولية اليت أوكلت ذلم, أبن 

يشددوا يف تعاملهم مع قضااي ادلرور و منح تراخيص القيادة و سحبها ممن يتبُت أنو يفتقد أخالق القيادة و 

مبادئها و اليت حتوي يف جوىرىا محاية الروح اإلنسانية و ادلمتلكات ادلادية ألفراد اجملتمع, إضافة إىل تكثيف 
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دورايت ادلرور يف الطرقات العامة أانء الليل و النهار كما ال ننسى شركات التأمُت اليت بدورىا تقدم ثقافة 

أتمينية لدى اجملتمع و محاية حقوق ادلتضررين من ىذه احلوادث, داعية هللا السالمة لعامة أبناء اجملتمع 

 . اإلسالمي و اجلزائري بوجو اخلصوص و هللا من وراء القصد و السالم عليكم
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 :قائمة املراجع

 :أوال الكتب

 

, , دار احلامد للنشر و التوزيع, "إدارة اخلطر و التأمُت"أسامة عزمي إسالم, شقَتي نوري موسى,  -
 .2010, الطبعة األوىل, , عمان

األردن, الطبعة -, دار أسامة للنشر و التوزيع, عمان"التأمُت مبادئو و أنواع"عز الدين فالح -
 .2007,األوىل

- 
, دار اجلامعة اجلديدة "ادلسؤولية عن حوادث السيارات و التأمُت االجباري منها"دمحم حسُت منصور, 1

 .2002, للنشر,االسكندرية
 , دار األمل للنشر و التوزيع, األردن,"زلاسبة البنوك التجارية و شركات التأمُت"مدحت دمحم إمساعيل,  -
 الساحة 2007, ديوان ادلطبوعات اجلامعية "زلاضرات يف قانون التأمُت اجلزائري" معراج جديدي,  -

 .اجلزائر, الطبعة الثانية-بن عكنون-ادلركزية

دار ىومة ,"نظام التعويض عن األضرار اجلسمانية وادلادية الناجتة عن حوادث ادلرور",يوسف دالندة  -
 .2005, اجلزائر,للنشر
 :اثنيا املذكرات

 

لنيل شهادة " سياسة التأمُت ضد حوادث السيارات يف اجلزائر", بن دمحان أمُت, بن حلول بلقاسم,_
, 2009ليسانس يف العلوم االقتصادية,ختصص  بنوك و أتمينات,جامعة عبد احلميد بن ابديس مستغاًل , 

2010 

إسًتاتيجية و أفاق, لنيل شهادة ماسًت أكادميي, ختصص : بومهد فاطمة الزىراء, سوق التأمُت يف اجلزائر_ 
  .2013, 2012إدارة و اقتصاد ادلؤسسة, مستغاًل, 

لنيل شهادة ادلاجستَت يف علوم التسيَت ختصص " دراسة قياسية حلوادث ادلرور يف اجلزائر "درقاوي عائشة, _
 .2011, 2010,جامعة عبد احلميد بن اب ديس مستغاًل,التقنيات الكمية للتسيَت 
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    , لنيل شهادة ماسًت, ختصص مالية "دور التأمُت يف معاجلة األخطار ادلتعلقة بوسائل النقل"لكحل زىَتة_     
. ,2014-2013,النقود و التأمينات, جامعة عبد احلميد بن ابديس مستغاًل

 

 

 :اثلثا ورقة حبثية

- www.dgsn.dz/IMG/pdf/stat2013-2014,  2015أفريل13:اتريخ االطالع. 
- dspace.unive.tlemcen.dz, 2015ماي15اتريخ االطالع. 
- www.dgsh.dz/ImG/pdF/STaT2013.2014 , 2015أفريل,13:اتريخ الطالع . 

www.dgsn.dz/IMG/pdf/stat2013-2014,   2015أفريل13:اتريخ االطالع .

- www.djazairess.com/ennhar22/08/2014,   2015أفريل12اتريخ االطالع. 
www.metlil-chaamba.com-10/02/20121 , 2015أفريل13:اتريخ االطالع. 

 .2015مارس12:اتريخ الطالع, /www.dgsn.dzجدول مقارن للحوادث  -
. 2015مارس 12: االطالعاتريخ,/www.dgsn.dzجدول مقارن للحوادث  -
 اتريخ االطالع  www.altahrironline.com, 2014 يونيو 24ورقة حبثية, األربعاء  -

30/04/2015 .
 

 رابعا الندوات  :

 
. 2015أفريل 20اتريخ االطالع  ,www.univ-ecosti.com دولية ندوة_ 

, كلية العلوم الدقيقة و التجارية و علوم التسيَت ابجلزائر, "األسس النظرية و التنظيمية للتأمُت"ندوة دولية, _ 
. 2015ماي23, االطالع اتريخ ,www.univ-ecostif.comجامعة فرحات عباس, سطيف 

 2009أحسن مبارك طالب, الندوة العلمية التجارب العربية و الدولية يف تنظيم ادلرور, اجلزائر, _ 
,repository.hauss.edu.sa,2015أفريل16:اتريخ االطالع .
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 :خامسا مطبوعة داخلية

 .2010مارس15,اجلزائر,مطبوعة داخلية ,"عقد التأمُت السيارات "الشركة الوطنية للتأمُت 
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: مقدمة الفصل األول

أصبحت حوادث السيارات متثل و بشكل ىاجس و قلقا يهدد حياة اإلنسان وكافة أفراد اجملتمع و 

أصبحت واحدة من أىم ادلشكالت اليت تستنزف ادلوارد و الطاقات البشرية و تستهدف اجملتمعات ف ي 

و الذي ىو العنصر البشري إضافة إىل ما تكبده من مشاكل اجتماعية و نفسية و ,أىم مقومات احلياة 

خسائر مادية ضخمة دما أصبح لزاما العمل على إجياد احللول و االقرتاحات ووضعها موضع التنفيذ و 

البحث و السعي وراء خمتلف الوسائل اليت من شئنها أن توفر لو احلماية و األمان دما ارتقى إىل فكرة التأمني 

. للحد من ىده احلوادث أو على األقل تقدير معاجلة أسباهبا و التخفيف من أاثرىا السلبية 

:        و قد قسمنا ىدا الفصل إىل مبحثني مها

. مفاىيم عامة حول حوادث السيارات :ادلبحث األول-

. مفاىيم أساسية للتأمني:ادلبحث الثاين -
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. مفاىيم عامة حول حوادث السيارات: ادلبحث األول

 .تعريف حوادث السيارات: ادلطلب األول

 :مفاىيم عامة حول حوادث السيارات -1

     على الرغم من االىتمام و اجملهودات اليت بذلت و تبذل لضمان سبلمة السيارات و ربسُت الطرقات و انظم 

. ادلرور، تبقى أىم ادلشكبلت ادلتعلقة بسبلمة ادلرور بُت أيدي مستعمل الطريق سواء كلن راجبل أم سائقا

       إذ يعترب السائق ىو ادلسبب األول دلعظم احلوادث و يف استطاعتو أن ؽلنع ذلك إذا ىو اعتمد التصرف 

و قد رأى بعض اخلرباء النفسانيُت أن سائقي السيارات يتصرفون و ىم مقعد "السليم عند وجوده خلف ادلقود، 

 و ىو ؼلتلف "السائق بطرق معنية تفصح عن بعض مكبواتهتم النفسانية اليت تظهر بوضوح يف تصرفاهتم العادية

على حسب اجلنس و منهم من يستسلم للحادث دبجرد بروز عبلمات احلادث، فيبقى دون حراك لتفادي 

 1 .الصدمة

: تعريف حوادث السيارات

أخرى  (مركبات)واحدة أو أكثر مع سيارات (مركبة)ىو حدث اعًتاضي ػلدث بدون زبطيط مسبق من قبل سيارة

. أو منشأة أو حيواانت أو أجسام عن طريق عام أو خاص

                                                        
جامعة عبد احلميد ، لنيل شهادة ادلاجستَت يف علوم التسيَت زبصص التقنيات الكمية للتسيَت "دراسة قياسية حلوادث ادلرور يف اجلزائر "درقاوي عائشة، 1

 .3 ص 2011، 2010،بن اب ديس مستغازل
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    و عادة ما ينتج عن احلادث ادلروري تلفيات تتفاوت من طفيفة ابدلمتلكات و ادلركبات اجلسيمة تؤدي إذل 

 1.الوفاة أو اإلعاقة ادلستدؽلة 

الفعل اخلاطئ الذي يصدر دون قصد سابق أو عمد و ينجم عنو ضرر سواء كان وفاة "    كما يعرف على أنو 

أو إصابة أو خسارة للممتلكات العامة أو اخلاصة بسبب استخدام ادلركبة أو محولتها أثناء سَتىا يف الطريق 

 2."العام

: أنواع حوادث السيارات

احلوادث ادلرورية تنقسم إذل أنواع و ىي الصدم و التدىور و الدىس و  :أنواع حوادث السيارات -1

 3:حوادث اذلروب من مكان احلادث

-جدار) و ىو الذي يقع نتيجة تصادم مركبة مع مركبة أخرى أو مع جسم صلب اثبت :حادث الصدم .أ 

 .أو متحرك و يتم أثناء سَت ادلركبة و ينتج عنو أضرار مادية أو جسمانية (أشجار-عمود

 و ىو ينتج عن اختبلل توازن ادلركبة و خروجها عن خط سَتىا و انقبلهبا سواء كان :حادث التدىور .ب 

 .الشارع عاما أ و فرعيا أو ترابيا و يف أغلب األحيان ينتج عنو أضرار جسمانية

و ينتج عنو  (حيوان-إنسان)و ىو الذي ينشأ نتيجة اصطدام مركبة متحركة جبسم لُت: حادث الدىس .ج 

 .إصابة بدنية أو وفاة

                                                        
لنيل شهادة ليسانس يف العلوم االقتصادية،زبصص  بنوك و " سياسة التأمُت ضد حوادث السيارات يف اجلزائر"،بن دمحان أمُت، بن حلول بلقاسم،1

 .22، 21 ص 2010، 2009أتمينات،جامعة عبد احلميد بن ابديس مستغازل ، 

.  3درقاوي عائشة، مرجع سبق ذكره ص 2
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 و ىي اليت تقع نتيجة اصطدام مركبة جبسم صلب أو لُت متحرك :حوادث اذلروب من مكان احلادث .د 

كان أو الثابت أو انقبلب ادلركبة و يقوم السائق ابذلروب من مكان احلادث زلاوال اإلفبلت من 

ادلسؤولية و توقيع العقاب عليو من اجلهات ادلختصة و ينتج عن احلادث إصاابت مادية أو جسمانية، 

 .فاذلروب السائق أسباب منها

 .أن يكون السائق غَت مرخص للقيادة -

 .أن يكون يف حالة تناول مشروابت كحولية أو سلدرات أو غَتىا -

 (اخل-...مرض-خوف-استهتار)عوامل نفسية -

  :حادث فتح ابب السيارة-    ه

     يؤدي فتح ابب السيارة، أحياان، بطريقة مفاجئة و دون تبصر اذل وقوع بعض احلوادث عن طريق االصطدام 

أبحد ادلارة أو بدراجة أو بعقبة مادية أخرى، و يكون ادلضرور غالبا من غَت ركاب السيارة اليت مت فتح أحد أبواهبا، 

إال أنو من ادلتصور أن يؤدي فتح ابب السيارة إذل إصابة السائق أو أحد الركاب، فهل تعترب السيارة متدخلة يف 

. احلادث و يلتزم ادلؤمن ابلتارل بتعويض األضرار النامجة عن ذلك يف مثل ىذه احلاالت

     ينبغي التفرقة بُت حادث فتح ابب السيارة الذي يكون ادلضرور فيو السائق أو أحد الركاب و احلادث الذي 

 1 :يكون ادلضرور فيو من الغَت

 :ادلضرور ىو السائق أو أحد ركاب السيارة ادلفتوحة -1

                                                        
. 20، ص2002، ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر،االسكندرية"ادلسؤولية عن حوادث السيارات و التأمُت اإلجباري منها"دمحم حسُت منصور، 1
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       إذا ترتب على فتح ابب السيارة إصابة أحد الركاب فإننا نكون ببل شك، بصدد حادث مرور و تكون 

السيارة متدخلة فيو، و تقع ابلتارل مسؤولية تعويض الضرر على عاتق احلارس و مؤمنو حيث تقوم تلك ادلسؤولية 

دبجرد ثبوت تدخل السيارة يف احلادث، و من ادلقرر أن السيارة تعترب متدخلة يف كل حادث تتعرض لو أثناء وجود 

الركاب هبا أو خبلل صعودىم فيها أو ىبوطهم منها، و لو دل تثبت عبلقة السببية بُت فعل السيارة و الضرر، و ال 

قوة قاىرة أو فعل الغَت أو : غلوز و ابلتارل التخلص من االلتزام بتعويض الراكب عن طريق إثبات السبب األجنيب

. حىت خطأ ادلضرور

       و إذا كان السائق نفسو، فان األمر ؼلتلف حبسب ما إذا كان احلادث وقع لو وحده أم دبناسبة ارتطامو 

. دبركبة أخرى مؤمن عليها

      و إذا أصيب السائق نتيجة ارتطام الباب دبركبة أخرى، فإننا نكون بصدد حادث تصادم يغطيو التأمُت 

اإلجباري، حيث ػلصل السائق ادلصاب بوصفو من الغَت من حارس و مؤمن تلك ادلركبة على تعويض للضرر 

الواقع لو، مع مبلحظة أن خطأه ؽلكن أأن يؤدي إذل إنقاص التعويض أو استبعاده حبسب ما إذا كان قد شارك يف 

. وقوع احلادث أو كان السبب الوحيد يف وقوعو

 :ادلضرور ىو من خارج السيارة ادلفتوحة -2

أحد ادلارة أو راكب دراجة أو سيارة، و ىنا :        ؽلكن أن يؤدي فتح ابب السيارة إذل إحلاق الضرر ابلغَت

. ؼلتلف احلكم حبسب ما إذا كان فتح الباب قد مت دبعرفة السائق أو دبعرفة أحد الركاب
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إذا كان السائق ىو الذي قام بفتح الباب كانت السيارة متدخلة يقينا يف احلادث، و تقع مسؤولية  .أ 

تعويض الضرر على عاتق حارسها و مؤمنة و لو دل تقم عبلقة السببية بُت فتح الباب و الضرر، 

 1.حيث يكفي ثبوت التدخل يف احلادث، و ذلك واقع ابلضرورة ألننا نكون بصدد أحد فرضُت

 وقوع احلوادث أثناء فتح الباب أي أن أثناء ربرك الباب، ىنا نكون بصدد فرض :األول -

 .احتكاك السيارة ادلتحركة ابدلضرور، ألن احلركة قد تشمل كل السيارة أو جزء منها

 وقوع احلادث و الباب مفتوح، كمل لو ترك الباب مفتوحا لفًتة معينة، ابصطدام بو :الثاين -

ادلضرور، ىنا نكون بصدد فرض احتكاك السيارة الساكنة ابدلضرور، فمما ال شك فيو أن 

 .السيارة ذات الباب ادلفتوح تكون يف وضع غَت عادي و تعترب ابلتارل متدخلة يف احلادث

 فقد ,19أما إذا فتح الباب بواسطة أحد الركاب، فان األمر أاثر بعض الصعوابت قبل صدور قانون يوليو  .ب 

ذىب اذباه إذل القول دبسؤولية الراكب، و نظرا ألنو ليس حارسا أو قائدا للسيارة، فان التأمُت 

اإلجباري ال يغطيو إال بنص إضايف يف الوثيقة، و ذىب اذباه آخر إذل القول أبن مسؤولية حارس 

السيارة ألن احلراسة ال تتجزأ حيث تعترب السيارة كل متكامل دبا يف ذلك أبواهبا، و من مث فان 

التأمُت يغطي الضرر الناجم عن فتح الباب صدر القانون السابق و نص صراحة على التأمُت 

و أصبحت بذلك كل حوادث فتح . اإلجباري يغطي ادلسؤولية ادلدنية لركاب السيارة موضوع التأمُت

 األبواب، بوصفها حوادث مرور، مغطاة ابلتأمُت و يغطي على ادلضرورين من حوادث فتح 

. األبواب ابستثناء السائق ادلصاب نتيجة  فتحو الباب و دون تدخل مركبة أخرى مؤمن عليها

                                                        
. 21دمحم حسُت منصور مرجع سيق ذكره، ص1
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 1 :جرائمها, أسباب, تصنيف حوادث السيارات: ادلطلب الثاين

 ىي حوادث الصدم أو التدىور أو الدىس و اليت ينتج عنها أضرار مادية بسيطة :احلوادث البسيطة .أ 

 .ابدلركبات أو األمبلك اخلاصة و اليت ينتج عنها إصاابت بدنية

 ىي حوادث الصدم أو التدىور أو الدىس و ينتج عنها أضرار مادية متوسطة و :احلوادث ادلتوسطة .ب 

 .إصاابت جسمانية و يعاجل األشخاص يف ادلستشفى و يغادروىا يف احلال بعد تلقي العبلج البلزم

 ىي حوادث الصدم أو التدىور أو الدىس و ينتج عنها حدوث وفيات أو إصاابت :احلوادث البليغة .ج 

جسمانية بليغة قد تلحق بسائق ادلركبة أو مرافقيو أو ادلارة و قد ػلدث عنها أضرار مادية يف ادلركبات 

 .أو األمبلك العامة أو اخلاصة

 :مصطلحات متعلقة حبوادث السيارات -3

      ال ؽلكننا اخلوض يف أي ميدان حبث بدون ربديد بعض ادلفاىيم و ادلصطلحات الضرورية، و ىو ينطبق على 

ظاىرة غياب األمن ادلروري اليت تستجوب ربديد بعض ادلفاىيم و ادلصطلحات ادلرتبطة هبا خاصة و أهنا ظاىرة 

تعريف حسب ادلنظمة العادلية . تتميز ابلتعقيد و ترتبط أبسباب متعددة، و ىنا نفرق بُت نوعُت من التعاريف

خاص )و تعريف حسب دليل التعليمات العامة للنظام الوطٍت إلحصائيات حوادث ادلرور (تعريف دورل)للصحة

. (ابجلزائر

 

                                                        
. 4درقاوي عائشة، مرجع سبق ذكره ص 1
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 1: (OMS)حسب ادلنظمة العادلية للصحة - أ

 حدث مستقل خارج عن نطاق إرادة اإلنسان، سببتو قوة خارجية سريعة، و يتجلى يف خسائر ":احلادث

 ."جسدية و عقلية

 كل شخص قتل فور وقوع احلادث أو تويف متأثر جبروح من جرائو يف فًتة ال تتعدى ثبلثيون يوم ":القتلى

 ."من وقوع احلادث

 جروح اثنوية مثل التواء ادلفاصل أو الورم يف العظم من أثر الصدمة":جروح بسيطة". 

 كسر، صدمة خطَتة، خلل، جروح داخلية، سبزق و تقطع العضبلت، صدمة عامة ":جروح خطرية

 ."خطَتة تستلزم متابعة طبية و كل اختبلالت أخرى تتطلب الدخول إذل ادلستشفى

 :فان (SNSAR)حسب دليل التعليمات العامة للنظام الوطٍت إلحصائيات حوادث ادلرور اجلزائرية  - ب

 كل تصادم ػلدث على الطرق ادلفتوحة للسَت و تكون فيها على األقل مركبة :احلادث اجلسدي 

 .أو شخص أو عدة أشخاص قتلوا أ جرحوا (يف حركة)متحركة

 ساعة بعد احلادث 24 كل شخص تويف فور وقوع احلادث، أو بقي متأثرا جبروح دلدة :القتيل. 

 كل شخص متأثر جبروح خطَتة مثل كسور، جروح داخلية أو صدمة عامة :جريح دخل ادلستشفى 

 . ساعة24يتطلب ذلك دخولو إذل ادلستشفى يف غضون ... خطَتة 

                                                        
. 5,4درقاوي عائشة، مرجع سبق ذكره ص 1

. 
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 كل شخص ضحية، تتأثر جبروح خفيفة، قد تتطلب متابعة طبية أو عدم :جريح مل يدخل ادلستشفى 

متابعة طبية، و لكن ال تؤدي إذل دخولو ادلستشفى و لتلخيص ىذه التعاريف، فان للمفاىيم ادلوجودة يف 

 :نظام إحصائيات حوادث ادلرور اجلزائرية ىي

 . ػلدث على األقل ضحية:حادث السري ادلروري -

 . يورط على األقل مركبة واحدة:حادث يف الطريق العام -

: يندرج يف احلادث عدد معُت من ادلستعملُت نذكر منهم

 . ىم ادلتورطُت غَت ادلتوفون حيث ال تستدعي وضعيتهم أي عبلج:السادلني -

 : ىم ادلتورطُت غَت سادلُت و نفرق بُت:الضحااي -

 ىم ادلتورطُت ادلًتفون اثر حدوث احلادث أو أثناء نقلهم اذل ادلستشفى:القتلى . 

 ىم ادلتورطُت غَت ادلتوفون اثر حدوث احلادث أو أثناء نقلهم اذل ادلستشفى و لكنهم مصابون :اجلرحى 

 .جبروح

: تشخيص أسباب حوادث ادلرور و نتائجها

 :أسباب حوادث السيارات -1

       إن ظاىرة حوادث ادلرور كغَتىا من الظواىر االجتماعية األخرى أتيت كنتيجة جملموعة من األسباب ادلباشرة 

و ابإلضافة إذل العامل النفسي فان بعض السلوكيات اإلنسانية تكتسب و تنمو داخل اجملتمع الذي يعيش فيو 
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الفرد، و ابلتارل يكون لدى اإلنسان مواقف و عادات يقوم على أساسها بعض السلوكيات و اليت قد تؤدي بو إذل 

 1.حادث مرور خطَت

ىناك ثبلث عوامل أساسية متشابكة تساىم يف حصول حوادث ادلرور و :  األسباب العامة حلوادث ادلرور:أوال

. مستعمل السيارة، ادلركبة و ىيكلة الطريق و زليطها: ادلتمثلة يف

 إن للعامل اإلنساشل دور فعال يف نظام مرور، ؽلكن تصنيف مستعملي الطريق إذل :مستعمل الطريق 

صنفُت علا شخص غَت زلمي كالراجل أو سائق مركبة ذات عجلتُت و شخص زلمي كسائق أو راكب 

 .مركبة ذات زلرك

 إن ادلشي ىو أحد التنقبلت ادلستعملة بشكل واسع و لكن رغم مشوليتو إال أن ادلساحات :الراجلون 

ادلخصصة للمشاة قد تقلصت بشكل ملحوظ و مقلق اتركو اجملال للمركبات ذات احملرك اليت تتطور 

ابستمرار زلتاج بذلك إذل أماكن أوسع و سرعة أكرب،كما أن األطفال ىم ادلشاة األكثر عرضة حلوادث 

 .ادلرور بسبب مسوىم نتيجة لقلة إدراكهم للخطر و حداثة سنهم

 ؼلضع سائق السيارات إذل أتثَتات سلتلفة سواء متوقعة أم ال كما أن لتصرفاهتم و حاالهتم :السائقني 

سهو، تعب، عصبية، ربت أتثَت سلدر أو مخر، سوء رؤية )النفسية دور كبَت يف ربرايت احلركة ادلرورية 

األكثر عرضة حلوادث ادلرور و أكثر أسباب ىذه  (سنة 35-18)حيث تعترب شرػلة الشباب  (...

 :احلوادث النفسية، نذكر منها

                                                        
                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                    metlil-chaamba.com-2012 /02/10.                                                                  2015/ 11/02 تاريخ االطالع

                                                                                                                                                               1  
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يرى الشاب يف السيارة نوعا من الرقي و التقدم و ىو قد يستعملها للتنقل فيحاول فرض نفسو ابستعمال  .أ 

السرعة أو إلهبار أحد أصداقو ابدلنافسة أو يتجاوز سيارة ذات سرعة أقل على طريق وطٍت دون أن ػلًتم أدسل 

 .قوانُت التجاوز، كأنو ال يرى

:  يف ادلناطق احلضرية2014األسباب الرئيسية للحوادث اجلسمانية ادلسجلة سنة  :01اجلدول رقم 

النسبة ادلئوية العدد السبب  

 %96.95 16818العنصر البشري  

 %01.70 269ادلركبة 

 %01.55 296الطريق و احمليط 

 %100 17383اجملموع 

. 2015أفريل،13:اتريخ الطبلع ، www.dgsh.dz/ImG/pdF/STaT2013.2014 :ادلصدر

 

 

 

 

 

http://www.dgsh.dz/ImG/pdF/STaT2013.2014.PDF
http://www.dgsh.dz/ImG/pdF/STaT2013.2014.PDF
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اىل  31/03/2015األسباب الرئيسية للحوادث اجلسمانية ادلسجلة خالل الفرتة ادلمتدة من  :02اجلدول رقم 

 .يف ادلناطق احلضرية 06/04/2015غاية 

النسبة ادلئوية العدد السبب  

 %94.09 223العنصر البشري  

 %02.11 05ادلركبة 

 %3.80 09الطريق و احمليط 

 %100 237اجملموع 

. 2015مارس12:اتريخ الطبلع، /www.dgsn.dzجدول مقارن للحوادث : ادلصدر

. ال يرى أنو ليس وحده و أن تصرفو دل يكن متوقعا أبدا

 إن احلصول على رخصة السياقة ال يعٍت قيادة جيدة و الكثَت من :حداثة احلصول على رخصة السياقة .ب 

سا، / كلم8ادلتحصلُت عليها حديثا يرى فيها نوعا من حرية القيادة و ال ػلًتمون السرعة احملددة ب 

كما أن التكوين يف مدارس السياقة ابإلضافة إذل عدم مشولتو و فًتة التكوين ال أيخذ بعُت االعتبار 

 .عملية التحسيس بضرورة احًتام قوانُت ادلرور، كتحديد السرعة و استعمال حزام األمن

يرى الكثَت من الشباب أن يف احًتام قواعد ادلرور نوع من القيد مع حريتو : عدم احرتام قوانني ادلرور .ج 

الشخصية و الضغط، فنجدىم يتجاىلوهنا، خاصة فيم يتعلق ابلوقوف أمام إشارة قف أو التأشل عند 

 .شلر الراجلُت و التجاوزات غَت القانونية دون نسيان استعمال السرعة ادلفرطة

http://www.dgsn.dz/
http://www.dgsn.dz/
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 كما أن استعمال حزام األمان يقلل من التأثَت القاتل حلوادث ادلرور بنسبة :عدم استعمال حزام األمان .د 

40%. 

 إن لنوع الطريق و زليطها أتثَتا ال يستهان بو يف محاية مستعملي الطريق خاصة إذا حددت :الطريق .ه 

النقاط السوداء و ادلتمثلة يف أماكن اليت تكثر فيها حوادث ادلرور حيث أن الطريق يتغَت و على 

و . اخل... السائق أن يتأقلم معها حسب أحواذلا فتارة تكون مستقيمة فتصبح منعرجا أو طريقا زلقا 

األكثر عرضة للحوادث ىي الطريق السريعة حيث غلد بعض السائقُت متعة يف استعمال السرعة 

 .الكبَتة

 :03و عليو ؽلكن تلخيص ىذه األسباب العامة يف اجلدول رقم
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 1 .األسباب العامة حلوادث ادلرور يف اجلزائر: 03جدول رقم 

العدد األسباب  

 141السرعة ادلفرطة 

 67التجاوز اخلطَت 

 34ادلنادرة 

 29ال مباالة ادلارة 

 25عدم احًتام ادلسافة 

 23عدم احًتام إشارات ادلرور 

 18تغيَت االذباه بدون إشارة  

 13عدم احًتام األسبقية 

 12انفراز العجلة 

 08السَت عن اليسار 

 05اختبلالت ميكانيكية 

                                                        
. 30/04/2015 اتريخ االطالع  www.altahrironline.com, 2014 يونيو 24ورقة حبثية, األربعاء 1

 

http://www.altahrironline.com/
http://www.altahrironline.com/
http://www.altahrironline.com/
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 05السياقة يف حالة سكر 

 05وجود حصى و الرمال ابلطريق 

 04السَت يف االذباه ادلمنوع 

 05طريق غَت صاحلة 

 02جنحة الفرار 

 02الكوابح معطلة 

 01وقوف خطَت 

 01انعدام اإلضاءة 

 01الزايدة يف احلمولة 

 01سوء األحوال اجلوية 

 01عدم وجود اإلشارات 

 01إهبار ابألضواء 

 405اجملموع 
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. األسباب العامة حلوادث السيارات: 01الشكل رقم 

عوامل أخرى السائق الطريق السيارة 

السرعة -

الثبات -

األمن و السبلمة -

نوعية الطريق -

تنظيم الطرق -

زبطيط الطرق -

نوع الطريق -

اإلضاءة ليبل -

السرعة -

العصبية -

انشغال السائق -

عدم احًتام أنظمة -

ادلرور 

سوء الرؤية -

الكحول أو سلدر -

استعمال اذلاتف -

ظروف جوية -

االزدحام -

الوعي ادلروري -

 

 

 

 

 ،التجارب العربية و الدولية يف تنظيم ادلرور ،الندوة العلمية "إعداد الطالب أحسن مبارك طالب من : ادلصدر

 .7,6ص,/2009respository.hauss edusa bitstream,اجلزائر

 حادث مروري

أضرار/جرحى/قتلى  
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 1 :األسباب النفسية ادلؤدية حلوادث السيارات: اثنيا

 ىو عبارة عن سلوك عدائي لفرد غَت متكيف مع وضع معُت، و تظهر العدوانية من خبلل :العدوانية -1

القابلية للهجوم اليت صلدىا عن األفراد يف حالة عداوة أو تصرف عدواشل نشيط من خبلل سلوكو 

 .الذي يريد أتكيد ذاتو أمام صعوابت حركة ادلرور

 ىو السائق الذي ػلاول أن أيخذ حق غَته يف استعمال الطريق دون اكًتاث حلركة ادلرور اليت :األاننية -2

 .ؽلكن أن يعرقلها

 غالبا ما ينتاب الفرد فًتات من حالة القلق أثناء عملية السياقة، شلا يولد توترا و أتزما نفسيا يشعر :القلق -3

حالة من التوتر تنشأ من إعاقة جهود الفرد "من خبللو ابلضيق و ؽلكن تعريف التأزم النفسي عن أنو

 و بلوغ أىدافو، إن نوابت القلق تكتسي عدة مظاىر منها اذلول، اذليجان، "على إرضاء دوافعو

االرتباك، و السائق القلق ال يستطيع ازباذ القرار ادلناسب يف الوقت ادلناسب شلا يؤدي بو إذل زايدة 

 .احتمال أخذ القرار اخلاطئ الذي يزيد من وقوع احلادث ادلروري

 إن فقدان التحكم ابلسيارة تبدوا أاثره واضحة ادلعادل يف احلوادث الغامضة، و يزداد خطر :شرود الذىن -4

مجيع احلوادث إذا كانت حالة السائق سيئة و من بُت احلاالت اخلطرة لدى السائق، شرود ذىنو و 

ربول انتباىو من الطريق اليت يسَت فيها بسيارتو إذل مشاغل فكرية سلتلفة و اليت تسبب لو حالة 

اإلرىاق العصيب و السياقة دلسافات طويلة، كما أن التعب و النعاس و عدم أخذ قسط وافر من 

 .الراحة قبل القيام برحبلت طويلة، تؤدي مجيعا إذل أخطار حقيقية

                                                        
 .06درقاوي عائشة، ادلرجع سبق ذكره،ص 1
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  :أتثري العوامل االجتماعية على حوادث السيارات: اثلثا

سنركز على أىم القيم االجتماعية اليت ؽلكن أن تؤثر يف سلوك األفراد و تؤدي هبم إذل نتائج وخيمة و من أعلها ما 

 1 :يلي

 :ثقافة الوقت -1

 من خبلل ىذا ادلثل، ؽلكن فهم أعلية الوقت ابلنسبة للفرد و اجملتمع، "إن الوقت كالسيف، إن دل تقطعو قطعك "

فاحًتام الوقت يعترب عامل أساسي و مهم يف تطور اجملتمعات لذا فان استعمال الوقت قد يؤدي إذل نتائج وخيمة 

. تعود ابلضرر على الفرد و اجملتمع

. لذا فان اإلنسان قد يتجاوز السرعة احملددة أو اإلشارات الضوئية أو هبمل تفقد ادلركبة نظرا لضيق الوقت

 : ادلكانة االجتماعية -2

 إن التفاوت يف ادلكانة االجتماعية قد غلعل اإلنسان ػلمل ضغوطا نفسية كبَتة تًتجم بسلوكيات غَت أمنية، 

و دبا أن السيارة أصبحت جزءا من ادلظهر االجتماعي، فهي تعكس الطبقة االجتماعية اليت ينتمي إليها كل 

. فرد، و ابلتارل فان قوة سيارتو ىي اليت ربدد موضعو يف البيئة االجتماعية

 

 :اذلوة الثقافية -3

                                                        
. 11-10درقاوي عائشة، مرجع سبق ذكره،ص 1
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فهي من األسباب ادلؤدية إذل حوادث ادلرور، و لعل اخللل الكبَت الذي أدى إذل ىذه اذلوة الثقافية ىي التقدم 

التكنولوجي الذي يرافقو تقدم يف اجلوانب ادلادية للمجتمع، و عليو ؽلكن تلخيص أسباب حوادث ادلرور 

 1 :بشكل سلتصر يف

 تعب و إرىاق قائد ادلركبة. 

 (."ادلوابيل"و منها احلديث ابجلوال )انشغال قائد ادلركبة عن القيادة 

 عدم التقيد أبنظمة ادلرور. 

 يشتمل على السرعة ادلفرطة و عدم احًتام قانون ادلرور و إعطاء السيارة لؤلطفال من : التهور يف القيادة

 .دون مراقبة

 (سنوي-أسبوعي-يومي)أو فحصها بشكل دوري (ادلركبة)عدم صيانة السيارة. 

 أعمال على الطريق، منحنيات خطَتة، سوء زبطيط مارات الطريق، عدم وجود عوامل )أحوال الطريق

 .(السبلمة

 (مطر، ضباب، رمال)أحوال الطقس. 

 ذباوز السرعة احملددة. 

 (الضوئية و ادلرسومة)عدم احًتام اإلشارات ادلرورية. 

 (منها الوقوف ادلزدوج)توقف غَت نظامي. 

                                                        
www.metlil-chaamba.com-10/02/2012_1 ، 2015أفريل13:اتريخ االطبلع .

 

http://www.metlil-chaamba.com-10/02/2012_
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 دوران غَت نظامي. 

 القيادة ربت أتثَت ادلسكر أو ادلخدر. 

 نقص كفاءة السائق. 

 (ادلركبة)نقص كفاءة و ذبهيز وسيلة النقل. 

 القيادة يف حاالت نفسية و انفعالية قوية. 

 :نتائج حوادث السيارات يف اجلزائر -

 عندما نتحدث عن نتائج احلوادث ادلرورية و اليت ؽلكن أن نًتمجها إذل خسائر بشرية و مادية فبلبد من التعرض 

 1:إذل ثبلثة أقسام من تلك النتائج و ىي

 و ىي تتمثل يف اخلسائر اليت تنتج عن خسارة فرد ابلنسبة ألسرتو و ذويو و :من الناحية االجتماعية  -1

فعندما يكون ىذا الفرد . أصدقائو، و أيضا خسارة اجملتمع عندما يكون ىذا الفرد منتجا و فعاال

فقد يؤدي إذل تفكك . مسؤوال عن أسرتو فان ىذه األسرة تكون فادحة من جراء فقدان راعيها

األسرة و اهنيار كياهنا نظرا للدور اجلسيم الذي يؤديو رب األسرة يف احلفاظ على أفراد أسرتو و 

فانو من الواجب على الدولة أن تورل اىتماما كبَتا للمحافظة على ادلواطنُت ،متابعتهم و مبلحظتهم

من حوادث السيارات و اليت تكون يف غالب األحيان السبب الرئيس يف ضحااي بشرية يًتكون 

 .وراءىم أرامل يتامى و قد يتعرضون إلصاابت تكون مزمنة و غالبا دائمة كالتشوىات 

                                                        
2005ماي 15تاريخ اإلطالع  Droit7.bhogspo.com/2003/101  
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 ىي عنصر مهم يف قياس حجم ادلشكلة و ؽلكن ربويل تلك اآلاثر إذل خسائر :من الناحية الطبية -2

 .زلسوسة تتمثل يف اإلصاابت اجلسدية و خسائر مادية نعرب عنها بوحدة النقد

تتمثل ىده األخَتة يف توفَت العملة الصعبة لتأمُت و تعويض اخلسائر ادلادية : من الناحية االقتصادية -3

كقطع الغيار سواء كانت زللية أو مستوردة كذلك األمر ابلنسبة  للتجديد الدائم و ادلستمر يف 

و ىدا عوض أن توفر ىده األموال دبشاريع استثمارية تعود ابلفائدة ،استَتاد السيارات من اخلارج 

 .على االقتصاد الوطٍت كتوسيع شبكة الطرق و إانرتو التفادي مثل ىده احلوادث

 2013و مقارنتها بنسبة  2014جدول مقارن حلوادث ادلرور اجلسمانية ادلسجلة خالل سنة  :04جدول رقم 

 .يف ادلناطق احلضرية

النسبة الفارق  2014 سنة 2013 سنةالتعيُت 

 %00.12 20+ 17383 17363عدد احلوادث 

 %01.25 255+ 20717 20462عدد اجلرحى 

 %04.55 36+ 828 792عدد القتلى 

. 2015أفريل13:تاريخ االطالع , .www.dgsn.dz/IMG/pdf/stat2013-2014: ادلصدر-

سجلت نسبة كبَتة من حوادث السيارات ابدلقارنة 2014نبلحظ من خبلل اجلدول أن سنة :التحليل -

: من خبلل 2013بسنة

 %       4.55قتيل بنسبة 36:عدد القتلى بفرق-

http://www.dgsn.dz/IMG/pdf/stat2013-2014.pdf
http://www.dgsn.dz/IMG/pdf/stat2013-2014.pdf
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 .%01.25 بنسبةجريح 255:عدد اجلرحى-

. %00.12 حادث سَت بنسبة 20:من حيث عدد احلوادث- 

. وعليو أن حوادث السيارات يف تزايد مستمر رغم سلتلف اإلجراءات ادلتخذة

 إذل 24جدول مقارن حلوادث ادلرور اجلسمانية ادلسجلة خبلل الفًتات ادلمتدة من : 05رقم جدول 

 .يف ادلناطق احلضرية 06/04/2015 إذل 31 و من 30/03/2015

 إذل 24من التعيُت 

30/03/2015 

 إذل 31من 

06/04/2015 

النسبة الفارق 

 %17.11 36+ 237 201عدد احلوادث 

 %9.68 25+ 283 258عدد اجلرحى 

 %100 06+ 12 06عدد القتلى 

. 2015مارس 12: االطبلعاتريخ،/www.dgsn.dzجدول مقارن للحوادث : ادلصدر-

 

 

 

 

 

http://www.dgsn.dz/,�����
http://www.dgsn.dz/,�����
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 . يف ادلناطق احلضرية2013 و مقارنتها سنة 2014 النشاطات ادليدانية ادلسجلة خبلل سنة :06رقمجدول 

النسبة ادلئوية الفارق  2014سنة  2013سنة التعيُت 

 %05.86 3685- 59234 62919جنح ادلرور 

 %01.19 202- 16798 17000سلالفات التنسيق 

 %32.00 5032+ 20755 15723الوضع يف احلضَتة 

 %23.19 14227- 47131 61358التوقيف 

 %09.21 71450- 704061 775511الغرامات اجلزافية 

سحب رخص  

السياقة 

170119 159648 -10771 06.32% 

 .2015أفريل13:اتريخ االطبلع   ،.www.dgsn.dz/IMG/pdf/stat2013-2014: ادلصدر-

 

 

 

 

 

http://www.dgsn.dz/IMG/pdf/stat2013-2014.pdf
http://www.dgsn.dz/IMG/pdf/stat2013-2014.pdf
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حجم مشكلة حوادث السيارات ووسائل الوقاية منها :ادلطلب الثالث 

 ساعات اثر حوادث ادلرور فهي تتصدر قائمة الدخول يف عدد 03        اجلزائر ربتل ادلرتبة األوذل بقتيل كل 

الوفيات جراء حوادث ادلرور، حيث سبثل اجلزائر ادلرتبة الثالثة بعد كل من العربية السعودية و اإلمارات و أييت العادل 

العريب يف ادلرتبة األوذل من حيث عدد الوفيات النامجة عن حوادث ادلرور حيث تتصدر ادلملكة العربية السعودية، 

اإلمارات، اجلزائر و األردن قائمة األكثر تسجيبل يف عدد الوفيات اثر حوادث ادلرور، ففي السعودية ربصد 

 معاق، أما يف اإلمارات 100 ألف جريح و ينتج عنها 40 شخص إضافة إذل 5000حوادث ادلرور سنواي أرواح 

 ألف نسمة نتيجة 100 حالة وفاة يف كل 27العربية ادلتحدة ؽلثل عدد الوفيات النامجة عن ىذه احلوادث يف 

إرىاب الطرقات، و سبثل اجلزائر ادلركز الثالث عادليا من حيث عدد الوفيات يف حوادث ادلرور، إذ يقع حادث يف 

 مليار دينار و تليها 100 دقيقة و قتيل يف كل ثبلث ساعات كما بلغت خسائر اجلزائر بسبب احلوادث 20كل 

لتتكبد احلكومة  5000 دقائق أما يف مصر تتسبب احلوادث يف إزىاق 5األردن حيث يقع حادث سَت يف كل 

 مليون دوالر، و كل ىذا راجع إذل العامل البشري ىو ادلتسبب يف احلوادث مث 959بسبب ىذه احلوادث سنواي 

 1 .تليو حالة ادلركبات و الطرقات

 مفهوم الوقاية من حوادث السيارات .

وقيت )     الوقاية يف اللغة العربية ذلا عدة معان، نذكر منها احلفظ وقي الرجل مالو إذا حفظو و دبعٌت أخر السًت

 2(.و جعل بينك و بُت الظلم وقاية)، و دبعٌت احلاجز،(فبلن من اخلطر

                                                        
1 www.djazairess.com/ennhar22/08/2014،   2015أفريل12اتريخ االطبلع. 

 

2009, اجلزائر،التجارب العربية و الدولية يف تنظيم ادلرور ،الندوة العلمية "إعداأحسن مبارك طالب  من .08   ،ص  respository.hauss 

edusa bitstream/,2  

http://www.djazairess.com/ennhar22/08/2014
http://www.djazairess.com/ennhar22/08/2014
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احلفاظ على أرواح أبنائنا و بناتنا من األخطار ادلرورية، و السًت نريد : السيارات نريد هبا فعبل فالوقاية من حوادث

بو سًت رلتمعاتنا العربية من مضار و مهالك احلوادث ادلرورية، نريد جعل من الوقاية ادلرورية حاجزا بيننا و بُت 

. حوادث السيارات

و عليو فان مفهوم الوقاية من حوادث ادلرور يعادل ادلفهوم  العلمي للوقاية من اجلرؽلة، و يصبح مفهوم الوقاية من 

حوادث السيارات تبعا لذلك ىو تدابَت رلتمعية قبلية زلسوبة ذات طابع عملي ميداشل احًتايف ؽلكن أن تكون 

: على شكل واحدة أو أكثر أو كلها من تدابَت على شكل

 .برامج توعوية -

 .أتىيلية -

 ن.تدريبية -

 طرق و أساليب الوقاية من حوادث السيارات .

     إن الوقاية ادلرورية من تدابَت فعلية عملية قبلية و ليست بعدية أي بعد حصول احلوادث ادلرورية، التدابَت 

الوقائية تكون إذن هبدف احليلولة دون وقوع احلوادث ادلرورية من أصلو، أو على األقل التقليل منها و من نتائجها 

  .السلبية على الفرد و اجملتمع على حد سواء



 الفصل األول                                             دراسة نظرية لحوادث السيارات و التأمين

26 
 

و عليو الوقاية ادلرورية تشَت إذل التدابَت و اإلجراءات و الربامج، اليت تتخذه الدولة و اجملتمع و اجلماعات احمللية و 

األجهزة ادلختصة، و اجملتمع و اجلمعيات احلكومية ذات العبلقة يف رلال حوادث ادلرور، هبدف التأثَت عن العوامل 

 1 :ادلؤدية حلوادث ادلرور، و ىذه التدابَت تكون على شكل

 .على شكل تدابَت إدارية قانونية يف رلال -1

 .النظام ادلروري ككل -

 .قواعد ادلرور -

 .(تعليمات موقفية)تعليمات و توجيهات يومية حسب الظروف و احلاجة -

 .التجهيزات: تدابري تتعلق ابحمليط -2

 .الطرق و الشوارع -

 .إشارات ادلرور -

 .(تكنولوجية)استخدام وسائل تقنية -

و عليو فالوقاية من حوادث السيارات ىي قبل كل شيء تدابَت فعلية عملية، و ليست رلرد نصائح أو إرشاد ألن 

. ىذه األخَتة موجودة فعبل و لكنها ليست مرادفة أو بديلة عن الوقاية ادلرورية

                                                        
اتريخ ،repository.hauss.edu.sa ،2009أحسن مبارك طالب، الندوة العلمية التجارب العربية و الدولية يف تنظيم ادلرور، اجلزائر، 1

. 7-6ص ،2015أفريل16:االطبلع
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فالوقاية ادلرورية إذن تكون هبدف احليلولة دون وقوع احلادث من أصلو، و عليو فنحن نعتقد، بعدم جدوى -

سياسة ادلكافحة ادليدانية وحدىا يف مواجهة احلوادث ادلرورية، و ىذا بكل بساطة ألن ادلكافحة ادليدانية ىي تدابَت 

قبل حدوث )بعدية بعد حدوث الفعل و ىي موجهة للمخالفُت أنفسهم، إذن الوقاية ادلرورية ىي تدابَت قبلية

و عليو نعتقد أن اإلسًتاتيجية احلديثة و السياسة احلديثة يف اجملال ادلروري غلب أن تبٌت على  (ادلخالفات ادلرورية

: ادلثلث الوقائي بدال من ادلثلث ادلكافحايت فادلثلث الوقائي يتشكل منو التارل

 .الوقاية .أ 

 .ادلراقبة و الكشف .ب 

 .اإلنذار و التدخل .ج 

 1 .ألن ادلكافحة ادليدانية تعٍت يف األساس االعتماد على ثبلث أجهزة: ادلثلث ادلكافحايت

 .األجهزة األمنية - أ

 .احملاكم - ب

 .السجون - ت

 

 

 

                                                        
. 17أحسن مبارك طالب، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 التطبيق ادليداين للوقاية من حوادث السيارات .

      إن االنتقال من النظري إذل التطبيق يف رلال التدابَت و الربامج الوقائية من حوادث ادلرور، ال ػلتاج اال اذل 

االقتناع و العزم و العمل الفعلي ادليداشل ألن اخلطوات الضرورية لبلنتقال اذل التطبيق ادليداشل الفعلي للتدابَت و 

 1:الربامج الوقائية يف رلال الوقاية من حوادث ادلرور معروفة وواضحة و ىي عبارة عن اخلطوات التالية

 :تشكيل اجلهاز الوطين ادلكلف ابلوقاية من حوادث السيارات -1

       ىذا يعٍت أن أي سياسة وطنية جدية أو علمية أو احًتافية يف رلال الوقاية من حوادث ادلرور، ال ؽلكننا أن 

نرى النور، إذا دل يكن ىناك جهاز وطٍت رمسي مكلف بذلك، مثل اجلهاز الوطٍت للوقاية من حوادث ادلرور، 

اجمللس الوطٍت للوقاية من حوادث ادلرور، فمن مهام ىذا اجلهاز ىي إعداد الربامج و التدابَت الوقائية يف رلال 

. الوقاية ادلرورية، و يتم ذلك بكل بساطة ابللجوء إذل اخلربة اخلرباء و ادلختصُت

 :و ضع و إعداد الربامج و النماذج و التدابري الوقائية -2

: فهذه اخلطوة ال ؽلكن ربقيقها بدون اخلطة األوذل و تتمثل يف

 .الربامج الوقائية يف رلال حوادث ادلرور -

 .النماذج التطبيقية الوقائية من حوادث ادلرور -

 .التدابَت الوقائية للوقاية من حوادث ادلرور -

 .التكليف ابلدراسات و البحوث ادليدانية يف رلال الوقاية من حوادث ادلرور -

                                                        
 18,17.16أحسن مبارك طالب، ادلرجع السابق، ص 1
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 :التطبيق ادليداين للربامج الوقائية  -3

        ؽلكننا القول أن ال توجد طريقة مثلى أو طريقة ظلوذجية واحدة معتمدة و مقبولة يف مجيع اجملتمعات و 

الدول، ان ذلك يعود  يف حقيقة األمر إذل خربة و خصوصية و قوانُت كل رلتمع لكن ىناك يف ادلقابل اخلطوات 

  :األساسية، ضلددىا ابختصار يف النقاط التالية

 .اختيار ادلسؤول الفريق التطبيقي -

 .اختيار الفريق نفسو -

 .ربديد مهام ووظائف كل عنصر من أعضاء الفريق التطبيقي -

 .ربديد اخلطوات التنفيذية بدقة -

 .ربديد الفًتة الزمنية لكل مرحلة تطبيقية و ربديد الفًتة الكلية للربامج -

 .إعداد تقارير دورية عن سَت العمل التطبيقي -

 :عملية التقييم -4

نشَت إذل ضرورة عملية التقييم للربامج يف شكلو النهائي و يف سلتلف خطواتو و مكوانتو دلعرفة ما ىو الذي نفذ و 

الذي دل ينفذ و معرفة الصعوابت، و النقائص، االختبلالت يف الربامج الوقائية بغرض إصبلح ما ىو غَت فعال أو 

. صعب

.  فعملية التقوصل ضرورية و حتمية
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. مفاىيم أساسية للتأمني: ادلبحث الثاين

. نشأة و مفهوم التأمني: ادلطلب األول

     يرى بعض الباحثُت أن نشأة فكرة التأمُت أهنا تعود إذل العصور القدؽلة و منهم من يرى أهنا تعود إذل العصور 

. الوسطى

فالذين يرجعون فكرة التأمُت إذل العصور القدؽلة، يرون أن ىذه الفكرة قد جسدهتا رؤية يوسف عليو السبلم 

خبلل احلضارة الفرعونية يف مصر، حول زبزين القمح يف سنوات الرخاء دلواجهة سنوات العجاف البلحقة، و رؤية 

. يوسف ىذه تعرب عن احليطة و احلذر من وقوع ادلخاطر اليت قد تتحقق مستقببل

و ذبسد فكرة التأمُت كذلك بظهور التعاون التبادرل خبلل احلضارة الصينية، حيث كان التجار حينها يقومون 

بتوزيع ادلخاطر ادلتمثلة يف نقل البضائع االجتياز األهنار على رلموعة من السفن فإذا ما غرقت أحداىا و صلت 

. األخرى، يكون ىناك تقاسم يف األضرار بُت التجار و ىذه احلالة شكلت النواة األوذل للتأمُت البحري

ووجدت فكرة التأمُت أيضا لدى البابليُت، حيث كان سكان شواطئ اخلليج العريب، يساعلون مجيعا يف التعويض 

. عمن يفقد سفينتو بدون إعلال منو بسفينة أخرى

و ذات الفكرة جسدىا العرب يف تعاملهم، إذ أهنم كانوا يعتمدون على ضمان سلاطر الطريق يف تنقل بضائعهم 

 1.بواسطة القوافل من واذل اجلزيرة العربية

                                                        
 .6اجلزائر، الطبعة الثانية، ص -بن عكنون- الساحة ادلركزية2007، ديوان ادلطبوعات اجلامعية "زلاضرات يف قانون التأمُت اجلزائري"معراج جديدي، 1
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و إن التأمُت بشكلو احلارل دل يظهر إال يف بداية القرن احلارل بصدور رلموعة من القوانُت يف العديد من الدول 

 1980و ىذا القانون األخَت ىو الذي كان سائدا يف اجلزائر إذل غاية سنة - 1930، فرنسا 1908األوربية كسويسرا 

. أين أصدر ادلشرع خبلذلا قانوان للتأمُت

إن الشعور ابألمان و الضمان رافق اإلنسان عرب العصور، و كان أول رلال ذبسدت فيو ىذه الرغبة، رلال ادلخاطر 

و قد . البحرية، و دبا يعود ذلك إذل تكثيف التبادل التجاري بُت الدول الواقعة على ضفيت البحر األبيض ادلتوسط

بدأ ىذا النظام يف شكل القرض البحري و يتمثل ذلك يف أن يقدم شخص ميسور دلالك السفينة أو الشاحن ما 

ػلتاج من مال مقابل حصولو على فائدة مرتفعة إذل جانب اسًتداد مبلغ القرض بشرط أن تصل السفينة و 

و يشبو ىذا النظام إذل حد بعيد التأمُت و خاصة ابلنسبة للمقًتض حيث . البضاعة اليت ربملها إذل أماكنها سادلة

أن ىذه العملية توفر لو األمان ادلطلوب إال أنو ؼلتلف عن نظام التأمُت ابلنسبة للمؤمن أو ادلقًتض، حيث أنو دل 

. يستلم قسط التأمُت و الذي يعد عنصرا أساسيا يف التأمُت و ال القرض إذا دل يتحقق اخلطر

و عرف التأمُت تطبيقات يف العديد من الدول و خاصة بعد ظهور استخدام اآلالت و ادلعدات اليت ىي يف الواقع 

تشكل خطرا جسيما على اإلنسان و عرف انتشارا واسعا مع بداية الثورة الصناعية، و قد مشل نظام التأمُت مع 

بداية القرن احلارل العديد من اجملاالت اليت كانت ال تعرف من قبل، كالتأمُت على ادلسؤولية ادلدنية و حوادث 

ادلرور و النقل دبختلف أنواعو، و قد ازداد نطاق التأمُت مع التقدم العلمي و التكنولوجي، األمر الذي أدى إذل 

التأمُت ضد سلاطر استعمال الطاقة الذرية و ادلنشآت النووية و احلوادث النامجة عن إطبلق األقمار الصناعية إذل 

 1.الفضاء اخلارجي

                                                        
. 07ص،جديدي معراج، مرجع سبق ذكره1
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 1930و يف اجلزائر، لقد كان النظام السائد يف ىذا اجملال بعد اسًتداد السيادة الوطنية نظام التأمُت الفرنسي لسنة 

 1: مراحل3و بعده عمل ادلشرع على شن قواعد قانونية جزائرية ذبسدت يف 

و اليت كان عددىا حبوارل .  عرفت بفرض الدولة رقابة على الشركات األجنبية العاملة يف ىذا اجملال:ادلرحلة األوىل

شركة تعمل على مستوى سلتلف رلاالت التأمُت، و أغلبها شركات فرنسية يوجد مقرىا الرئيسي بكربايت  270

. ادلدن الفرنسية

 و ىي مرحلة ذبسدت فيها فكرة احتكار الدولة لعمليات التأمُت و إعادة التأمُت ابجلزائر، و مت :ادلرحلة الثانية

من اآلن فصاعدا يرجع "حيث أشارت ادلادة األوذل منو على أنو 1966 ماي 27ذلك دبقتضى األمر الصادر بتاريخ 

. "استغبلل كل عمليات التأمُت للدولة

و قد أنشأت الدولة ذلذا الغرض مؤسسات أتمُت جزائرية لتحتكر ىذا النشاط، و ال زالت حلد اآلن، مثل الشركة 

و الشركة ادلركزية إلعادة  (C.A.A.R)و الشركة اجلزائرية للتأمُت و إعادة التأمُت. (S.A.A)اجلزائرية للتأمُت

، و ىذه الشركات ىي شركات ذات طبيعة ذبارية، (C.A.A.T)و الشركة اجلزائرية لتأمينات النقل (C.C.R)التأمُت

أضف إذل ذلك شركات ذات طبيعة مدنية كالتأمُت التبادرل اجلزائري لعمال الًتبية و الثقافة و الصندوق ادلركزي 

. إلعادة التأمُت التبادرل يف اجملال الفبلحي

 و ادلتعلق ابلتأمُت 1974ابإلضافة إذل قانون  1980 أوت 09  سبيزت بصدور قانون التأمُت ادلؤرخ يف:ادلرحلة الثالثة

.اإلجباري على السيارات و التعويض عن األضرار اجلسمانية النامجة عن حوادث ادلرور   

 

 

                                                        
.08ص ،مرجع سبق ذكره،معراج جديدي  1  
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 من خبلل معرفتنا دلفهوم اخلطر صلد أن التأمُت أحد وسائل مواجهة اخلطر، و :تعريف التأمني -

 1:لوال وجود اخلطر دل وجود التأمُت، و قد تعددت تعريفات التأمُت نذكر منها

 (ادلؤمن لو) أن يؤدي إذل الطرف الثاشل Insurer (ادلؤمن) ىو اتفاق يلتزم دبقتضاه الطرف األول:التأمني -1

Insured (ادلستفيد) أو إذل Ben eficiary  الذي اشًتط التأمُت لصاحلو مبلغا من ادلال أو إيرادا أو

 (اخلطر)يف حال وقوع احلادث أو ربقق Sun Insured (مبلغ التأمُت)مرتبا أو أي عوض مارل أخر

Risck(قسط) ادلبُت ابلعقد و ذلك مقابل premium أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها ادلؤمن لو 

 .للمؤمن

: التعريفي السابق ىو تعريف قانوشل للتأمُت، و من خبلل ىذا التعريف نسمع ادلصطلحات التالية

الذي يتعرض خلطر يف شخصو أو  (شخص أو شركة) و ىو الطرف:Insuredادلؤمن لو  -

شلتلكاتو و لذلك يلجأ لطرف أخر ىو شركة التأمُت طالبا منها التأمُت ضد ىذا اخلطر مقابل 

 .قسط يتفق عليو و مقابل أن تدفع الشركة مبلغا من ادلال يف حال ربقق اخلطر

و اليت يقوم بتغطية قيمة التأمُت لطلب التأمُت  (الشخص أو الشركة )و ىو : Insurerادلؤمن  -

 .ضد اخلطر ادلؤمن ضده

 و ىو الطرف الذي تؤول اليو ادلنفعة ادلًتتبة عن عقد التأمُت و قد :Benneficiaryادلستفيد  -

 .يكون ادلستفيد ىنا ادلؤمن لو أو أي شخص أخر

                                                        
، 2010، الطبعة األوذل، ، ، ، دار احلامد للنشر و التوزيع، عمان"إدارة اخلطر و التأمُت" أسامة عزمي إسبلم، شقَتي نوري موسى، 1

. 89,88,8786،ص
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 و ىو ادلبلغ الذي يدفعو ادلؤمن لو للمؤمن نظَت التزام األخَت بتحمل :Premiumقسط التأمني  -

 .اخلطر نيابة عن األول

و احتساب قسط التأمُت يعتمد على طبيعة اخلطر و ؼلتلف ابختبلف ىذه الطبيعة من حيث ترددىا النسيب و 

. مدى اخلسائر اليت تسببها ابإلضافة لعوامل أخرى

و ىو ادلبلغ الذي يلتزم ادلؤمن بدفعو للمؤمن لو أو ادلستفيد عند : Sim Insuredمبلغ التأمني  -

 .ربقق اخلطر ادلؤمن ضده

و يتناسب مبلغ التأمُت مع قسط التأمُت تناسبا طرداي فزايدة مبلغ التأمُت تتبعها زايدة يف القسط ادلستحق، و 

مبلغ التأمُت ؽلثل سقف االلتزام للمؤمن يف حال ربقق اخلطر إذ قد تكون األضرار جزئية كما قد تكون قيمة 

الشيء ادلؤمن عليو قد اطلفضت عند ربقق اخلطر و ابلتارل فان ادلؤمن سيدفع جزءا من مبلغ التأمُت يتناسب مع 

. األضرار اليت حدثت أو مع قيمة الشيء ادلؤمن عليو يستثٍت من ذلك التأمُت على احلياة و أتمُت الواثئق ادلقدرة

ىو توزيع اخلسائر العرضية من خبلل نقل األخطار أو ربويلها من ادلؤمن ذلم إذل شركات " :التأمني -2

 ."التأمُت اليت تقبل تعويض مثل ىذه اخلسائر عند ربقق تلك األخطار

: من التعريف السابق نبلحظ أن لتأمُت مسات أساسية ىي

 .توزيع اخلسارة -

 .دفع اخلسارة العرضة -

 .ربويل اخلطر -

 .التعويض -
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 :توزيع اخلسارة -1

       إن توزيع اخلسارة و األساس الذي بنيت عليو فكرة التأمُت، و يقصد توزيع اخلسارة أن مجاعة ادلؤمن 

ذلم تقوم بتحميل اخلسائر الفعلية اليت يتكبدىا بعض أفراد ىذه اجلماعة و ذلك من خبلل أقساط التأمُت اليت 

يقوم مجيع أفراد مجاعة ادلؤمن ذلم بدفعها، و ىذا يعٍت أن مجيع أفراد مجاعة ادلؤمن ذلم يتشاركون يف ربمل 

اخلسائر الفعلية اليت يتكبدىا عدد قليل منهم، إن توزيع اخلسارة يفًتض وجود عدد كبَت من الوحدات ادلعرضة 

للخسارة حىت يصبح ابإلمكان تطبيق قانون األعداد الكبَتة، و الوصول ابلتارل إذل تنبؤ ابخلسارة ادلستقبلية 

. بدقة

 :دفع اخلسارة العرضية -2

     يقصد ابخلسارة العرضية تلك اخلسارة اليت تكون غَت متوقعة و ربدث دبحض الصدفة، و من اجلدير 

ابلقول أن قانون األعداد الكبَتة يعمل ابفًتاض أن اخلسائر اليت تقع ىي خسائر تقع بصورة عشوائية و 

:  دبحض الصدفة

 :حتويل اخلطر -

و يقصد بتحويل اخلطر أن أعباء األخطار الصافية تنتقل من ادلؤمن لو إذل شركة التأمُت اليت تتمتع 

. دبركز مارل قوي ؽلكنها من ربمل اخلسارة و دفع قيمتها بدال من أن يتحملها ادلؤمن لو

 :التعويض -

أي تعويض اخلسارة اليت يتكبدىا ادلؤمن لو أي أن شركة التأمُت تعيد ادلؤمن لو إذل وضعو ادلارل 

. السابق قبل وقوع اخلطر و حدوث اخلسارة
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أسلوب أو نظام يهدف إذل محاية األفراد و ادلنشآت من اخلسائر ادلادية احملتملة نتيجة ربقق ": التأمني -3

اخلطر ادلؤمن ضده و ذلك عن طريق ربويل عبء ىذا اخلطر إذل ادلؤمن الذي يتعهد بتعويض ادلؤمن 

لو أو ادلستفيد عن كل أو جزء من اخلسارة ادلادية و ذلك يف مقابل أن يقوم ادلؤمن لو بدفع قسط أو 

 ."أقسط دورية ربتسب وفقا ألسس رايضية و إحصائية معينة

نظام يصمم ليقلل من ظاىرة عدم التأكد ادلوجودة لدى ادلؤمن لو و ذلك عن طريق نقل عبء ": التأمني -4

 ."اخلطر إذل ادلؤمن و الذي يتعهد بتعويض ادلؤمن لو عن كل أو جزء من اخلسارة ادلالية اليت تكبدىا

وسيلة هتدف بصفة أساسية إذل محاية األفراد و اذليئات من اخلسائر ادلادية الناشئة عن ربقق " :التأمني -5

األخطار احملتملة احلدوث و اليت ؽلكن أن تقع مستقببل و تسبب خسائر ؽلكن قياسها ماداي و ال 

 ."دخل إلرادة األفراد أو اذليئات يف حدوثها

 ."وسيلة اقتصادية ؽلكن عن طريقها استبدال خسارة كبَتة زلتملة أبخرى صغَتة مؤكدة" :التأمني -6

. و عليو اخلسائر الكبَتة احملتملة تتمثل يف ربقق اخلطر ادلؤمن ضده و ابلتارل ىبلك الشيء ادلؤمن عليو

. أما اخلسارة الصغَتة ادلؤكدة فتتمثل يف قسط التأمُت و الذي ىو أقل مبلغ للتأمُت غالبا

 من القانون ادلدشل على 619     لقد حاول ادلشرع اجلزائري إعطاء تعريف التأمُت، و يف ىذا الصدد نصت ادلادة 

التأمُت عقد يلتزم دبقتضاه ادلؤمن أن يؤدي إذل ادلؤمن لو أو إذل ادلستفيد الذي اشًتط التأمُت لصاحلو مبلغا من "أن

ادلال أو إيراد مرتب أو أي عوض مارل أخر يف حالة وقوع احلادث أو ربقق اخلطر ادلبُت يف العقد، و ذلك مقابل 

 1:"قسط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها ادلؤمن لو للمؤمن

                                                        
 .271 ، دار األمل للنشر و التوزيع، األردن، ص"زلاسبة البنوك التجارية و شركات التأمُت" مدحت دمحم إمساعيل، 1
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أنو عقد ػلمل دبقتضاه ادلؤمن لو، نظَت دفعو األقساط على وعد لو أو : التعريف الفين للتأمني -

لغَته أبن يدفع لو ادلؤمن ادلقابل يف حالة حصول خطر معُت و يتحمل ادلؤمن ادلقابل يف حالة 

. حصول خطر معُت و يتحمل ادلؤمن مجيع ادلخاطر و يعمل بينها مقاصة طبق لقواعد اإلحصاء

عقد يلتزم ادلؤمن دبقتضاه أن يؤدي إذل ادلؤمن لو أو إذل ادلستفيد الذي اشًتط : التعريف القانوين للتأمنيأما 

التأمُت لصاحلو مبلغا من ادلال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مارل أخر يف حالة وقوع احلادث أو ربقق اخلطر ادلبُت 

ابلعقد و ذلك يف نظَت قسط أو دفعة مالية أخرى يؤديها ادلؤمن لو للمؤمن و قد أعلل ادلشرع الناحية الفنية 

 .للتأمُت

. العناصر األساسية لعقد التأمني و تقسيماتو: ادلطلب الثاين

. يقوم عقد التأمُت عن عناصر أساسية ثبلثة و ىي اخلطر و القسط، و مبلغ التأمُت ابإلضافة إذل عناصر أخرى

 يعترب من أىم و أبرز عناصر عقد التأمُت و ؽلكن تعريفو أبنو حادث مستقبلي زلتمل الوقوع ال :اخلطر: أوال

دخل إلرادة أحد األطراف يف حدوثو و أن يكون زللو مشروعا، و على أساسو ؽلكن أن نبُت أ وال شروطا معينة 

 1 :ابخلطر، و اثنيا دراسة مواصفات اخلطر

: شروط اخلطر: أوال

: لكي نكون أمام خطر يف مفهوم عقد التأمُت، ينبغي أن تتوفر فيو الشروط التالية

 :أن أيخذ اخلطر شكل احلادث ادلستقبلي -1

                                                        
 .44 معراج جديدؽلرجع سبق ذكره، ص 1
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حبيث أنو ال غلوز أن .       يشًتط يف اخلطر ضمن عقود التأمُت احلادث ادلؤمن منو قد ربقق قبل إبرام العقد

يؤمن الشخص على متجر من خطر احلريق و يكزن ذلك قد حدث قبل إبرام العقد، أو أن يؤمن شخص عن 

حياة شخص أخر، و يكن ىذا األخَت قد تويف قبل إبرام العقد، ففي مثل ىذه احلاالت يكون العقد ابطبل بطبلان 

إذا تلف إذل ادلؤمن ": من قانون التأمُت اجلديد تنص على أنو40، حيث أن ادلادة (ادلخاطر)مطلقا لعدم وجود احملل

عليو أو أصبح غَت معرض األخطار عند اكتتاب العقد ، يعد ىذا االكتتاب عدصل األثر و غلب إعادة األقساط 

. "ادلدفوعة للمؤمن لو حسن النية، و ػلتفظ ادلؤمن ابألقساط ادلدفوعة يف حالة سوء نية ادلؤمن لو 

 :أن يكون احلادث حمتمل الوقوع -2

       ىو أن يكون عنصر احتمال وقوع احلادث يف ذاتو غَت معروف لؤلطراف عند إبرام العقد، و من مث ينشأ 

عن احلادث إمكانية ربققو أو عدم ربققو، و يف ىذه احلالة األخَتة يكون التأمُت يف ذاتو أما مستحيبل مطلقا أو 

. نسبيا

و االستحالة ادلطلقة ىي ما تعلق بوقوع احلادث بسبب انتج عن الطبيعة كالتأمُت فرضا عند سقوط أحد 

. الكواكب، فهذا أمر مستحيل فإذا مثل ىذا التأمُت يكون ابطبل مطلقا و ليس لو أي أتثَت

أما االستحالة النسبية، تكون عندما يتبُت لؤلطراف أن اخلطر غَت مستحيل، و إظلا إمكانية ربققو تكون مستحيلة 

بسبب ظروف خارجية، كالتأمُت مثبل على سلع أو منتوج معُت ضد السرقة فيحصل مثبل فيضان و يؤدي إذل 

قبل التعاقد  (صاعقة أو زلزال)إتبلفو قبل إبرام العقد، أو التأمُت على منزل من أخطار احلريق فينهدم بسبب أخر

 من قانون 42فيصبح بذلك التعاقد من ىذا النوع ابطبل النعدام وجود احملل، و ىذا األمر ىو ما تعكسو ادلادة 

. التأمُت اجلزائري

 :أن يكون احلادث مستقال عن إرادة الطرفني -3
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ابلنظر إذل أن عقود التأمُت تقوم على االحتمال، فان ذلك يتطلب عدم تدخل أطراف العقد يف 

حدوث اخلطر، بل ينبغي أن يتحقق احلادث بفعل عنصر أجنيب و انطبلقا من ذلك فانو ال غلوز 

و . التعويض عن األخطار اليت اليت يتسبب فيها ادلؤمن لو خبطئو العمدي أو بطريق الغش أو التدليس

مثال ذلك كما لو قام ادلؤمن لو عمدا إبحراق األموال ادلؤمن عليها، أو إذا تسبب ادلستفيد يف 

. اغتيال ادلؤمن لو يف نظام التأمُت عن احلياة

 :أن يكون حمل اخلطر مشروعا -4

يتعلق ىذا الشرط بعدم سلالفة زلل عقد التأمُت للنظام العام و اآلداب العامة، فبل ينبغي أن ينصب 

و ال غلوز كذلك التأمُت . التأمُت مثبل على سلاطر يكون موضوعها التهريب أو االذبار ابدلخدرات

عن سلاطر ادلسؤولية اجلزائية، ابعتبار أهنا سبس ابلنظام العام انطبلقا من مبدأ شخصية العقوبة اجلنائية 

و اليت يهدف اجملتمع من ورائها إصبلح اعوجاج ادلذنب أو ردعو على ما قام بو من تصرفات ضد 

اجملتمع أبسره، و ال ػلوز كذلك التأمُت عن سلاطر استغبلل بيوت القمار و الدعارة ألن ىذه 

. النشاطات سلالفة لآلداب العامة

. مواصفات اخلطر: اثنيا

 ؽلكن حصر أوصاف اخلطر ابلنسبة لعقود التأمُت يف أربعة أصناف زبتلف ابختبلف طبيعة و أنواع التأمُت و 

 1 :ىي

 :اخلطر القابل للتأمني و اخلطر الغري قابل للتأمني -1
                                                        

 .48معراج جديدي، ، سبق ذكره، ص 1
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نبلحظ أن ادلخاطر بوجو عام قد تكون قابلة للتأمُت و قد تكون غَت قابلة للتأمُت، و يف الواقع أن الشخص 

حر يف التأمُت أو عقد التأمُت على ادلخاطر ماعدا ما ىو إجباري دبقتضى القانون، و ػلق للشخص كذلك 

و قد أقر ادلشرع اجلزائري . أن يؤمن على كل مصلحة لو قصد احملافظة عليها من وقوع أي نوع من األخطار

ىذا ادلبدأ دبقتضى أحكام القانون ادلدشل و كذلك دبوجب أحكام قانون التأمُت، فنصت يف ىذا السياق ادلادة 

و . "تكون زلبل لتأمُت كل مصلحة اقتصادية مشروعة للشخص من عدم ربقق اخلطر" قانون ادلدشل أبن621

ؽلكن لكل شخص لو مصلحة مباشرة يف حفظ مال أو غَت مباشرة " من قانون التأمُت على أنو29تؤكد ادلادة 

. "يف حفظ مال أو يف عدم وقوع خطر أن يؤمنو

لكن ىناك سلاطر تكون غَت قابلة للتأمُت سواء حبكم درجة جسامة ضررىا أو التكفل هبا من جهات أخرى 

سلاطر احلروب دبختلف : غَت شركات التأمُت، أو أن يكون زلل ىذه ادلخاطر غَت مشروع، و من أمثلة ذلك

أنواعها، أشكاذلا سواء كانت دولية أو كانت حروب داخلية، و كذلك عدم قابلية التأمُت للمخاطر اليت 

   :.ربدث بفعل الطبيعة

 اخلطر الثابت و اخلطر ادلتغري  -2

     يعترب اخلطر اثبتا، إذا استقر اخلطر فيو طيلة مدة العقد، و ىذه ادلدة تكون غالبا زلددة ابلعقد ذاتو، 

بستة أو خبمس سنوات فأكثر، و كل ذلك يف الواقع يبقى أمر نسيب، ألن اخلطر قد يتعرض خبلل ىذه الفًتة 

اليت أخذت يف احلسبان إذل تغيَتات قد تؤدي إذل تغيَت يف شدة ربقق ىذا اخلطر من وقت ألخر، كاحلريق 

مثبل الذي تتضاعف فيو نسبة احتمال ربققو يف الصيف، و كذلك حوادث السيارات اليت قد تزداد فرصة 

. ربققها يف فصل الشتاء
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     أما اخلطر ادلتغَت فيكون عندما زبتلف فيو فرص حدوثو من فًتة ألخرى سواء ابلزايدة أو النقصان، ففي 

التأمُت حلالة الوفاة مثبل تزداد درجة احتمال وقوع اخلطر كلما مر الزمن و تقدك ادلؤمن لو يف السن، و يف 

التأمُت حلالة احلياة تكون درجة احتمال وقوع اخلطر مرتفعة كلما مر الزمن و قربت ادلدة ادلتفق عليها 

. الستحقاق ادلؤمن لو مبلغ التأمُت

 :اخلطر ادلتجانس و اخلطر ادلتفرق -3

       اخلطر ادلتجانس ىو رلموعة من أخطار تتشابو فيما بينها من حيث الطبيعة و ادلدى، فمن حيث 

الطبيعة يتطلب األمر يف كثَت من عمليات التأمُت اجلميع بُت أنواع سلتلفة من ادلخاطر و ينبغي أن تكون ىذه 

. ادلخاطر مرتبطة، كمخاطر احلريق و السرقة، و سلاطر حوادث ادلرور، و ادلخاطر النامجة عن ادلسؤولية ادلدنية

و من حيث ادلدى فإهنا تقع على األشخاص أو على األموال، فبالنسبة لؤلشخاص ينظر للتجانس من حيث 

و فيما ؼلص األموال من حيث ما إذا كانت منقولة أو عقارية و غَت ذلك و . العمر و احلالة الصحية للمستأمنُت

. معرفة طرق تواريخ استعمال ىذه األموال

و يتعلق اخلطر ادلتفرق أو التواتر ابجلميع بُت العديد من ادلخاطر اليت ال يتحقق منها إال العدد القليل، و لن 

يتحقق يف وقت واحد، و إظلا يف فًتات متباعدة حيث تسمح لشركات التأمُت بتقديراهتا حبسب عدد األخطار 

زلتملة الوقوع من جهة، و عدد احلوادث الضارة من جهة أخرى، و يفًتض يف ىذا النوع من اخلطر أن ال يصيب 

ادلستأمنُت مجيعا و أن ال يكون كليا، و إذا ما توقعت شركات التأمُت ذلك فيكون التأمُت ابلنسبة اليها أمرا صعبا 

على األقل من الناحية االقتصادية، إذ أن فكرة تفرق اخلطر تقتضي االعتماد ابلدرجة األوذل على مبدأ ادلبادلة 

و من أمثل ذلك هترهبا من التأمُت على . لتحقق ادلوازنة بُت الرصيد ادلشًتك و تغطية ادلخاطر عند حلول الكارثة

. خطر الكوارث الطبيعية و احلروب
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 :اخلطر ادلعني و اخلطر الغري معني -4

   اخلطر ادلعُت ىو ذلك الذي يقع االحتمال فيو على زلل معُت وقت إبرام العقد، كالتأمُت على حياة 

شخص معُت، أو التأمُت على زلل ذباري من احلريق، فهنا زلل التأمُت معُت، و ؼلتلف اخلطر الغَت معُت عن 

ذلك، فاالحتمال فيو ينصب على زلل غَت معُت وقت التعاقد و يتعلق األمر يف ىذه احلالة أبن يكون قاببل 

و تتجلى ىذه الصورة يف التأمُت من ادلسؤولية ادلدنية يف حوادث السيارات على . للتعيُت وقت وقوع اخلطر

. وجو اخلصوص حبيث أن زلل اخلطر فيها غَت معُت وقت إبرام العقد

. و إظلا ينبغي أن يكون قاببل للتعيُت عند وقوع احلادث وفقا للتشريع اجلزائري

. مثل حوادث ادلرور اليت يكون فيها زلل اخلطر غَت معُت عند إبرام العقد

  :عقد التأمني: اثنيا

بُت ادلؤمن و ادلؤمن لو يتعهد فيو ادلؤمن بتعويض ادلؤمن لو عن األضرار و اخلسائر ادلغطاة  (اتفاق)و ىو عقد

 1 .دبوجب العقد و يكون ىذا التعويض عينيا أو ماليا و ذلك مقابل قيام ادلؤمن لو بدفع قسط التأمُت

: INSURANCEPOLICY (بوليصة التأمني)وثيقة التأمني: اثلثا

      و ىي ادلستند أو البيئة اليت تربىن على وجود عقد التأمُت و ربتوي بياانت التأمُت كاملة و إلصدار وثيقة 

التأمُت البد من توافر ادلعلومات األساسية و اليت يعرفها ابلكامل طرف واحد وىو ادلؤمن لو و الذي يلتزم بنقلها 

                                                        
 .100 أسامة عزمي إسبلم، شقَتي نوري موسى، مرجع سبق ذكره، ص 1
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طلب "أبكرب قدر شلكن من الدقة إذل الطرف األخر و ىو ادلؤمن و يكون ذلك من خبلل تعبئة ظلوذج خاص

 .PROPOSAL FORM "التأمُت

      و طلب التأمُت ظلوذج يعده ادلؤمن ليتضمن كافة ادلعلومات األساسية و اجلوىرية من وجهة نظره و بناءا على 

. ىذه ادلعلومات يكون قراره بقبول أو رفض العملية أو قبوذلا بشروط خاصة

      و يعترب طلب التأمُت جزء ال يتجزأ من وثيقة التأمُت و يتضمن ىذا الطلب إقرارا موقعا من قبل ادلؤمن لو 

. أبن ادلعلومات اليت ػلتويها صعبة

كما أن ادلرفقات مع طلب التأمُت جزء ال يتجزأ من طلب التأمُت، و من ىذه ادلرفقات على سبيل ادلثال التقارير 

و تتخذ وثيقة التأمُت صورا متعددة زبتلف ابختبلف الغرض منها، ... الطبية، التقارير اخلاصة دبعاينة ادلمتلكات 

: و من أىم ىذه الصور

 :INDIVIDUALPOLICYوثيقة التأمني الفردية  .أ 

     و ىي تلك الوثيقة و اليت تصدر لتغطية شخص أو شيء زلدد ضد خطر مفرد زلدد، و لصاحل مستفيد 

. زلدد

فمثبل ؽلكن إصدار وثيقة أتمُت فردية ضد خطر السرقة دلتجر معُت، أو وثيقة أتمُت حياة فردية عن حياة 

. شخص واحد

 

 :MULTIPLE-LINPOLCYوثيقة التأمني ادلركبة  .ب 
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و يطلق عليها أحياان ابلوثيقة الشاملة أو وثيقة أتمُت مجيع األخطار، و تصدر ىذه الوثيقة لتغطية عدة 

أخطار غَت متشاهبة و ذلك ابلنسبة لشخص أو لشيء زلدد و دلستفيد زلدد أيضا، و من األمثلة على ىذه 

الوثيقة وثيقة التأمُت الشاملة على السيارات حيث تغطي ىذه الوثيقة أخطار متعددة سلتلفة مثل خطر احلريق 

و خطر السرقة و السطو و خطر ادلسؤولية ادلدنية لصاحب السيارة ذباه الغَت و خطر حوادث الطرق و غَتىا 

. من األخطار

 :GROUP POLCYوثيقة التأمني اجلماعية  - ث

و تصدر ىذه الوثيقة لتغطية خطر معُت جملموعة كبَتة من ادلستفيدين ذبمعهم ظروف متشاهبة، و مثال ذلك 

. وثيقة التأمُت الصحي اليت تصدر لطبلب جامعة ما

: INSURERادلؤمن : رابعا

. و الذي يقوم بتغطية قيمة التأمُت لطالب التأمُت ضد اخلطر ادلؤمن ضده (الشخص أو الشركة)و ىو

 :PREMIUMقسط التأمني : خامسا

و ؽلثل التزام ادلؤمن لو يف عقد التأمُت و ىو ادلبلغ الذي يدفعو ادلؤمن لو للمؤمن مقابل التزام األخَت بتحمل تبعة 

. اخلطر

. و ىذه األقساط ادلتجمعة لدى شركات التأمُت تقوم ابستثمارىا حسب التزاماهتا ادلتوقعة

 :SUM INSUREDمبلغ التأمني : سادسا

. و ىو ادلبلغ الذي يلتزم ادلؤمن بدفع للمؤمن لو أو ادلستفيد عند ربثث اخلطر ادلؤمن ضده
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اللتزام ادلؤمن ذباه ادلؤمن **** و العبلقة بُت قسط التأمُت و مبلغ التأمُت عبلقة طردية، و مبلغ التأمُت ؽلثل احلد 

. لو أو ادلستفيد

: مدة التأمني: سابعا

      حيث أن عقد التأمُت يعترب من العقود الزمنية، أي ادلرتبطة دبدة زلددة تبينها وثيقة التأمُت و يكون خبلذلا 

عقد التأمُت ساراي، ففي أتمينات ادلمتلكات تكون ادلدة سنة، و يف أتمينات النقل قد تكون ادلدة أقل من سنة 

حىت وصول البضاعة، أما يف أتمينات احلياة فتكون ألكثر من سنة، و يف أتمينات أخطار ادلقاوالت تكون ادلدة 

. حىت انتهاء تنفيذ ادلشروع

 :INSUREDادلؤمن لو : اثمنا

و الذي يتعرض خلطر يف شخصو أو يف شلتلكاتو أو مسؤولية قبل  (شخص أو شركة)طالب التأمُت، و ىو الطرف

. الغَت فيعمد إذل طلب التأمُت ضد ىذا اخلطر من ادلؤمن

  :تقسيمات التأمني و أنواعو

ؽلكن تقسيم التأمُت إذل أنواع عديدة و سلتلفة و ذلك حبسب الزاوية اليت ننظر فيها للتأمُت فيمكن تقسيم التأمُت 

من حيث الغرض من التأمُت أو من حيث موضوع التأمُت و اخلطر ادلؤمن منو أو من حيث إمكانية ربديد 

اخلسائر و التعويض البلزم أو من حيث مدى احلكم الشرعي يف التأمُت أو من حيث عقد التأمُت، و ىناك 

 1 :التقسيم العملي للتأمُت و ىي

                                                        
 .93 أسامة عزمي إسبلم، شقَتي نوري موسى،مرجع سبق ذكره، ص 1
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 :و ينقسم إذل قسمُت: من حيث طبيعة الغرض من التأمني -1

 .(االختياري، التجاري)التأمُت اخلاص - أ

 .(اإللزامي)التأمُت االجتماعي - ب

فالتأمُت اخلاص يشمل مجيع أنواع التأمُت اليت يكون دبوجبها للشخص احلري يف أن ؼلتار بُت أن يؤمن أو ال يؤمن 

... دون أي التزام من أي جهة كالتأمُت البحري، أتمينات احلياة و أتمينات احلوادث

فيشمل ىذا التأمُت األنواع اليت يكون فيها الشخص ادلعرض للخطر ملزما  (اإللزامي)أما التأمُت االجتماعي

. ابلتأمُت ضد ىذا اخلطر أما حبكم القانون أو أبي حكم أخر

و ىذه األنواع غالبا ما يفرضها القانون ألغراض اجتماعية خلدمة قطاعات واسعة من ادلواطنُت كالعمال و 

. ادلوظفُت محاية ذلم و ضمانة دلستقبل عائبلهتم

و التأمُت االجتماعي ىو أحد أوجو الضمان االجتماعي الذي تنظمو الدولة و يشارك األفراد يف أقساط ىذا 

التأمُت كما يشارك أصحاب العمل إلزاما يف ىذا التأمُت مثل أتمُت معاشات التقاعد، و التأمُت الصحي، و أتمُت 

. العجز و إصاابت العمل

 :من حيث موضوع التأمني و اخلطر ادلؤمن لو -2

: و دبا أن األخطار القابلة للتأمُت مت تقسيمها سابقا إذل ثبلثة أنواع ىي

: األخطار الشخصية و أخطار ادلمتلكات و أخطار ادلسؤولية، لذلك ؽلكن تقسيم التأمُت إذل ثبلثة أنواع ىي

 :PERSONALINSURANCEأتمينات األشخاص  - أ
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فهذا النوع من التأمينات يكون اخلطر ادلؤمن عنده يتعلق بشخص ادلؤمن لو، حيث يقوم ادلؤمن لو بتأمُت 

التأمُت على : نفسو من األخطار اليت هتدد حياتو أو سبلمة جسمو أو صحتو أو قدرتو على العمل مثل

.  احلياة،و التأمُت ضد ادلرض، و التأمُت ضد البطالة و التأمُت ضد احلوادث الشخصية

 :PROPERTYINSURANCESأتمينات ادلمتلكات  - ب

و يف ىذا النوع من التأمُت يكون اخلطر يتعلق دبمتلكات ادلؤمن لو كالتأمُت ضد احلريق، و التأمُت البحري، و 

. التأمُت ضد السرقة، و أتمُت احملاصيل الزراعية ضد الظواىر الطبيعية

 :LIABILITY INSURENCESأتمينات ادلسؤولية ادلدنية  - ج

و يف ىذا النوع من التأمُت يكون اخلطر مؤمن ضده من أخطار ادلسؤولية اليت قد تًتتب على ادلؤمن لو ذباه 

. الغَت مثل أتمُت إصاابت العمل و أمراض ادلهنة و أتمُت ادلسؤولية ادلهنية

 :من حيث إمكانية حتديد اخلسائر و التعويض الالزم -3

   ؽلكن تقسيم التأمُت حسب التعويض ادلدفوع من قبل شركة التأمُت اذل ادلؤمن لو عليو و هبذه احلالة فان 

التعويض ادلدفوع يكون نقدا أو عينا و حبيث ال نريد التعويض ادلدفوع عن قيمة اخلسائر اليت ربققت و يتم 

 إلعادة ادلؤمن لو إذل الوضع الذي كان عليو قبل وقوع اخلطر ادلؤمن ضده و ىذا يعٍت "نقدا أو عينا"التعويض

أن التأمُت يقوم إبلغاء األثر ادلادي للخطر و على شركة التأمُت حسب اختيارىا إما أن تعيد ادلمتلكات 

ادلتضرر إذل عهدىا السابق عن طريق إصبلحها و ترميمها ابستخدام مواد من نفس ادلواد اليت يتكون منها 

الشيء ادلؤمن عليو أو أن تقوم ابلتعويض النقدي و يقوم مالك ىذه األشياء إبعادة ىذه ادلمتلكات ادلتضرر 

بنفسو إذل وضعها السابق، ىذا يف حال أتمينات ادلمتلكات، أما إذا كان ادلؤمن عليو شخص كتأمينات احلياة 

 مهما كرب حجمها و إذا تبُت أنو قام ابلتأمُت على "قيمة البوليصة"فان شركة التأمُت تلتزم بدفع مبلغ التأمُت
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حياتو لدى أكثر من شركة أتمُت فانو أيخذ مبلغ التأمُت ىو و ادلستفيد من مجيع شركات التأمُت ىذه، أما 

يف أتمينات ادلمتلكات فان مجيع الشركات تشًتك بدفع التعويض للمؤمن لو و ابلتارل فهو ال أيخذ إال مبلغ 

.  اخلسارة الفعلية و ذلك حسب كثافة التأمُت"يكافئ"يوازي

و من ىنا يتضح أن أتمينات األشخاص ال زبضع للصفة التعويضية و ذلك كون حياة اإلنسان أكرب من أن 

تقدر بثمن و مبلغ التأمُت ىنا يكافئ اخلسارة ادلادية الناذبة عن ربقق اخلطر وفق قدرة الفرد على الكسب أو 

. ربصيل الدخل

 :من حيث طبيعة عقد التأمني -4

: تقسم عقود التأمُت إذل قسمُت أساسُت

 .و يكون لدى الفرد أو ادلؤسسة احلرية يف أن يقوم بعقدىا دون أي إلزام من أي جهة: العقود االختيارية - أ

 و ىي العقود اليت تلزم الفرد أو ادلؤسسة أن يقوما بعقدىا حبكم القانون أو حبكم :العقود اإللزامية - ب

 .التزامو التعاقدي أو أبي حكم أخر

 :التقسيم العملي للتأمني -5

: يقسم التأمُت حسب العمل يف شركات التأمُت كما يلي

 :LIFINSURANCESأتمينات احلياة  - أ

يف ىذا النوع من التأمينات يتعهد ادلؤمن يف مقابل أقساط زلددة أبن يدفع للمؤمن لو أو ادلستفيد مبلغا من 

ادلال عند الوفاة أو عند بقائو حيا بعد مدة معينة أو راتبا بشكل دوري و ذلك حسب ما يتفق عليو ظرفا 

. عقد التأمُت مثل التأمُت حلالة الوفاة و التأمُت حلالة البقاء على قيد احلياة، و التأمُت ادلختلط
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 :GENERAL INSURANCESالتأمينات العامة  - ب

 :PERSONALACCIDENT INSURANCESأتمني احلوادث الشخصية  -1

يف ىذا النوع من التأمُت يتم دفع مبلغ نقدي للمستفيد يف حالة وفاة ادلؤمن لو بسبب حادث يقع أو يتم دفع 

. مبالغ نقدية للمؤمن لو إذا أدى احلادث إذل عجزه كليا أو جزئيا و تعطلو عن الكسب

 :MOLOR INSURANCEأتمني السيارات  -2

إصاابت )يغطي ىذا التأمُت ادلسؤولية ادلدنية اليت قد تلحق أبصحاب السيارات عند إحلاقهم الضرر ابلغَت

من جراء استخدامهم ذلذه السيارات كما ؽلكن أن يتضمن تعويض  (جسمانية، إتبلف شلتلكات

.  و ما إذل ذلك من أخطار يتفق عليها"اصطدام، حريق، سرقة"للحوادث

 :FIRE INSURANCEالتأمني ضد خطر احلريق  -3

يتضمن ىذا التأمُت تعويض ادلؤمن لو عن األضرار اليت تلحق دبمتلكاتو جراء ربقق خطر احلريق، و عادة ما 

االنفجار، أعمال : سبد التغطية ادلمنوحة يف واثئق التأمُت ضد احلريق لتشمل أخطار أخرى يتفق عليها مثل

. الشغب

 : BURGLARY/ROBBERY INSURANCEالسرقة /التأمني ضد خطر السطو -4

و يهدف ىذا النوع إذل تعويض ادلؤمن لو عن اخلسائر ادلادية اليت تنجم عن استيبلء الغَت عن أموالو عن طريق 

. أو أجزاء منها سواء ابستخدام العنف أو التهديد أو االقتحام (ادلمتلكات)اقتحام ادلباشل اليت ربتوي

 WORKMEN’S COMPENSATION AND:التأمني ضد إصاابت العمل و أمراض ادلهنة -5

DISEASES INSURANCE: 
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و هتدف ىذه التأمينات إذل تعويض أصحاب العمل عن ادلبالغ اليت يلتزمون بدفعها قانوان دلستخدميهم عند 

إصابتهم حبوادث تتعلق ابلعمل أثناء أتديتو و بسببو أو عند إصابتهم دبرض مهٍت مرتبط ابدلهنة اليت ؽلارسوهنا 

. يؤدي إذل عجز أو قد يسبب الوفاة ذلم

 :AVIATION INSURANCEأتمني الطريان  -6

يتضمن ىذا التأمُت تعويض مالكي الطائرات عن اخلسارة ادلادية اليت تلحق هبم من جراء تضرر طائراهتم 

. بسبب خطر مؤمن ضده أو من جراء ادلسؤولية اليت قد تًتتب عليهم ذباه الغَت

 :MARINE INSURANCE: التأمني البحري -

: و ؽلكن تقسيمو إذل أربعة أقسم

 أتمُت أجسام السفن ؛ 

  ؛التأمُت على البضائع 

 أتمُت أجرة السفن ؛ 

 أتمُت مسؤولية صاحب السفينة. 

 :PUBLICLIABILITU INSURANCEأتمني ادلسؤولية ادلدنية  -7

و يهدف إذل تعويض ادلؤمن لو عن ادلبالغ اليت يلزم قانوان بدفعها للغَت إذا ما تسبب يف إحلاق ضرر ابلغَت 

:  جسداي أو ماداي، و من أىم أنواع ادلسؤوليات اليت ؽلكن أتمينها ما يلي
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 و يشمل ىذا رب األسرة شخصيا عما يسببو من أضرار للغَت كما يشمل : أتمُت ادلسؤولية ادلدنية اخلاصة

 .مسؤوليتو عن األضرار اليت يسببها أوالده أو خدمة للغَت

 لتعويض رب العمل عن ادلبالغ اليت يدفعها لتعويض العاملُت لديو عن : أتمُت ادلسؤولية ادلدنية لرب العمل

 .إصابتهم بسبب العمل

 اليت يسببوهنا للغَت أثناء  مزاولتهم دلهنتهم: أتمُت مسؤولية أصحاب ادلهنة عن األضرار. 

  : MONY INSURANCEأتمني األموال  -8

 و يهدف ىذا التأمُت إذل تعويض Cashinssafe أو يف اخلزنة Cash Intransitو يكون ذلك أثناء النقل 

. ادلؤمن لو عن اخلسائر اليت تعرض ذلا األموال سواء أثناء نقلها أو أثناء وجودىا داخل شلتلكاتو

: FIDELLITY GUARENTEE INSURANCEالتأمني ضد خيانة األمانة  -9

لتعويض ادلؤمن لو عن اخلسائر اليت تلحق بو نتيجة خيانة األمانة من قبل مستخدميو سواء ابلسرقة أو 

. االختبلس أو التبديد

 

 : اآلالت للمقاولني/أتمني مجيع أخطار ادلعدات -

االخبللية آالت ومعدات ادلقاولُت أثناء تواجدىا دبوقع العمل /تغطي ىذه الوثيقة القيمة االستبدادية

 1 .ضد مجيع األخطار اليت قد ربدث فجائيا و غَت متوقعة خبلل فًتة التأمُت

                                                        
 .202 أسامة عزمي إسبلم، شقَتي نوري موسى، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 :أتمني عطل ادلكائن  -

تغطي ىذه الوثيقة تكلفة إصبلح و معاجلة األعطال لآلالت و ادلعدات الناذبة عن االخًتاق 

الداخلي أو عيب ميكانيكي أو كهرابئي داخلي أثناء العمل و الذي يؤدي إرل توقف ادلعدة أو 

. اآللة

 :(البنوك)أتمني الغطاء ادلصريف -

عادة ما تكون ىذه الوثيقة خاصة ابلبنوك و ادلؤسسات ادلالية الكبَتة اليت تعمل يف تقدصل اخلدمات 

: ادلالية أو تغطي ىذه الوثيقة البنوك التالية

 خيانة األمانة من قبل موظفي البنوك و ادلؤسسات ادلالية؛ 

 األضرار ادلادية للمباشل سواء كانت انذبة عن السرقة و السطو و التلف و اذلدم؛ 

  نقل األموال و ادلمتلكات سواء كانت ربت حيازة ادلؤمن لو أو عن طريق شركة األمن مستثنيا بذلك

 ادلمتلكات ادلنقولة ابلربيد؛

 الشيكات ادلزيفة و العمبلء ادلزيفة و األضرار للمكاتب و زلتوايهتا. 

 :أتمني ادلواشي -

اخل و يغطي اخلسائر الناذبة عن نفوذ ...ىذا النوع ينصب على اخليول و األبقار و ادلاعز و اخلرائف 

. احليواانت بسبب احلوادث و األمراض أو سبب الوالدة أو سبب التخصيب
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. مبادئ و خصائص عقد التأمني: ادلطلب الثالث

 1 :يقوم عقد التأمُت على رلموعة من ادلبادئ أعلها: مبادئ التأمني: أوال

 :مبدأ حسن النية -

     يلتزم ادلتعاقدين إبدالء جبميع البياانت اليت عقد التأمُت فيكون التصريح من طرف ادلؤمن لكل 

ما لديو من معلومات و الشروح اليت زبص عملية التأمُت، و غلب على كل طريف التعاقد أن يفصح 

عن مجيع احلقائق للطرف األخر، فبل ؼلفي بذلك أي بياانت تكون جوىرية ابلنسبة للتعاقد أما 

ادلؤمن غلب أن يبُت بوضوح شروط العقد و االستثناءات، و عليو فحسن النية ادلتبادلة بُت الطرفُت 

ىو جوىر العملية التأمينية فإذا أخل أحد الطرفُت ىذا ادلبدأ فان العقد يصبح ابطبل أو قاببل 

. للبطبلن تبعا لسبب اإلخبلل و ؼلص مجيع حقوق التأمُت ذلذا ادلبدأ

                                                        
زبصص إدارة و اقتصاد ، إسًتاتيجية و أفاق، لنيل شهادة ماسًت أكادؽلي،جامعة عبد احلميد بن ابديس: بومهد فاطمة الزىراء، سوق التأمُت يف اجلزائر1

 .55-54، ص 2013، 2012ادلؤسسة، مستغازل، 
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 :مبدأ ادلصلحة التأمينية -

يشًتط يف ىذا ادلبدأ أن تقوم ادلصلحة التأمينية للمؤمن لو و ادلؤمن و ذلك ابستبعاد عنصر ادلغامرة 

من عملية التأمُت، فيكون العنصر ادلؤمن واضح قابل للتضرر، و ىذا ما يعكس احلفاظ على 

. ادلصلحة ادلتبادلة بُت طريف العقد

 :مبدأ التعويض -

يستلزم ىذا األخَت أن يويف ادلؤمن ابلتزاماتو إزاء ادلؤمن لو يف حالة وفق اخلطر ادلؤمن لو، و يتمثل 

ذلك يف دفع مبلغ التعويض و يطبق على ىذا ادلبدأ يف كافة عقود التأمُت خببلف عقد أتمُت 

. األشخاص

حسب ىذا ادلبدأ يقوم ادلؤمن لو إببرام عقد التأمُت أو عقود التأمُت زبص موضوع :مبدأ ادلشاركة

أتمُت واحد و لنفس الفًتة لدى عدة شركات أتمُت، حبيث تشًتك ىذه األخَتة عند ربقق اخلطر 

ادلؤمن ضده يف دفع التعويض ادلستحق للمؤمن لو وفقا لنسبة أتمينو أو دبا يعادل القسط احملصل 

. عليو

 1 :خصائص عقد التأمني: اثنيا

                                                        
 .56بومهد فاطمة الزىراء، مرجع سبق ذكره، ص 1
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حيث أن التأمُت ال يكون إال برضا الطرفُت ادلؤمن و ادلؤمن لو، و : عقد التأمني عقد رضائي -

 .ىذا يتم ابإلغلاب و القبول

 

إذ أن ادلؤمن لو ملتزم بدفع القسط مقابل التزام ادلؤمن بدفع ما  :عقد التأمني من عقود ادلعاوضة -

 .غلب دفعو عند ربقق اخلطر

 ألن اخلطر ادلضمون ىو زلتمل الوقوع مثل التأمُت على :عقد التأمني من العقود االحتمالية -

احلريق أو السرقة فهذا غَت زلقق من حيث التاريخ مثبل التأمُت على احلياة يف حالة الوفاة، فان 

 .اتريخ الوفاة غَت معروف

أن ال يتم الوفاء اباللتزام ادلًتتب على العقد بصفة فورية و : عقد التأمني عقد غري زمين مستقر -

 .إظلا يستغرق مدة من الزمن و ىي مدة نفاذ العقد

يتم بدون تفاوض حيث شركة التأمُت ذلا شروط مسبقة و ما على : عقد التأمني عقد إذعان -

 .ادلؤمن لو سوى القبول أو الرفض إلسبام العقد و ال قدرة لو على مناقشتها أو طلب تعديلها

 . حيث أن كل طرف لو التزام ضلو األخر:عقد التأمني من العقود اإللزامية -

 . حيث يتم يف حالة واحدة فقط العمل هبذا العقد ىي حالة وقوع اخلطر:عقد معلق على شرط -

 أي أنو يتم تعويض ادلؤمن لو عند حصول الضرر يف حدود الضمان ادلوعود بو، :عقد تعويض -

إال أنو يف حالة أتمُت األشخاص فان ادلقدار ادلتحمل بدفع ادلؤمن ػلدد مسبقا بًتاضي 

 . ادلتعاقدين
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: خاسبة الفصل

تعترب حوادث ادلرور من أخطار ادلشاكل األمنية االجتماعية اليت تعاشل منها غالبية الدول النامية أو دلتقدمة منها 

ابعتبارىا سببا من أسباب الرئيسية للوفيات عرب السنوات وىذا راجع إذل االىتمام الكبَت اليت حظيت بو ادلركبات ،

فهي تتسبب خبسائر بشرية ومادية وزبلف أاثر نفسية واجتماعية على ذوي ،شلا أدى إذل تضاعف أعداده 

الضحااي فهي فبل قدرة لئلنسان على منع ربققها وإن ربققت قد ال يكون يف قدرتو ربمل نتائجها وحدىا فلهذا 

. سبا السعي ظهرت حجات اإلنسان إذل وسائل عديدة هتتم دبواجهة ىذه احلوادث أو لتقليل منها 

فنظام التأمُت أبنواعو ادلختلفة يعترب من أىم وسائل مواجهة ىذه حلوادث فهو يعمل على توفَت  تغطية التأمينية 

. لؤلفراد ودلنشآت 
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 مقدمة  

انتشرت عمليات التأمني يف العصر اضتديث بتفرع و تعدد اطتدمات اليت تقدمها و األخطار اليت يغطيها و أصبح 

التأمني من الركائز األساسية اليت تقـو عليها اضتياة االقتصادية و االجتماعية يف اجملتمعات اظتتقدمة كما أصبح 

. التأمني يؤدي ظتهمة طبقا ألسس و قواعد سليمة و دقيقة مع مرور السنوات الطويلة اظتاضية

فاف التأمني لو دور فعاؿ يف اضتياة االقتصادية و االجتماعية من خالؿ خصائصو اليت يتصف هبا مع رتع 

اظتدخرات الصغرية و استثمارىا يف غتاالت ؼتتلفة يف اضتياة االقتصادية، كما تشغل شركات التأمني خريا كبريا من 

النشاط االقتصادي و االجتماعي ابإلضافة اطتدمات اليت يقدمها لألفراد و اجملتمعات و ابلنظر إذل ضخامة 

. األمواؿ اظتكدسة لدى شركات التأمني و العمليات و اطتدمات اظتتنوعة اليت تؤديها ىذه الشركات و فروعها

و عليو يقتضي األمر التعرؼ على الوضع القانوشل للشركة بصفة عامة و للوكالة بصفة خاصة و التطرؽ إذل اظتصاحل 

. اظتوجودة يف الوكالة و مهامها

: و قد قسمنا ىذا الفصل اذل مبحثني

.  عموميات حوؿ شركة التأمني ووكالتها:ادلبحث األول

 . دراسة حالة معاينة ضتادث سيارة مؤمنة:ادلبحث الثاين
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 SAAعموميات حول الشركة الوطنية للتأمني : ادلبحث األول

 SAAنشأة و مفهوم الشركة الوطنية للتأمني : ادلطلب األول

 %39 و %61 كمؤسسة ؼتتلطة جزائرية مصرية بنسبة 1963 ديسمرب 12 يف SAAأنشئت الشركة الوطنية للتأمني  

من رؤوس األمواؿ على التوارل، و ىذا نظرا الفتقار اصتزائر عقب االستقالؿ مباشرة لإلطارات ذات الكفاءة يف 

. غتاؿ التأمينات

 بواسطة مؤطرين مصريني و عماؿ جزائريني إال أنو بعد ذلك و 1964بدأت اظتؤسسة نشاطها ابتداء من سنة 

 .مت أتميم اضتصة اظتصرية خالؿ قمة اعتـر و بذلك احتكار الدولة لقطاع التأمني 27/05/1966حتديدا يف 

 على التحوؿ إذل SAA و يف نطاؽ سياسة ختصص أنشطة التأمني أجربت الشركة الوطنية للتأمني 1976يف سنة 

السوؽ احمللية لألخطار البسيطة كتأمني السيارات، التأمني على اضتياة، األخطار البسيطة للخواص كالتجار و 

. اضترفيني

 على استقالليتها اظتالية و حتولت من مؤسسة عمومية إذل SAAحتصلت الشركة الوطنية للتأمني  1989و يف سنة 

 و اثر قرار وزاري من خالؿ 1995 مليار دينار جزائري سنة 16برأس ماؿ يقدر بػ  (SPA)شركة ذات أسهم

 حوؿ التأمينات اليت منحت الوسطاء اطتواص اضترية ظتزاولة نشاط التأمني، ابإلضافة إذل إجراءات 95/07التعليمة 

تنظيمية اظتتعلقة ابلسلع و اظتسؤولية اظتدنية و أيضا التأمني اظتتعلق بقطاع البناء و ابلتارل رفع احتكار الدولة لنشاط 

 1.التأمني

 
                                                        

.مستغانم   2212الوكالة الوطنية للتأمين  1  
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و مهامها و أهدافها  (SAA)التعريف ابلشركة الوطنية للتأمني: ادلطلب الثاين

ىي شركة ذات طابع جتاري تساىم يف االقتصاد الوطين و عتا رأس ماؿ خاص هبا ، إذ أهنا تساىم يف اظتنتوج 

. الوطين ظتا ىي مؤسسة يف خدمة اظتواطن إذا حتقق لو الضرر

 1( :SAA)مهام الشركة الوطنية للتأمني -

لشركة التأمني دور فعاؿ و ىاـ يف االقتصاد الوطين إذ أف ىدؼ األخرية حتقق األرابح اليت تساىم هبا يف 

خدمات الدولة و اظتهاـ الذي تقـو بو يتمثل يف أتمني اظتركبات أتمني اظتمتلكات، أتمني األشخاص، كما تقـو 

بتأمني العقارات اظتنقولة و الغري اظتنقولة لذلك يتحصن دورىا يف وضع سياسة أتمينية سامية تساعد على قبوؿ 

التأمني و ابلتارل حتقيق حجم اطتسائر، كما تقـو بتعويض اظتتضررين إذا حتقق اطتطر سواء كاف ماداي أو 

 .معنواي

 :أهداف الشركة الوطنية للتأمني -

 : ميكن تلخيص أىدافها يف ما يلي -

 احملافظة على مكانتها كرائد يف السوؽ؛ 

 الرفع من رقم األعماؿ و ذلك من خالؿ البحث عن الفرص اطتاصة اظتتعلقة ابألخطار اظتختلفة؛ 

 حتسني نظاـ االستغالؿ و ذلك بتحديثو؛ 
                                                        

. مستغانم2212 الوكالة الوطنية للتأمين  1  
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 إنشاء فروع للصيانة؛ 

 حتسني اظتستوى الوظيفي للعماؿ؛.إنشاء مركز اطتربة 

  التحسني من الصورة الذىنية للمؤسسة و البحث عن إرضاء أكرب عدد من الزابئن من خالؿ التحسني

 اظتستمر صتودة االستقباؿ و التعويض يف أقرب اآلجاؿ؛

 توسيع الثقافة التأمينية لدى اظتواطن ال سيما يف فرع التأمني على األشخاص و السيارات؛ 

 يهدؼ إذل تلبية اضتاجة إذل األماف . 

:  SAAاذليكل التنظيمي للشركة الوطنية للتأمني : ادلطلب الثالث

تتبع اظتؤسسة الوطنية للتأمني نوع من إدارة األعماؿ يف تنظيمها فهي مسرية من طرؼ : اظتستوى اظتركزي -1

مدي عاـ مكلف ابصتانب :  ابإلضافة إذل مديرين عامني، مساعدينPDGرئيس مدير عاـ 

 .اإلداري، مرتبط مبديرايت مركزية، و األخر مكلف ابصتانب التقين و ىو مرتبط ابألقساـ

 1: مديرية جهوية كل واحدة منظمة كما يلي14مؤسسة مكونة من : اظتستوى اصتهوي -2

 .اظتدير اصتهوي -

دائرة التسويق، دائرة اإلدارة العامة، دائرة اظتالية و احملاسبة، دائرة السيارات، دائرة األخطار : ستس دوائر -

 .اظتتنوعة و النقل

                                                        
.مستغانم 2212 الوكالة الوطنية للتأمين   1  
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مصلحة االنتاج، : مسرية من طرؼ رئيس الوكالة و حتتوي على اظتصاحل التالية (وكالة 45)الوكاالت -

 .مصلحة اضتوادث، مصلحة احملاسبة

 :مهام األقسام و ادلديرايت -

: لكل مديرية و قسم من مديرايت اظتؤسسة الوطنية للتأمني مهاـ يتم عرضها فيما يلي

 :تتمثل مهامها يف: قسم التسويق -1

اإلشهار للتعريف مبنتجات اظتؤسسة، تنشيط شبكة التوزيع، التخطيط و القياـ ابلدراسات اطتاصة  -

 .ابظتؤسسة، حتديد أىداؼ كل فرع أتمني موشتي، البحث و تطوير منتجات جديدة

 : تتكلف ابظتهاـ التالية:مديرية ادلوارد البشرية -2

إعداد العالقات االجتماعية يف اظتؤسسة، تكوين اظتوارد البشرية يف اظتؤسسة من أجل التكييف مع احمليط،  -

 .التنسيق بني ؼتتلف اظتديرايت، تنظيم اظتؤسسة

 :مديرية ادلمتلكات -3

اظتادية، اظتالية و التقنية، مراقبة و متابعة تسيري اظتمتلكات، إعداد الدراسات و : تقـو بتقدصل الوسائل الالزمة

. مراقبة الربامج اصتديدة

 تتمثل يف حتسني خدمات التأمني اطتاصة ابلنقل، جتميع اظتعلومات اإلحصائية، :مديرية أتمني النقل -4

 .تنفيذ عقود التأمني
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 تقـو بتقدصل التقارير السنوية، البحث عن الفروقات اظتسجلة، متابعة اإلسًتاتيجية :مديرية الرقابة -5

 .اظتوضوعة من طرؼ غتلس اإلدارة

 تتمثل يف تسيري األعماؿ القانونية، حتديد اإلجراءات اليت تسمح بتطبيق القوانني، :قسم السيارات -6

 .حتديد وسائل التعويض، تطبيق القواعد القانونية اطتاصة ابلتعويضات

 تقـو بتسجيل عملية النشاط بدقة حوؿ الوحدات احملاسبية، اعداد اظتيزانية العامة :قسم احملاسبة و ادلالية -7

 .و جدوؿ حساابت النتائج، تسيري اطتزينة، دفع الضرائب، متابعة دفع األجور و تغطية الديوف

 :تقـو بػ: مديرية التنظيم و ادلعلوماتية -8

. حتليل اظتعلومات احملاسبية و اإلحصائية-

.  إنشاء شبكة معلوماتية تربط بني اظتديرايت-

.  إعداد الربامج اظتعلوماتية من أجل تسيري اظتؤسسة-

: و يتمثل دورىا يف:  قسم األخطار الصناعية-9

 .و ختفيض التكاليف حتسني اإلنتاجية -

 .و مبالغ التعويض و تقييم اضتوادث إحصاء األخطار -

 .تقدصل التقارير اطتاصة ابظتنتجات للمديرية العامة -
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 حتتوي على مديرية إعادة التأمني و مديرية البحث و التطوير و تقـو ابظتهاـ :نيابة ادلديرية العامة التقنية -9

 :التالية

 حتديد وسائل إعادة التأمني يف ادلؤسسة. 

 مراقبة خزينة اظتؤسسة. 

 تقييم اظتردودية يف اظتؤسسة من خالؿ األمواؿ اظتوظفة        .
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: SAAاذليكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للتأمني ): (3)شكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

مديرية اظتوارد البشرية                                                                           قسم التسويق  

مديرية اظتمتلكات                                                                مديرية األخطار الصناعية 

مديرية اظتراقبة العامة                                                                 قسم أخطار اظتؤسسات 

مديرية التنظيم و معاصتة اظتعلومات                                                    قسم أتمني السيارات 

-مديرية اظتالية و احملاسبة                                                                   قسم أتمني اضتياة

  مستغازل2212الوكالة الوطنية للتأمني:اظتصدر

 

 اظتديرية العامة 

 اظتساعدوف

 األمانة العامة

 اظتستشاروف

اإلداريةاظتديرية العامة   نيابة اظتديرية العامة التقنية 
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: على ادلستوى اجلهوي(: 4)الشكل رقم

 

 

 

 

 

.                                               مستغازل2212الوكالة الوطنية للتأمني:اظتصدر -

 

 

 

 

 

 

 

 

 اظتدير اصتهوي

 دائرة اظتالية

 و احملاسبة

 دائرة األخطار اظتتنوعة و دائرة السيارات

اظتهنية   

 دائرة التسويق
اإلدارةدائرة   

 العامة

 األمانة العامة
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:  تقدمي ايطار الدراسة:   ادلبحث الثاين 

 وهيكلها التنظيمي 2212تعريف الوكالة الوطنية للتأمني: ادلطلب األول

ىي وكالة اتبعة لوحدة وىراف حاليا و ىي عبارة عن فرع من فروع اظتديرايت اصتهوية :           تعريف الوكالة
حبيث ختتص ىذه الوكالة جبلب الزابئن و أتمني ؽتتلكاهتم ضد األخطار اليت تكوف مستقبلية أو ػتتملة الوقوع اليت 

 1.يلـز اظتؤمن لو بوقوعها ال تكوف ػتل أتمني أو التعويض

 direction regionale d'oron 00021:الوحدة-

 mostaganem"c" 02212:رمز وعنواف الوكالة-

 .  مبستغامن2212اذليكل التنظيمي للوكالة الوطنية (:5)الشكل رقم 045215256:اعتاتف-

 

 

 

 

 

 

 مستغامن 2212الوكالة الوطنية للتأمني:ادلصدر

                                                        
. 22121 الوكالة الوطنية للتأمين  .مستغانم

 

 مدير الوكالة

 مصلحة احملاسبة مصلحة اضتوادث مصلحة االنتاج

 جسمانية مادية
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 مصاحل وخدمات الوكالة:ادلطلب الثاين 

فهي اظتصلحة اليت تقـو إببراـ عقود أتمني اظتركبات و عقود التأمني ؼتتلفة األخرى مع إدخاؿ : مصلحة اإلنتاج1

 1:أقساط أتمني اظتركبات من أجل حتقيق األرابح للشركة و السري اضتسن للمصاحل األخرى منها

إف التأمني على السيارات يكتسي أمهية كبرية جدا على الصعيدين االقتصادي و االجتماعي، : أتمني السيارات-

فعلى اظتستوى االقتصادي ؾتد أف مداخيل شركات التأمني العاظتة يف ىذا النشاط تقدر بنسبة عالية ابظتقارنة مع 

مداخيلها يف فروع التأمني األخرى، و أما على اظتستوى االجتماعي فيعترب التأمني من أىم الوسائل الوقائية ضتماية 

ضحااي حوادث السيارات لذا ؾتد كثريا من دوؿ العادل مبا فيها اصتزائر جتعل التأمني على السيارات إجباراي أي جترب 

كل شهادة أتمني و عدـ وجودىا يعرض صاحبها بعقوبة، و عتذا فكل اظتركبات سوءا سيارات أو شاحنات أو 

. حافالت معنية ابلتأمني

و ؾتد يف ىذه الوكالة أف فرع التأمني على السيارات ىو الذي ينجز ىذه الشهادة ، حيث يتقدـ الراغب ابلتأمني 

رخصة السياقة، البطاقة الرمادية، أو وثيقة إثبات اظتلكية، مع إحضار السيارة إجباراي و يقـو : مرفوقا ابلواثئق التالية

و إدخاؿ رتيع اظتعلومات اطتاصة  (النوع، اللوف، الزجاج، رقم التسجيل)مسؤوؿ القسم اطتاص بفحص السيارة

. ابظتؤمن لو و السيارة إذل جهاز اإلعالـ اآلرل اظتزود بو القسم و تقدـ الوكالة عدة ضماانت يعلم هبا مؤمنيها

 

 

 
                                                        

. مستغانم 2212الوكالة الوطنية للتأمين   1  
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 1 :من بني الضماانت الواردة عن التأمني ىنا ؾتد نوعني ضماانت إجبارية و أخرى اختيارية 

 و ىي اليت ألـز اظتشرع ظتالك السيارات ابلتأمني حبيث يتعرض كل من خالف التأمني :ضماانت إجبارية -1

 .اإلجباري إذل عقوابت قضائية و اظتتمثلة يف اظتسؤولية اظتدنية و اطتربة و الدفاع

 و ىي أف تكوف الشركة طرفا مدنيا يف النزاع يف حالة ارتكاب اظتؤمن لو حادث مرور :ادلسؤولية ادلدنية -

 .سواء جسمانيا أو ماداي

 و ىي اظتعاينة اليت جيريها اطتبري على السيارة أثناء وقوع اضتادث و الذي يلحق الوكالة مبحضر :اخلربة -

 .معاينة الذي يشتمل ىذا األخري على كل مصاريف اطتسائر و يقومها مبلغ إرتارل هنائي

 : و يتمثل يف احملامي الذي ختصصو الوكالة غتانيا للمؤمن لو و ذلك يف اضتاالت التالية:الدفاع -

  إما أف حياؿ اظتلف اظتادي على احملكمة أو يف حالة وقوع حادث جسماشل ؽتيت أو يتوفر على عدة

أشخاص جروح فيحاؿ اظتلف على العدالة، ىنا الشركة تكلف ػتامي ظتتابعة القضية سواء إلخراج الشركة 

 .من النزاع يف حالة ما إذا كانت غري مسؤولة أو الرجوع مبستحقات الضحية إذا كاف غري مسؤوؿ

 ىي اليت ال يلـز اظتشرع أو ال جيربىا على اظتؤمن لو، تبقى اختيارية كال على حسب :ضماانت اختيارية -2

 :قدراتو و اظتتمثلة فيما يلي

                                                        
 .8,7,6,5,3ص ،اصتزائر ،2010مارس15، مطبوعة داخلية،"عقد أتمني السيارات"الشركة الوطنية للتأمني، 1
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 إذل 10000ظادل أو مظلـو من / التأمني على الزجاج ظادل أو مظلـو حسب القيمة الشرائية للمركبة -

 دج،50000

 ،Insendie:التأمني على اضتريق  -

 ،Vol :التأمني على السرقة -

 ىو أف يقـو اظتؤمن لو إبدراج رتيع األخطار و ذلك إبدراج اظتبلغ  : .:التأمني ضد رتيع األخطار -

اإلرتارل للسيارة حبيث إذا مت ىالؾ السيارة يعوض حسب اظتبلغ الذي صرح بو أثناء إبراـ العقد و يف 

ىذه اضتالة ترد استثناءات على التعويض إذا وقع حادث كل سيارة و أصبحت غري قابلة لالستغالؿ أو 

 .االستعماؿ و ذلك خالؿ سري السيارة يف عامها األوؿ فهنا تعوض كليا

 ووقع اضتادث نفس السنة فهنا تعوض كليا، إما إذا كانت 2015 بداية سري السيارة كاف يف سنة :مثال

 سنوات ووقع عتا اضتادث فتعوض حسب 04 سنوات أو 03السيارة مؤمنة من رتيع األخطار و عتا أقدميو 

. القيمة اليت كانت تساويها السيارة ليلة وقوع اضتادث

-  

: فهذه التأمينات االختيارية يكوف التعويض فيها كالتارل

 . و ىي أف تعوض الشركة اظتؤمن لو سواء كاف ظاظتا أو مظلـو:ظامل أو مظلوم
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دج فهنا 30000دج فوقع لو حادث جتاوز مبلغ 30000 شخص أمن مركبتو بظادل أو مظلـو بقيمة :مثال

دج و ىو ذتن اظتبلغ الذي وضعو و ذلك مع احتساب مبلغ االقتطاع و ىنا 30000الشركة ملزمة بتعويضو مبلغ 

: ؾتد حالتاف

  إذا كاف الشخص بظادل أو مظلـو ىو اظتتسبب يف اضتادث فهنا أيخذ مقدار أتمينو يف اضتادث اظتقدرر بػ

 .دج دوف األخذ بقيمة اطتسائر30000

  دج و 30000دج فهنا تعوضو الشركة بػ 30000أما إذا كاف غري مسؤوؿ عن اضتادث و جتاوز اظتبلغ

 (.le recoure)تسًتجع لو بقية اطتسائر من الشركة اطتصم أو شركة اظتؤمن لو اطتصم

. و يشًتط يف الظادل أو اظتظلـو أف يكوف ىناؾ خصم فبدوف خصم ال يكوف اضتادث ػتل التعويض

: و من بني التأمينات االختيارية لدينا

 ىنا يف ىذه اضتالة إذا كاف ىناؾ ضماف على الزجاج ووقع حادث أدى إذل حتطم :التأمني على الزجاج -

 .الزجاج فهنا الزجاج يعوض حسب ػتضر اطتربة و دائما مع احتساب مبلغ االقتطاع

: حيث تضمن الشركة للمؤمن لو تصلح أو تعويض األضرار اليت ضتقت ابظتركبة اظتؤمنة على اثر انكسار

 ،الزجاج األمامي 

 ،الزجاج اطتلفي 

 ،زجاج السقف القابل للفتح 
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 ،اظترااي اصتانبية 

 اظترااي اصتانبية االرتدادية. 

. يسري ىذا التأمني بغض النظر عن كوف اظتركبة يف حالة حركة أو توقف

إذا وضع اظتؤمن لو عند أتمينو ظتركبتو ضماف اضتريف فتعوض اظتركبة و ذلك بعد : التأمني على احلريق -

 .استكماؿ ملفو مبحضر الشرطة، الدرؾ الوطين، مصاحل اضتماية اظتدنية

 

 

أما يف حتديد القسط فتختلف حسب سيارات أصحاهبا، فبالنسبة للسيارات يراعي قوهتا و عدد اظتقاعد و 

. (...شخص عادي،موظف، اتجر،)طابعها، أما أصحاهبا فيختلفوف

. ( أشهر، سنة06 أشهر، 03)و الوكالة حتدد مدة التأمني بثالث فًتات

 تقـو ىذه اظتصلحة بتسوية اظتنازعات القائمة من جراء ارتكاب مركبات اضتوادث، حيث :مصلحة احلوادث- 2

أف ىذه األخرية تقـو بتسوية ملفات حوادث اظترور اليت يتعرض عتا الزبوف أثناء تغطيتو لتأمينو يف اظتدة احملددة يف 

: العقد و ىي تنقسم إذل نوعني

تقـو بتسوية كل حوادث السيارات اليت تنجر عنها أضرار و خسائر مادية سواء : مصلحة احلوادث ادلادية-أ

انقالب سيارة، : تعلق األمر ابصطداـ السيارات فيما بينها أو اضتوادث اليت تنجر عنها أضرار مادية دوف اصطداـ

. نشوب حريق
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حيث يتنقل قسم اطتاص هبذه اظتصلحة طلبات من اظتؤمن عتم عندما يتحقق اطتطر موضوع التأمني، و يكوف على 

القسم تسوية اظتطالبات بطريقة حتافظ على أمواؿ الشركة و تراعي حتسني العالقات العامة مع اظتتعاملني، حىت تربح 

ثقتهم و كسبهم للحصوؿ على عقود اظتستقبلن و بعد حصوؿ الشركة على أخطار بوقوع اضتادث اظتادي يقـو 

مسؤوؿ ىذا القسم ابلتأكد إذا ما كاف ىذا الشخص مؤمن لدى الوكالة و التأكد من مدة عقد التأمني، و بعد 

التأكد من ىذه اظتعلومات يقـو اظتؤمن مبلء رتيع اظتعلومات اطتاصة بو و ابلطرؼ األخر يف حالة وجود وثيقة 

اخل، كما يبني فيها كيفية وقوع ...، و يبني فيها نوع السيارة، اسم الشركة، مدة عقد التأمني"ػتضر ودي"تعرؼ 

أايـ ابلنسبة للتصادـ و يومني كحد أقصى لضماف  07اضتادث و اظتكاف و التاريخ، و تكوف مدة اإلبالغ ػتددة 

 و يكوف "ػتضر اطتربة التقنية"السرقة و اضترائق و يطلب من خبري الوكالة مبعاينة السيارة و تقدصل تقرير يعرؼ بػ

. مرفق بصور و حيدد فيو قيمة األضرار

ففي حالة تصادـ سيارتني، فإذا كاف زبوف الوكالة ىو اظتتسبب فيو تقـو الوكالة بدفع التعويض عنو إذل شركة أتمني 

. الطرؼ األخر و يف حالة العكس فالشركة األخرى تعوض الوكالة و ىذه األخرية تعوض اظتؤمن لديها

 تتكفل مبعاصتة حوادث السيارات اليت تنجر عنها أضرار جسمانية سواء :مصلحة احلوادث اجلسمانية- ب

. ابلنسبة للسائقني أو الركاب أو الغري متضرر من جراء حوادث السيارات و انفجارىا أو احًتاقها

فبعد إخبار الوكالة ابضتادث الذي نتج عن اصطداـ سيارتني و الذي أدى إذل وجود ضحااي أو انقالب سيارة 

لوحدىا أو ارتطامها جبدار أو يصدـ السيارة شخص عادي يتم التأمن من أنو حادث جسماشل فيحوؿ التصريح 

من قسم اضتوادث اظتادية إذل قسم اضتوادث اصتسمانية، و يتم انتظار ػتضر التحقيق من السلطات األمنية سواء 

رقم عقد +نسخة لرخصة السياقة+شهادة معاينة اصتروح: الدرؾ الوطين أو الشرطة و يتكوف احملضر من
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نسخة بطاقة التسجيل مع بياف كيفية وقوع اضتادث، و تبعث نسخ من ىذا احملضر اذل شركة التأمني ػتل +التأمني

اضتادث و اذل وكيل اصتمهورية للدائرة القضائية صاحبة االختصاص، الذي يعلن عن اصتلسة و تنعقد حبضور رتيع 

. األطراؼ من ػتامي الوكالة و الضحية و الشهود

إما يلجأ الضحية أو من ينوب عنو إذل الشركة و يطلب الصلح : ىنالك حالتني للتعويض جراء حادث جسماشل

الودي، فتقـو ىذه األخرية بتعيني خبري طيب معتمد لدى الوكالة ظتعاينة الضحية و حتديد مدة العجز اصتزئي اظتؤقت 

و العجز الدائم و ضرر التأدل و مصاريف اطتربة يف احملضر و مبوجبو يتم التعويض على حساب الشركة طبقا 

 أو يلجأ إذل احملكمة فيدفع من يهمو األمر كل مصاريف و يعني اطتبري لدى 88/31 و القانوف 74/15للمرسـو 

. احملكمة و يدفع التعويض بعد إصدار اضتكم و عدـ استئنافو

:  على ثالث حاالت74/15و يف حالة وجود وفاة نص اظترسـو 

 دينار و 10000إذا كانت الضحية طفل أقل من ثالث سنوات حيدد الدخل يف اصتزائر و اظتقدر بػ : اضتالة األوذل

. و يقسم اظتبلغ اإلرتارل ما بني األب و األـ 02 شهرا و اضتاصل يضرب يف 12يضرب يف 

 سنة تتم نفس العملية و لكن يضرب الدخل السنوي 19-06إذا كاف الضحية يبلغ من العمر ما بني : اضتالة الثانية

. يف  و يقسم مناصفة بني األب و األـ03

دج مهما كاف دخلو و حيدد  36600 سنة فال تتجاوز قيمة التعويض 19إذا كانت الضحية تفوؽ : اضتالة الثالثة

.  دج و تقسم على األب و األـ و الزوجة و األوالد اف وجدوا64000الدخل األقصى للدخل لشهري 
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 ىي اظتصلحة اليت جتمع بني مصلحة اضتوادث و مصلحة اإلنتاج مبا أهنا ميزانية الوكالة :مصلحة احملاسبة- 3

الدائن و اظتدين اذف أهنا تقـو ابلتسوية بني الدائن و اظتدين، معناىا ما دخل يف مصلحة اإلنتاج من أقساط و ما 

.  خرج من مصلحة اضتوادث من تسوية اظتلفات

 1:دراسة حالة حلادث سيارة مؤمنة: ادلطلب الثالث

 اكتتاب وثيقة التأمني :

عندما يرغب شخص ما أبف يؤمن ضد خطر معني يتوجو على وكالة التأمني أين يستقبل يف مصلحة االنتاج من 

فمثال يف أتمني السيارات اما لطلب عقد التأمني أو تعديلو، فاذا قبلت وكالة  (اظتنتج اظتكلف ابلتأمني)طرؼ احملرر

التأمني أف تؤمن ضد اطتطر اظتطلوب ضمانو، تكوف وثيقة التأمني و ىو عقد كتايب بني اظتؤمن و اظتؤمن لو، جيب 

. أف يشتمل ابالضافة اذل توقيع الطرفني اظتكتتبني عن البياانت االجبارية احملررة حبروؼ واضحة

اسم كل من الطرفني اظتتعاقدين و عنوانو، -

الشيء اظتؤمن عليو أو الشخص اظتؤمن لو، - 

نوع األخطار اظتضمونة، - 

اتريخ االكتتاب، اتريخ سرايف العقد و مدتو، - 

مبلغ الضماف، - 

. مبلغ القسط- 
                                                        

 1 مستغانم2212الوكالة الوطنية للتأمين
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: فاذا أخذان قسم أتمني السيارات فيكوف السري كالتارل

البطاقة الرمادية، رخصة السياقة، و ىذا لالطالع عليها و إدخاؿ اظتعلومات : يقدـ الزبوف الواثئق الالزمة -

الضرورية يف اضتاسوب و بعد عملية التلقني يتم تكوين شهادة التأمني و اليت تكوف مصحوبة بوثيقة الشروط 

 1.اطتاصة لعقد التأمني

إما يف حالة إبراـ عقد غتموعة السيارات، يقـو احملرر بنفس اإلجراءات و يتم يف ىذه اضتالة، تكوين وثيقة - 

détail Floutesللمؤمن لو  .

يف حالة تعديل عقد السيارات، يطلب احملرر من اظتؤمن لو، شهادة سيارتو ألخذ اظتعلومات الضرورية مث يدخل - 

 نسخ و ميضى من 03استبداعتا حيث حيرر يف  (حالة انتقاؿ ملكية السيارة)التعديل حسب رغبة اظتؤمن لو

. الطرفني

. تعطى للزبوف النسخة األصلية للعقد و بياف الدفع- 

. مصلحة اإلنتاج أتخذ نسخة من العقد و بياف الدفع- 

إذل  (بطاقة رمادية و رخصة السياقة)نسخة من العقد ترسل إذل الوحدة، و يتم إرجاع الواثئق اظتقدمة مسبقا- 

. اظتؤمن لو

حيث تستقل تسجل ىذه العقود اظتربمة اظتختلفة على مستوى مصلحة اإلنتاج يوميا يف سجل واحد يسمى سجل 

. اظتقبوضات و ىو إجباري حيث حتدد فيو رقم الوثيقة و القسط و نوعية القبض

                                                        
1  
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يقدـ احملرر اظتكلف بتأمني السيارات كل العقود اظتتعلقة بتأمني الزابئن و احملررة يف اليـو إذل اظتكلف حبوافظ إيداع -

bordereale و يقـو احملرر اظتكلف حبوافظ اإليداع أبخذ كل اظتعلومات من العقود لتمأل يف حوافظ اإليداع .

. و ىي خاصة ابلسيارات و األخطار الصناعية فقط avenantو ىناؾ حوافظ إيداع خاصة ابلتعديالت - 

.  نسخ03كما تنجز حوافظ اإليداع يف - 

. يتم إرساؿ حوافظ اإليداع إذل مصلحة احملاسبة، مث يقـو احملاسب مبراقبة اضتساابت يف حوافظ اإليداع- 1

. يتم إرساؿ حوافظ اإليداع من طرؼ احملاسب إذل رئيس الوكالة للتوقيع-2

. بعد مراجعة رئيس الوكالة ضتوافظ اإليداع اظتستلمة، يوقعها و ترسل نسخة إذل الوحدة اظترفقة ابلعقد-

و نسخة تبقى يف مصلحة اإلنتاج و ترسل نسخة إذل احملاسب أيضا مبالغ النقود احملصلة على شكل سيولة، - 3

و شيكات لتتم اظتراقبة، و ىذا بواسطة سجل اظتقبوضات و حتوؿ ىذه اظتبالغ إذل البنك اظتتعامل معو بواسطة وصل 

. الدفع

. كما تسجل عمليات القبض و التحويل إذل البنك يوميا يف السجل احملاسيب-

أايـ و ىذا على مستوى 10و من مهاـ احملاسب أيضا أعداد ما يسمى مبصطلح ػتاسبة التأمينات يف كل- 

 كما Département de comptabilitéمصلحة اإلنتاج و مصلحة احملاسبة و ترسل نسخة من ىذه الوثيقة إذل 

. أنو حتضر شهراي

: القبض_



  مستغامن 2212الشركة الوطنية للتأمني وكالة                          دراسة حالة ثالثالفصل ال
 
 

108 
 

    إف القبض ميثل منحة ىذا العقد و يتم تسديد نقدا أو بشيك، حيث حيدد كما أشران مسبقا يف العقد القسط 

و ىو ذتن التأمني، أي اظتبلغ اظتًتتب على اظتؤمن لو، اجتاه اظتؤمن يف اظتقابل تكلفة ابطتطر و ىو إيراد الذي يسجل 

: و حيدد القسط بشكل عاـ، عن طريق االتفاؽ و ىو يشمل على جزئني (700000ح )ػتاسبيا يف

و يدعى القسط الصايف و ىو نسبة معينة و ػتددة يف اصتدوؿ تقتطع ىذه النسبة من قيمة الشيء : اصتزء األوؿ

و ىي كل  (الطاقة، نوعيتها، و اظتدة)ففي السيارات حتدد النسبة على حسب (النسب ػتددة قانوان)اظتؤمن عليو

. الضماانت اظتمنوحة اجباراي بدوف رسـو

ابلقسط االرتارل أو اطتاـ و ىي اظتصاريف و األعباء العامة اليت تتحملها الوكالة و اليت يتم : و يدعى اصتزء الثاشل

. حتصيلها من كل قسط

. مصاريف مباشرة و غري مباشرة+القسط الصايف=القسط اطتاـ

. دجTG+DT+FSI%3+TVA(50%17+القسط الصايف)=القسط االرتارل

. دجDT+FCN%1+TVA(40%17+القسط الصايف=)(RD)=القسط االرتارل

: حيث

DT :،حقوؽ الطوابع 

CP :،اظتلحقات 

TC: ،ضريبة الدمغة 
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FSI: ،أمواؿ خاصة ابلتعويض 

FCN: ،األعباء االضافية 

TAIC : 2ضريبة على االستثمار و التجارية نسبتها%. 

 :وقوع احلوادث و التعويض_

تبدأ مهمة اضتوادث عند التصريح بوقوع اضتادث حيث حيرر يف النسخ األصلية للوكالة، نسخة للخبري، نسخة 

. للمؤمن لو، و نسخة للوحدة

حيتوي تصريح اضتادث على اسم اظتؤمن و عنوانو، رقم عقد التأمني، اتريخ السرايف و اتريخ االنقضاء، رقم رخصة 

. السياقة

 أايـ من اتريخ اطالعو على وقوع اضتادث ماعدا يف حالة اضتادث 07على اظتؤمن أف يصرح ابضتادث يف مهلة -

. الفجائي أو القوة القاىرة

.  أايـ، إف عدـ احًتاـ ىذه اظتدة بسقوط اضتق03أما إذا تعلق األمر ابلسرقة، ختفض ىذه اظتهلة إذل -

 ابإلضافة إذل اظتعلومات اطتاصة ابظتؤمن لو، ىناؾ معلومات (CONSTAT)إف ىذه اظتعاينة الودية ضتادث السيارة-

. خاصة ابطتصم إف وجد

.  للقياـ ابطتربة للسيارة يف مركز اطتربةOrdre de serviceتقدـ اظتصلحة اضتوادث للمؤمن لو مبا يسمى -

: مراقبة كل اظتعلومات اظتوجودة يف التصريح* 
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ىذه العملية ترتكز على فحص الضماانت اظتوجودة يف العقد و ىل الضماف يدخل يف نوع : مراقبة الضماانت- 

. األخطار اظتغطاة

و كذلك يف تصريح اضتوادث اذا كاف الضماف غري  (ملف اضتوادث)الضماانت جيب أف تكوف مدونة بوضوح يف- 

. مغطى فال داعي إذل اظتعاينة

: معاينة اخلسارة من طرف اخلبري و تقييمها* 

ظتعاينة السيارة و  (مركز مستغازل للخربة)يعني اطتبري من طرؼ الشركة اصتزائرية للخربة و اظتراقبة التقنية للسيارات

. تقوصل اطتسائر

: فتح ملفات اضتادث-

الذي جيب أف يطابق اظتعلومات اظتوجودة يف التصريح و العقد، و  (ملف اضتوادث)تصريح اضتادث يوضع يف - 

. (رقم خاص ابضتادث)يوضع للملف

و تتمثل أمهية ىذا السجل األخري يف تسهيل مراجعة اظتلفات يف  (سجل اضتوادث اظتصرحة)يسجل التصريح يف - 

: مصلحة اضتوادث و الشكل كالتارل

. رقم اظتلف، اتريخ اضتادث، اسم اظتؤمن لو، الضد، الوكالة اظتضادة- 

. و يرسل شهراي إذل الوحدة (حوافظ اضتوادث اظتصرحة)مث تسجيل اضتوادث اظتصرحة يف - 

. بعد مرور فًتة زمنية ترسل إذل الوكالة نسخة من اطتربة زائد كشف األتعاب و صور اضتوادث- 



  مستغامن 2212الشركة الوطنية للتأمني وكالة                          دراسة حالة ثالثالفصل ال
 
 

111 
 

و يف ىذه اضتالة ميكن للمؤمن لو أف يتقدـ إذل الوكالة و أيخذ التعويض، لكن بعد االطالع على العقد و نوع - 

. الضماانت

: (التعويض)التسديد - 

.       بعدما يتحصل اظتؤمن لو على ػتضر الوحدة يتقدـ اذل الوكالة و أيخذ التعويض و حتضر اضتوالة يف نسختني

 1:فهناؾ حاالت

إذا كاف اظتؤمن لو غري مسؤوؿ على اضتادث فاف وكالة اطتصم اظتسؤوؿ عن اضتادث ىي اليت تدفع الفارؽ اذل -1

 485/دائنا و ح 540/وكالة ىذا الزبوف، عن طريق شيك ابسم ىذه الوكالة األخرية فيسجل احملاسب يف اليومية ح

مدينا، و عندما تقبض الوكالة اظتستقلة للشيك يعترب إيرادا عتا و تضعو يف رصيدىا البنكي، تعكس القيد األوؿ، 

 دائنا، و ميثل ىذه 458/ مدينا و ح540/حبيث تدفع ىذا الفارؽ إذل اظتؤمن لو، فيسجل احملاسب يف اليومية ح

.  حيث يكوف دائنا عند القبض و دينا عند الدفع(Recoure)اضتساب

: يف حالة إذا كاف اظتؤمن لو غري مسؤوؿ-2

: ما يلي (شركة اظتؤمن لو اظتسؤوؿ)تقدـ الشركة اطتصم

معاينة ودية ضتادث السيارة، -أ

صور اضتادث،  02- ب

. ػتضر اطتربة التقنية- ج

                                                        
.مستغانم 2212الوكالة الوطنية للتأمين   1  
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. و يف ىذه اضتالة الشركة تدفع الفارؽ للوكالة

(: Tout Risque): اظتؤمن لو مؤمن ضد رتيع اظتخاطر-3

. يف كلتا اضتالتني وجب التعويض (متسبب أو غري متسبب يف اضتادث)مهما كاف اظتؤمن لو مسؤوؿ أو غري مسؤوؿ

4-Valeur vende :البد من حتديد اطتصم :

و بعدما يتم حتديد مبلغ التعويض يف مصلحة اضتوادث حتضر اضتوالة مث يرسل اظتلف اذل رئيس الوكالة ليصادؽ 

: حيث يضع فيها Lasoucheعليها، مث ترسل إذل اظتصلحة احملاسبية، أين يقـو احملاسب مبأل الصك و كذلك 

، رقم اظتلف، نوعية التأمني، نوعية التسديد يف اظتلف بعد أخذ اظتعلومات الكافية على - اسم الشخص، اتريخ اليـو

. وجو اظتلف و بعدىا يقدـ الصك للمؤمن لو

. حيفظ احملاسب حبوالة و الثانية حيتفظ هبا يف اظتلف-

 أايـ جتمع كل اضتواالت اليت مت التسديد و تعاد اذل مصلحة اضتوادث و تسجل يف سجل 10بعد مرور - 

. اضتوادث اظتسددة مث يف حوافظ اضتوادث اظتسددة

. حتتفظ مصلحة اضتوادث بنسخة من حوافظ اضتوادث اظتسددة

. النسخة الثانية حيتفظ هبا احملاسب-

. األصلية ترسل إذل الوحدة- 
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 البد أف تبقى وثيقة كمربر أو إثبات التسديد اليت قاـ  piece comptableيف كل ملف ىناؾ واثئق التسديد - 

. هبا احملاسب

: أايم ما يلي 10إعداد يف هناية كل : و من مهام احملاسب

: مقسمة إذل فروع ( أايـ10)تسجل فيها اظتبالغ اظتستلمة خالؿ ىذه اظتدة: وثيقة حالة ادلبالغ ادلستلمة-1

. فرع خاص ابلسيارات*

. فرع خاص ابضتوادث اظتختلفة*

. فرع خاص بتأمينات األفراد*

.  و يؤثر احملاسب و رئيس الوكالة و ترسل اذل الوحدةTVA, FSI, FCNو حتدد فيها اظتبلغ الصايف 

: وثيقة احلوادث ادلسددة**

 اظتصاريف اليت أنفقتها الوكالة سواء لتسديد الضحااي أو تسديد أتعاب احملاميني أو األطباء :و متثل هذه الوثيقة

.  أايـ و كل فرع من أنواع اضتوادث لو حساب خاص بو10الشرعيني و حتضر يف هناية كل 

. تصادؽ من طرؼ رئيس الوكالة و ترسل إذل الوحدة

: Décade du moisوثيقة **

ىي ملحقة جململ اظتبالغ اظتستلمة و التسديدات و اظتصاريف حتوي على جانب مدين و جانب دائن، كما تتضمن 

.... حساابت الصنف
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حيدد يف ىذه الوثيقة، حتويالت إذل الوحدة بعد حتويلو إذل حساب البنك، كما حتضر أيضا يف هناية كل شهر اذل 

الوحدة اظتذكورة، حتضر أيضا يف هناية كل شهر إذل الوحدة وثيقة الواثئق غري اظتسددة تبين فيها اظتبالغ غري احملصلة 

.  و عند التسديد يرصد يف جانب الدائن470/من الزابئن خالؿ الشهر و يكوف يف ح

. ترسل ىذه الوثيقة إذل الوحدة بعدما يصادؽ عليها رئيس الوكالة

( 02-01أنظر اظتلحق رقم ):مثال عن التأمني: (أمثلة)مناذج

 لتأمني سيارتو فيقـو اظتوظف أوال و قبل كل شيء بتعريف (SAA)يتقدـ عبد الرزتاف لوكالة التأمني :01مثال -

: العقد

 DERCTION Recionale d’Oran 00021: الوحدة-

 Mostaganem 2212 :الوكالة- 

. 15: السنة- 

 .2212-1100023868/1: الرقم- 

 .2015/05/07: مفعوؿ العقد- 

 .2016/05/06: االنقضاء- 

. عاـ: اظتدة- 

: ادلعلومات اخلاصة ابلزبون* 
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 NBATI ABDERRAHMANE: االسم و اللقب- 

 .1987/04/05: اتريخ اظتيالد- 

 BATA 01 N 55 CITE 395 LOETS- 27000-Mostaganem: العنواف- 

 .147930/27: رقم رخصة السياقة- 

 B: صنف رخصة السياقة- 

:/. رقم التسجيل- 

: /. الرقم التسلسلي للطراز- 

: /. الطراز- 

 KIAMOTORT: الصنف- 

. 14: السنة األوذل من االستعماؿ-

: Girantiesaccondées: الضماانت اظتمنوحة- 

 Responsabilité civile: 1.470،58اظتسؤولية اظتدنية - 

 Bris de glass:1.500،00 انكسار الزجاج -

 Défense et recours  :600،00الدفاع و اظتتابعة - 
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 ACC:200،00أقساط إضافية - 

  Prime nette: 9.060،66القسط الصايف - 

.  دج668.00: الطوابع- 

 -FGA :50.12دج  .

. الرسم على القيمة اظتضافة- 

دج .200.00: اإلضافات- 

.  دج9.080،66: القسط الصايف- 

(. 01) حسب اظتلحق رقم9.978،78: القسط اإلرتارل- 

: أمثلة عن احلوادث ادلادية- أ

 1: 01مثال 

: و يـو االكتتاب صرح مببلغ السيارة و ىي جديدة بػ (TR)قاـ شخص بتأمني سيارتو ضد رتيع األخطار

بعد شهرين من إبراـ العقد تعرضت السيارة إذل االحًتاؽ فهنا يف ىذه اضتالة، الشركة اظتؤمنة مليوف 120.000.000

ملزمة بتعويض السيارة اعتالكة حسب اظتبلغ اظتصرح بو يـو االكتتاب أو إبراـ العقد ألف اظتؤمن لو أمن سيارتو ضد 

. رتيع األخطار

                                                        
.مستغانم  2212 عن مدير الوكالة الوطنية للتأمين   1  
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 02:1مثال 

دج فتعرضت السيارة اذل حادث تسبب يف  30.000: بتأمني سيارتو بضماف ظادل أو مظلـو بػ (ب)قاـ السيد

. ىالؾ السيارة ماداي، فهنا الشركة ملزمة بتعويض اظتؤمن لو حسب قيمة الضماف

 من خالؿ اظتثاؿ األوؿ و الثاشل نالحظ أف قيمة التعويض للمركبات تكوف حسب قيمة الضماف اظتتفق :مقارنة-

. عليو بني اظتؤمن و اظتؤمن لو يـو االكتتاب

 و التعويض يكوف إجباراي حسب القيمة اليت حيددىا اطتبري التقين للمركبات فهو الذي حيدد قيمة :مالحظة-

اطتسائر و يبعث ىذا احملضر مفصل إذل الوكالة اظتؤمنة، فبدورىا ىذه األخرية أف تعوض اظتركبة اعتالكة حسب قيمة 

. اطتسائر اظتدونة يف ػتضر اطتربة التقنية

: منوذج عن وقوع احلادث و التعويض- 

 06، ظتدة 22/10/2012بتاريخ  (SAA)  مع وحدة j 09 karsanعقد أتمني سيارتو من نوع (س)لقد أبـر السيد

. دج 700000: ، حيث صرح اظتؤمن لو يف العقد أف قيمة سيارتو تقدر بػ21/04/2014أشهر أي أنو ينتهي يـو 

: الضماانت ادلتفق عليها-2

. ضماف اظتسؤولية اظتدينة فهو إجباري-

 (tous risque)ضماف التأمني الشامل-

                                                        
. مستغانم 2212الوكالة الوطنية للتأمين   1  
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، (clio) وقوع حادث االصطداـ سيارة اظتؤمن لو مع سيارة من نوع13/01/2013و بتاريخ : وقوع احلادث-3

: ػتداث، أضرار مادية دوف أف يصاب ىو أبضرار جسمانية و عليو فاف اإلجراءات اليت قاـ هبا اظتؤمن لو ىي

 03)أنظر ادللحق:)اإلعالن عن احلادث -

قاـ ىذا الشخص ابإلعالف عن اضتادث لدى الوكالة، حيث قدمت لو وثيقة معاينة ودية ضتادث السيارة دوف فيها 

. ظروؼ اضتادث و أسبابو و أضراره اليت ضتقت بسيارتو

و استنادا إذل التصرحيات اظتبينة يف وثيقة اظتعاينة الودية للسيارة، صنف اضتادث يف اضتوادث اظتادية، نظرا لوجود -

. أضرار مادية فقط حيث قاـ اظتؤمن بتعيني خبري عن طريق وثيقة ترسل إليو و ىي األمر مبهمة معاينة اضتادث

 

: حمضر اخلربة- 4

قاـ اطتبري بفحص السيارة و معاينتها، و بعد إدتامو لعملية اطتربة قاـ ىذا األخري بتحديد قيمة اطتسائر و األضرار 

. و اليت دوهنا يف ػتضر اطتربة 28/01/2014دج و ذلك يف يـو  12100: اليت ضتقت ابلسيارة و اليت قدرت بػ

: دراسة ادللف- 5

 1000.000و بعد استقرار اظتلف ىذا اضتادث و ػتضر اطتربة التقنية اكتشفت إف القيمة اضتقيقية للسيارة تساوي 

. دج
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:    تقدمي التعويض- 6

: مبا أف اظتؤمن لو صرح ابلقيمة الغري حقيقية للسيارة فاف اظتؤمن طبق القاعدة النسبية يف عملية التعويض

. (القيمة اضتقيقية للشيء اظتؤمن عليو)/(قيمة األضرار و اطتسائر)×(قيمة مبلغ التأمني اظتصرح بو)

. (التعويض) دج8470= دج1000.000(/12100×700000=)

: حوادث جسمانية- ب

 :01مثال 

 فقد السيطرة على اظتركبة اليت كاف يقودىا بسرعة فائقة 05/01/2014تسبب سائق يف وقوع حادث مرور بتاريخ 

 أوالد قصر و زوجة و أب، مع 05فاصطدمت ىذه األخرية بشجرة، ترتب عن ىذا اضتادث وفاة السائق، اتركا 

. دج 8000: العلم أف راتبو الشخصي الصايف من الضرائب يقدر بػ

: تعويض ذوي اضتقوؽ-

:  الدخل السنوي للضحية- 

ىو : و منو يف الرأشتاؿ التأسيسي 3660:   تقابلها يف اصتدوؿ نقطة استداللية قيمتها96000=12×8000

.   دج366000=100×3660

: غتموع نسب ذوي اضتقوؽ-

 .حصة 115(=10×األب(+)30×الزوج(+)15×دأوال 05)
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: فانو يف ىذه اضتالة يكوف مبلغ التعويض الذي سيمنح لكل فئة ىو %100و ما دامت غتموع النسب قد جتاوزت 

.  دج238696=75/115×36600: أيخذ األوالد اطتمسة-

.  دج95478=30/115×366000: أتخذ الزوجة- 

.  دج31826=10/115×366000: أيخذ األب- 

. دج 366000=اجملموع- 

.  دج5000=51×100 :مصاريف اصتنازة- 

.  دج3000=3×1000=الضرر اظتعنوي لكل واحد من ذوي اضتقوؽ

 

 

:  02مثال

 أوالد قصر و كاف يتقاضى أجره شهرية صافية من الضرائب 03تويف رجل على اثر حادث مرور، ؼتلفا زوجتني و 

. دج 10000قدرىا 

: تعويض ذوي اضتقوؽ-

.  دج120000=12×10000= الدخل السنوي للضحية- 

. 31050=75×4140:  و منو الرأشتاؿ التأسيسي4140 دج تقابلها يف اصتدوؿ نقطة استداللية قيمتها 120000
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: غتموع النسب ذوي اضتقوؽ

.  دل تبلغ اظتئة75(=15× أوالد03(+)%30×الزوجتاف)

. يف ىذه اضتالة تضرب مباشرة النقطة االستداللية يف نسبة كل فئة

.  دج62100=15×4140: أتخذ الزوجة األوذل-

.  دج62100=15×4140: أتخذ الزوجة الثانية-

. دج 18630=45×4140: أيخذ األوالد الثالثة- 

. دج 10000=5×2000: مصاريف اصتنازة- 

: مناذج

: يتعلق حبالة العجز اجلزئي الدائم: 01منوذج-

يتم التعويض عن األضرار بناء على الدخل السنوي للضحية، ىذا الدخل حدد لو اظتشرع يف القانوف قيمة تتمثل 

يف النقطة اظترجعية اظتوجودة يف اصتداوؿ اظتعدة عتذا الغرض و تضرب ىذه النقطة يف نسبة العجز، و اذا كاف 

: الضحية بدوف عمل فيحسب الدخل السنوي على أساس األجر الوطين األدسل اظتضموف

بسبب حادث مرور، فيكوف  %40دج بعجز جزئي دائم نسبتو  6000 أصيب عامل يتقاضى مرتب شهري :مثال

: التعويض اظتستحق ىو أو قيمة التأمني اظتستحقة ىي
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 دج تقابلو النقطة 72000 دج، ىذا اظتبلغ 72000= شهرا  12×6000: نبحث عن الدخل السنوي للضحية-

: ، و عليو التعويض كاأليت3180اظترجعية 

. دج 127200= 40×3180

: حالة وفاة الضحية راشد: 02منوذج 

: يف حالة وفاة الضحية من جراء حادث مرور، يستحق ذوي اضتقوؽ التعويض و يتم تقديره على النحو التارل

حساب الدخل السنوي للعامل اظتتويف، و إذا كاف بدوف عمل حيسب على أساس األجر الوطين األدسل -

اظتضموف، مث نبحث عن النقطة االستداللية و ضرهبا يف اظتعامالت اليت حددىا اظتشرع لكل واحد من ذوي 

: اضتقوؽ

 للزوجة أو الزوجات أو الزوج، 30

 لكل واحد من األوالد القصر، 15

. لألـ 10لألب،  10

 .%100و ال ميكن أف يتجاوز غتموع اظتعمالت 

.  تويف شخص راشد بسبب حادث مرور، ترؾ زوجة و ثالث أوالد قصر، أـ:مثال

. ما ىو مبلغ التعويض اظتستحق إذا علمت أف الضحية بدوف عمل؟

: اظتبلغ اظتستحق للتعويض ىو كل واحد منهم-
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.  دج4000األجر الوطين األدسل اظتضموف شهراي    - 

. دج 48000=2×4000الدخل السنوي ىو    - 

.  دج2540:  دج تقابلو نقطة استداللية48000   - 

: نضرب ىذه النقطة يف معامل كل واحد منهم

. دج 76200=2540×30: الزوجة-

. دج 25400=2540×10: الولد الواحد- 

.  دج215900: اجملموع- 

 :حالة العجز الكلي ادلؤقت: 03 منوذج -

لفًتة معينة، فيحسب على أساس الدخل الشهري إذا كاف ( %100)يقصد بو أف الشخص يصاب بعجز كامل

عامل، أما إذا كاف بدوف عمل فيحسب على أساس األجر الوطين األدسل الشهري للضحية حسب األايـ أو 

. الشهور أو السنوات اليت يكوف فيها عاطال عن العمل

:  أشهر فالتعويض يكوف كالتارل04دج شهراي أصيب بعجز كلي ظتدة  6000أجر عامل : 01مثاؿ 

. دج 24000=4×6000

 دج، أصيب بعجز كلي ظتدة 4000شخص بدوف عممل أصيب حبادث و الدخل الوطين اظتضموف ىو : 02مثاؿ 

:  أشهر، فالتعويض اظتستحق لو ىو08
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. دج 48000=8×4000
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 :الفصل خامتة

 مع ذكر طبيعة نشاطها و عابرين إذل ،(SAA)لقد تطرقنا يف ىذا افصل إذل التعريف ابلشركة الوطنية للتأمني

و  02212كما قمنا يف ىذا الفصل ابلتخصص حوؿ الوكالة الوطنية للتأمني مبستغازل .اعتيكل التنظيمي عتذه الشركة

. قمنا بتعريفها مع ذكر اعتيكل التنظيمي اظتكوف عتذه الوكالة إذل جانب ذكر اظتصاحل اظتكونة عتا

قمنا بدراسة ملف معانية حادث سيارة و يف األخري توصلنا إذل معرفة كيفية تقدير قيمة التأمني على حودث 

 .السيارات و التعويض عليها يف حالة حتقق اطتطر، و التعرؼ على ىذه الوكالة معرفة دقيقة
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: مقدم الفصل

 

جاء ادلشرع بقانون إلزامية التأمُت على السيارات لتغطية ادلسؤولية ادلدنية عن حوادث السيارات، ففرض الكثَت من 

األحكام لتغطية األضرار اليت تصيب الذمة ادلالية للمؤمن لو نتيجة رجوع الغَت عليو ابدلسؤولية، فوجد ادلسئول يف 

 ىذا العبء، كما أن أشتدىذا التأمُت مالذا يرفع عن كاىلو عبء ادلسؤولية الثقيل، و يقيو من اإلعسار إذا 

ادلضرور بفضل ىذا التأمُت يستطيع أن حيصل على حقو يف التعويض، و كان قبل ظهور نظام إلزامية التأمُت على 

 .السيارات يصعب عليو احلصول على حقو من ادلسؤول متعثرا بُت شلاطلتو و إعساره

و هبذا فإن ادلشرع، و سعيا منو لتوفَت أكرب قدر من احلماية للمضرور من حادث سيارة، مل يتوقف عند حد 

تسهيل عبء إثبات مسؤولية مرتكب احلادث، بل عمل أيضا على ضمان حصول ادلضرور على حقو يف التعويض 

عن الضرر أبيسر و أسرع الوسائل، فجاء بنظام التأمُت على السيارات و جعلو إلزاميا، و رتب مسؤولية جزائية 

 .على سلالفة ىذا االلتزام

 ادلؤمن بتعويض ادلضرور ادلستفيد من التأمُت، و ذلك عن ألزمو بناءا على ىذا النظام إذا وقع اخلطر ادلؤمن منو، 

 .طريق أدائو تعويض التأمُت حسب ادلعايَت و احلدود اليت جاء هبا قانون إلزامية التأمُت على السيارات

 ابلتعويض حسب قواعد ادلسؤولية ادلدنية، إذ جنب لاللتزامو هبذا فإن نظام التأمُت يكون قد أعطى قيمة عملية 

 .ادلضرور مواجهة مدينا معسرا

و حرصا من ادلشرع على احلصول ادلضرور من حوادث السيارات على حقو من التعويض كامال، منحو احلق يف 

دعوى مباشرة يرجع هبا على شركة التأمُت ابلتعويض ادلستحق لو يف ذمة ادلؤمن لو أو يف ذمة كل من يغطي 

 التأمُت مسؤوليتو، فبفضل ىذه الدعوى يتجنب ادلضرور مزاضبة ادلؤمن لو و دائنيو لو
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 .و كيفية تقدير قيمة التأمني عليها(ادلركبات)التأمني على السيارات: ادلبحث األول

 ادلتعلق ابلتأمينات، 1995 جانفي 25 ادلؤرخ يف 07-95زبضع عقد التأمُت إىل أحكام القانون ادلدٍل و لألمر 

 ادلتعلق إبلزامية 15-74، و ألمر رقم 2006 فيفري 20 ادلؤرخ يف 06- 04و ادلتمم و ادلعدل ابلقانون رقم 

.التأمُت على السيارات و بنظام التعويض عن األضرار الناذبة عنها                

.تعريف عقد التأمني على السيارات، أنواعو، إجراءاتو: ادلطلب األول                                        

عقد دبقتضى يضمن ادلؤمن للمؤمن لو األضرار الناشئة عن الرجوع الغَت "ديكن تعريف التأمُت على السيارات أبنو

عليو بدعاوي ادلسؤولية فيأخذ ادلؤمن على عاتق التعويض الذي جيب على ادلؤمن لو ادلسؤول عن الضرر أدائو للغَت 

1."الذي أصابو الضرر  

أبنو ضمان دلالك السيارة و من تقع ربت حراستو من الرجوع الغَت عليو ابلتعويض، كما جعلو ادلشرع اجلزائري "

2".إجباراي و أحاطو دبجموعة من الضماانت حلماية حوادث ادلرور  

و يكتسي ىذا النوع أمهية ابلغة و كبَتة على الصعيد االقتصادي و االجتماعي فعلى ادلستوى االقتصادي سبثل 

مدا خيل شركة التأمُت العاملة يف ىذا النشاط نسبة عالية ابدلقارنة مع مداخليها يف فروع التأمُت األخرى أما على 

ادلستوى االجتماعي يعترب التأمُت وسيلة حلماية ضحااي حوادث ادلرور و لعلى ذلك من أىم األسباب اليت دفعت 

. ادلشرع اجلزائري و يف كثَت من دول العامل جلعل التأمُت على السيارات أمرا إجباراي

.كما أنشأت ذلذا الغرض صناديق خاصة لتعويض بعض ضحااي حوادث ادلرور مثل صندوق الضمان للسيارات  

.:أنواع أتمني السيارات  

1 :ىناك ثالث أنواع لتأمُت السيارات  
                                                        

، لنيل شهادة ماسًت، زبصص مالية النقود و التأمينات، جامعة عبد احلميد بن "دور التأمُت يف معاجلة األخطار ادلتعلقة بوسائل النقل"لكحل زىَتة1
 .47، ص 2014-2013،ابديس مستغاًل

 .123ص ، مرجع سبق ذكره"جديدي معراج2
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 و ىو أتمُت ادلسؤولية ادلدنية اذباه الغَت و :(أتمني ادلسؤولية ادلدنية اجتاه الغري)أتمني السيارات اإللزامي -1

اليت تصيبو يف شخصو بسبب حوادث السيارات و يشمل أتمُت ادلسؤولية الناشئة عن استعمال 

ادلركبة استعماال يتطلب ادلسائلة القانونية للسائق و ذلك دبا يسببو من أضرار للغَت من إصاابت 

جسدية أو أضرار مادية و يفرض ىذا النوع ابجلزائر إلزاميا وواجبا على صبيع مالكي السيارات و 

 .شرط أساسي الستخراج رخصة السيارة

 و ىو أتمُت اختياري أسعاره ربدد من قبل شركات التأمُت طبقا لشروط :أتمني السيارات التكميلي -2

ادلنافسة فيما بينهم ويوفر ىذا النوع من التأمُت احلماية إىل ىيكل ادلركبة ادلسببة للحادث حيث 

تتعهد الشركة يف حالة وقوع حادث بتعويض ادلؤمن لو عن األضرار الناذبة عن اذلالك أو اخلسارة أو 

-التصادم: التلف الذي يصيب السيارة و ملحقاهتا و قطع غيارىا ادلشمولة يف احلاالت التالية

 .السرقة-احلريق أو االنفجار-انقالب

كما يتعهد ادلؤمن يف نطاق الشرط اخلاص بتحديد ادلسؤولية ادلدنية قبل الغَت بتعويض ادلؤمن لو عن كافة ادلبالغ 

اليت يلتزم دفعها للغَت يف حالة ربقق احلادث مضافا إليها ادلصاريف القضائية و أتعاب احملاماة و ذلك بصفة 

. التعويض

 جيمع ىذا النوع من التأمُت نوعي التأمُت اإللزامي و التكميلي و يتم احلصول على ىذا :التأمني الشامل -3

النوع من الشركات مباشرة، و يتضمن العقد وثيقتُت زبضع فيو وثيقة التأمُت اإللزامي إىل شروط و 

أحكام وفقا للنظام و األسرار ادلقررة دبوجبو ووثيقة التأمُت التكميلي فيو زبضع إىل شروط وثيقة 

 .التأمُت الصادرة عن الشركة و ابألسعار اليت تقررىا

                                                                                                                                                                             
  .62 ،61،، ص2007،األردن، الطبعة األوىل-، دار أسامة للنشر و التوزيع، عمان"التأمُت مبادئو و أنواع"عز الدين فالح1
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 1. :إجراءات التأمني على السيارات

يتقدم ادلؤمن لو إىل الوكالة أو شركة التأمُت، حيث يطلب منو ادلؤمن الواثئق التالية اليت ربوي على  -1

  :معلومات دلأل بوليصة التأمُت

 .رخصة السياقة -

 .البطاقة الرمادية -

يشًتط وجود السيارة يف حالة عقد التأمُت دلعاينتها إذ تدون صبيع ادلعلومات ادلوجودة يف البطاقة الرمادي  -

 .إضافة إىل مدة العقد

: حيث ىذه البوليصة ربتوي على

رقم البوليصة، الوحدة، الرمز اجلبائي، الفاكس و اذلاتف، رمز و عنوان الوكالة، نوع )معلومات حول العقد .أ 

 .(العقد، اتريخ التعديل، اتريخ سراين ادلفعول، اتريخ انتهاء مدة العقد

 .(اسم و لقب ادلؤسسة، العنوان، النشاط)معلومات حول ادلؤمن .ب 

 .(اسم السيارة، لوحة السيارة، الطاقة، اللون، ادلوديل، القوة، عدد الركاب، القيمة)معلومات حول ادلركبة .ج 

اسم و لقب السائق، اتريخ االزدايد، اجلنس، رخصة السياقة و رقمها، عدد )معلمات حول السائق .د 

  .(الركاب

 .يتم عرض الضماانت على ادلؤمن لو و بعد اختيار الضماانت يتم ربديد قيمة القسط -2

 يعرف القسط أبنو ىو ادلسامهة اليت يدفعها ادلؤمن لو للمؤمن مقابل الضماانت ادلمنوحة، :دفع األقساط -3

تتعلق بتعويض يف حالة وقوع احلادث و ىي تدفع مسبقا يف بداية العملية أو السنة حيث حيسب 

 :كالتايل
                                                        

 .2015أفريل 20اتريخ االطالع  ،www.univ-ecosti.com دولية  ندوة1

http://www.univ-ecosti.com/
http://www.univ-ecosti.com/
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. ادللحقات+الرسم على القيمة ادلضافة+ادللحقات+ادلسؤولية ادلدنية+القسط الصايف=القسط اإلصبايل

السرقة و +األشخاص ادلنقولُت+األخطار ادلتعددة)+أقساط صافية أخرى+قسط ادلسؤولية ادلدنية=القسط الصايف

(. نسبة ابدلئة من القسط الصايف)التخفيضات-(احلريق

.  أشهر، سنة03 أايم، شهر، 10 أايم، 07 :فرتات التأمني

 .نطاق تطبيق التأمني على السيارات: ادلطلب الثاين

 و التعديل الالحق لو 1974 جانفي 30يستند نظام التأمُت على السيارات يف اجلزائر على األمر الصادر يف 

 ابإلضافة إىل األحكام الواردة يف قانون التأمُت لسنة 19/07/1988 ادلؤرخ يف 31/88ادلتمثل يف القانون رقم 

  . و األحكام الواردة يف القانون ادلدٍل ذات الصلة1995

و دلعاجلة ىذا النطاق اخلاص ابلتأمُت ينبغي أوال ربديد رلال تطبيقو من حيث ادلوضوع و اثنيا ربديد رلال تطبيقو 

 1 .من حيث األشخاص

 يتعلق ادلوضوع بتحدد مفهوم السيارة و تشخيصها من جهة و ربديد :جمال التطبيق من حيث ادلوضوع 

 .ادلخاطر ادلضمونة من جهة و الغَت مضمونة من جهة أخرى

يقصد هبا وفق ادلادة األوىل من األمر ادلشار إليو، تلك ادلركبة الربية ذات احملرك و ما : مفهوم السيارة -1

يتبعها من مقطورات و شبو مقطورات سواء كانت مستعملة لنقل األشخاص أو نقل البضائع، فإذا 

ربقق ىذا التعريف يف مركبة ما يكون مالكها ملزما قبل انطالقها للسَت إلبرام عقد التأمُت الذي 

 .يغطي األضرار اليت تسببها للغَت

يتم تشخيص ادلركبة ادلشمولة ابلضمان اخلاص ابلتأمُت اإللزامي دبجموعة من : تشخيص ادلركبة -2

الصنف و الطراز و رقم التسلسل و سنة االستعمال و رقم التسجيل و بناءا على : ادلواصفات ىي
                                                        

 .133,132,130,127,126,125مرجع سبق ذكره، ص ،"مدخل لدراسة قانون التأمُت اجلزائري" جديد معراج،1
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ذلك ربرر شركة التأمُت وقت توقيع العقد شهادة تثبت التزامها بتغطية ادلخاطر الناصبة عن ادلسؤولية 

ادلدنية للمكتتب أو ادلالك أو احلارس و تسمى بشهادة التأمُت على السيارة، و تشمل ىذه الشهادة 

عند احلاجة إىل جانب ادلركبة مع بيان نوعها و رقم تسجيلها حىت ال يكون ىناك تداخل بينها و بُت 

 :مقطورات أخرى تتضمن ما يلي

 اسم و مقر و عنوان شركة التأمُت، -

 اسم و لقب و عنوان ادلؤمن لو،  -

 مدة الضمان و رقم وثيقة التأمُت، -

 مواصفات ادلركبة ادلضمونة و خاصة رقم تسلسلها، -

 ختم و توقيع شلثل شركة التأمُت، -

و سبثل ىذه الشهادة قرينة قاطعة لضمان شركة التأمُت للمخاطر اخلاصة ابلتامُت اإللزامي للمدة احملددة هبا و 

. للمركبة ادلعنية ابدلواصفات اليت ذكرت

 :حتديد ادلخاطر القابلة للضمان و الغري القابلة للضمان -3

تلتزم شركة التأمُت اإللزامي على ادلركبة بتغطية األضرار ادلادية و اجلسمانية اليت : ادلخاطر القابلة للضمان - أ

يتسبب يف حدوثها ادلؤمن لو للغَت و الناذبة عن حوادث السيارات و بذلك يضمن التأمُت يف جانبو 

 .اإللزامي مسؤولية ادلؤمن لو من الرجوع الغَت عليو سواء كان الضرر مادي أو جسماٍل

و ىذا الضرر ادلادي يتمثل يف كثَت من احلاالت يف تصادم سيارة ادلؤمن عليها بسيارة أو أي جسم أخر اثبت 

أو متحرك فهو خيتلف عن الضرر اجلسماٍل الذي يتجسد يف صور العجز الكلي ادلؤقت و العجز اجلزئي 

. الدائم و العجز الكلي الدائم و حالة الوفاة
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و ابإلضافة إىل ذلك يضمن التأمُت األضرار الناصبة عن احلرائق و االنفجار اليت تسببها ادلركبة و األشياء اليت 

. تنقلها مهما كان السبب

يقر ادلشرع اجلزائري يف التأمُت اإللزامي استبعاد بعض ادلخاطر من : ادلخاطر الغري قابلة للضمان - ب

  :الضمان منها

 .األضرار اليت تسبب فيها ادلؤمن لو بصورة عمدية و ىذه قاعدة مأخوذ هبا يف كل أنواع التأمُت -

 .األضرار الناصبة بصفة مباشرة أو غَت مباشرة عن اإلشعاعات النووية و أضرار الطاقة الذرية -

: و ىناك حاالت مستبعدة من التأمُت اإللزامي إال أن ادلشرع أجاز ضماهنا ابتفاق خاص

األضرار اليت تسببها ادلركبة ادلوضوعة ربت حراسة صاحب ادلر أب أو األشخاص الذين ديارسون  -

السمسرة و بيع و تصلح و مراقبة حسن سَت ادلركبات، حيث أن ىؤالء ملزمون أبن يؤمنوا أنفسهم من 

 .  ادلسؤولية ادلدنية ابلنسبة لألضرار اليت تسببها ادلركبة للغَت

 يستوجب األمر معرفة الشخص ادلسؤول عن األضرار اليت : تطبيق التأمني اإللزامي من حيث األشخاص

يسببها حادث ادلرور و ابلدرجة الثانية الذي يلحقة الضرر من جراء ىذا احلادث، و يستحق بذلك 

و دبعٌت أخر سنكون أمام فئتُت ذلما مصاحل متعارضة، فئة ادلؤمن و ادلؤمن لو و فئة الضحااي و . التعويض

 .ذوي حقوقهم من جهة اثنية

تتكون فئة األشخاص الذين يتحملون التبعية ادلالية للمسؤولية ادلدنية : األشخاص ادلسؤولة عن الضرر -1

من ادلؤمن لو، و من تؤول لو ادلركبة إبذن منو، و مكتتب عقد التأمُت مث شركة التأمُت كضامن 

للمسؤول عن احلادث، و إذا كان ادلؤمن لو أييت يف الدرجة األوىل من حيث ادلسؤولية نتيجة األضرار 

اليت يسببها حادث ادلركبة للغَت، فان شركة التأمُت أتيت يف ادلرتبة الثانية بوصفها الضامنة للمؤمن لو 

أو من ألت إليو حراسة ادلركبة إبذن منو، و إذا مل يكن مؤمن فستتحمل ذمتو ادلالية إصالح الضرر 
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: الذي قد يصيب الضحااي، و ىذا وفق ما قضت بو ادلادة الرابعة من األمر ادلشار إليو و اليت تنص

إن إلزامية التعويض جيب أن تغطي ادلسؤولية ادلدنية للمكتتب ابلعقد و مالك ادلركبة و كذلك "

 ."مسؤولية كل شخص ألت دبوجبو إذن منهما حراسة أو قيادة تلك ادلركبة

 تشمل ىذا الفئة الضحااي و ذوي احلقوق الذين يصيبهم الضرر، و :األشخاص ادلستحقون للتعويض -2

الضحية يف ىذا الصدد ىو ذلك الشخص الذي يستفيد من التعويض نتيجة ضرر أصيب بو من 

جراء حادث سيارة يف حالة بقائو على قيد احلياة، و يف حالة وفاتو حيل ذوي حقوقو زللو يف 

و اجلهات ادللزمة بدفع التعويضات ادلستحقة ذلؤالء ىي يف األساس شركات التأمُت إذا . التعويض

كان الشخص ادلعٍت مالكا دلركبة مؤمن عليها، و قد تتوىل الدولة دفع التعويض عندما تكون ادلركبة 

ادلتسببة يف احلادث شللوكة ذلا أو موضوعة ربت حراستها، و بصورة استثنائية يلتزم الصندوق اخلص 

 :بتعويض الضحااي أو ذوي حقوقهم يف احلاالت التالية

 عندما يبقى ادلسؤول عن احلادث ادلتسبب يف الضرر للضحية رلهوال، -

 و عندما يسقط حق ادلؤمن لو ادلسؤول عن احلادث يف الضمان، -

 يف حالة ما إذا كان التأمُت غَت كايف لتعويض الضحية، -

 عندما يكون ادلسؤول عن احلادث غَت مؤمن عن ادلسؤولية ادلدنية، -

 .و أخَتا عندما يشًتك يف احلادث عدة مسؤولُت يف التسبب يف ضرر واحد -

و من وجهة نظران فان ادلشرع اجلزائري قد وسع من دائرة األشخاص ادلستحقُت للتعويض ابدلقارنة بتشريعات بعض 

و األشخاص الواقعُت ربت  (مالك ادلركبة)الدول األخرى، حيث اعترب من بُت ادلستفيدين ابلتعويض ادلؤمن لو

 .رقابتو، و من بينهم السائق ادلسؤول عن احلادث الذي تربطو ابدلؤمن عالقة التبعية
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 1.الشروط العامة لعقد التأمني على السيارات: ادلطلب الثالث

حيث يعترب التأمُت أىم ة وسيلة وقائية حلماية الضحااي  و تتمثل يف ضمان ادلسؤولية ادلدنية: الضماانت اإلجبارية

احلوادث و لعل ذالك من أىم األسباب اليت ادلشرع اجلزائري جلعل التامُت على السيارات أمرا إجباراي 

 :الضماانت االختيارية

عند وقوع احلادث يعوض ادلؤمن لو عن اخلسائر تعويضا كامال و دون اإلعالن عن : ضمان صبيع األخطار-

.  سنوات05اخلصم و يشًتط أن ال تتجاوز سيارة ادلؤمن لو 

.  من سعر السيارة%01و يقدر مبلغ التأمُت بـ: ضمان السرقة و احلريق-

، كما تضمن صبيع ادلصاريف اخلاصة ابدلعاينة،تضمن الشركة ادلؤمنة يف أيطار ادلبلغ احملدد:ضمان الدفاع و ادلتابعة-

. كما تتواىل الدفاع عنو أمام احملاكم اجلنح اثر سلالفة قواعد ادلرور، و صبيع اإلجراءات أمام احملاكم،احملاماة

يعترب الضمان من بُت الضماانت اليت تفرض نفسها بقوة القانون و اليت تكمن يف :ضمان األشخاص ادلنقولة-

رلموع التعويضات يف حالة وقوع احلادث و ىذا أثناء صعود أو نزول ادلؤمن لو من ادلركبة ادلؤمن عليها بصفتو 

. سائقا أو راكبا يف وسائل النقل العمومي

. ضمان انكسار الزجاج-

: ضمان احلريق-

 تؤمن األضرار اليت تتعرض ذلا ادلركبة ادلؤمنة و كذا ادللحقات و قطع الغيار اليت ينص رمز اذليئة ادلصنعة على 

احلريق، : تسليمها يف نفس الوقت مع ادلركبة، و ىذا ما إذا نتجت ىذه األضرار عن إحدى األحداث التالية

االحًتاق التلقائي، الصاعقة و االنفجار، ابستثناء األضرار اليت تسببت فيها أي مادة مفجرة منقولة بصفة غَت 

. قانونية أو مل يتم التصريح هبا مسبقا لدى ادلؤمن

                                                        
. 03ص,2010مارس15,الجزائر,مطبوعة داخلية ,"عقد التأمين السيارات "الشركة الوطنية للتأمين  1
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 ىنا تعوض ادلركبة إذا أدرج ادلؤمن لو ضمان السرقة ضمن الضماانت االختيارية و :التأمني على السرقة -

ذلك دائما بعد استواء ادللف دبحضر الشرطة أو الدرك، تضمن الشركة يف حالة سرقة ادلركبة ادلؤمنة أو 

 : زلاولة سرقتها

  من 350األضرار الناصبة عن فقدان ادلركبة و ملحقاهتا و ذلك عن طريق السرقة طبقا ألحكام ادلادة 

 . ادلعدل و ادلتمم ألحكام قانون العقوابت82/04القانون رقم 

 التهديد أو استعمال العنف ضد مالكها أو حارسها، -

 تدىور ادلركبة ادلؤمنة ال سيما انكسار الزجاج أو تكسَت أنظمة األقفال، -

أجهزة الراديو و أي جهاز الكًتوٍل مرسل أو معيد إلنتاج الصوت و الصورة مثل جهاز القرص ادلضغوط  -

 .أو القارئ و كذا ملحقاهتا

و إذا كانت ىذه العناصر غَت منصوص عليها يف رمز اذليئة ادلصنعة فانو يتعُت أتمينها يف حدود ادلبالغ الواردة يف 

. الشروط اخلاصة

 .ال تضمن الشركة حادث السرقة بدون ربطيم ادلركبة ادلؤمنة، ابستثناء استعمال ادلفاتيح ادلقلدة -

:  إذا وقعت السرقة ينجر عنها ضمان ادلؤمن لو، جيب على ادلؤمن لو أن:تطبيق الضمان

 ساعة مصاحل األمن أو الدرك 48خيطر فورا و يف ظرف ال ينبغي أبي حال من األحوال أن يتجاوز  -1

 الوطٍت، و أن يرفع دعوة لدى وكيل اجلمهورية، 

 أايم من أايم العمل لدى 03يصرح ابحلادث إال يف حالة طارئة أو حالة القوة القاىرة يف أجل أقصاه  -2

 وكالة التأمُت اليت يتبع ذلا،
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أو أي معلومة  (وثيقة يستلمها من احملكمة تشعره بتاريخ احملاكمة)خيطر الشركة بكل إشعار عن الشكوى -3

ذلا عالقة بسَت التحقيق القضائي، يتخذ كل التدابَت الالزمة يف حالة تدىور ادلركبة ادلؤمنة حلمايتها 

 .من التلف

:  يف حالة العثور على ادلركبة ادلسروقة

 إذا مت العثور على ادلركبة قبل دفع التعويض جيب على ادلؤمن لو اسًتجاعها بشكل :قبل دفع التعويض -

 .عادي، يف حُت تقوم الشركة من جهتها بتعويضو عن األضرار اليت ديكن أن تكون قد حلقت ابدلركبة

 يوما اليت 30 إذا مت العثور على ادلركبة بعد دع التعويض حيق للمؤمن لو يف غضون :بعد دفع التعويض -

تلي اليوم الذي يكون قد علم ابسًتجاع مركبتو، أن يسًتجع ملكيتها مقابل إرجاع التعويض مع اقتطاع 

ادلبلغ ادلوافق لألضرار و ادلصاريف ادلؤمنة و إذا ما رفض ادلؤمن لو اسًتجاع مركبتو بعد العثور عليها 

 .فتصبح ىذه األخَتة ملكا للشركة

 ىو أن يقوم ادلؤمن لو إبدراج صبيع األخطار و ذلك إبدراج ادلبلغ اإلصبايل للسيارة :أتمني مجيع األخطار -

حبيث إذا مت ىالك السيارة يعوض حسب ادلبلغ الذي صرح بو أثناء إبرام العقد و يف ىذه احلالة ترد 

استثناءات على التعويض إذا وقع حادث كل سيارة و أصبحت غَت قابلة لالستغالل أو االستعمال و 

 .ذلك خالل سَت السيارة يف عامها األول فهنا تعوض كليا

: "مجيع األخطار"أضرار ابلتصادم أو بدونو

يف حالة التصادم مع مركبة أخرى أو اصطدام جبسم اثبت أو متحرك أو انقالب للمركبة ادلؤمنة دون اصطدام 

: مسبق فان الشركة تضمن

تعويض األضرار اليت تكون ىذه احلادثة قد تسببت فيها للمركبة ادلؤمنة و للواحق و قطع الغيار الواردة يف  -1

 رمز اذليئة ادلصنعة،
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يشمل الضمان كذلك تسديد النفقات اخلاصة بتصليح األضرار اليت يتسبب فيها ادلد ادلائي و  -2

 .الفيضاانت و اهنيار الصخور ابستثناء أي كارثة أرضية أخرى

 يف حالة ما إذا حدث التصادم خارج ادلواقف أو ادللكيات اليت يشلها ادلؤمن لو بُت :أضرار التصادم -

ادلركبة ادلؤمنة و إما راجل معروف اذلوية أو مركبة أو حيوان أليف مالك للغَت يكون معروف اذلوية فان 

الشركة تضمن للمؤمن لو تعويضا يف حدود ادلبلغ ادلذكور يف الشروط اخلاصة لتعويض األضرار اليت يكون 

 .ىذا االصطدام قد أحلقها ابدلركبة ادلؤمنة

 :رلال ضمان ادلسؤولية ادلدنية -

 1 :سقوط احلق -

 من 07 احملدد لشروط تطبيق ادلادة 1980 فيفري 16 ادلؤرخ يف 34-80 من ادلرسوم رقم 05طبقا للمادة 

 ادلتعلق إبلزامية أتمُت السيارات و نظام التعويض عن 1974 جانفي 30 ادلؤرخ يف 15-74األمر رقم 

: األضرار، يسقط احلق يف التعويض عن

السائق ادلدان بسبب السياقة يف حالة سكر أو ربت أتثَت الكحول أو ادلخدرات أو ادلهلوسات احملظورة،  -

إال أن ىذه األحكام ال تطبيق على ذوي احلقوق يف حالة الوفاة، كما ال يطبق سقوط احلق ىذا على 

 . نتيجة حادث مرور%66السائق عندما يكون مصااب بعجز جسماٍل دائم يفوق 

 .السائق أو ادلالك بسبب نقلو خالل وقوع احلادث ألشخاص مقابل أجرة و دون ترخيص قانوٍل مسبق -

السائق أو ادلالك ادلدان بسبب نقلو أثناء وقوع احلادث ألشخاص أو أغراض ال تتطابق مع شروط األمن  -

 .احملدد دبوجب األحكام القانونية و التنظيمية السارية ادلفعول

  :و أضرار التصادم (مجيع األخطار)يف جمال ضماانت - أ
                                                        

 .14الشركة الوطنية للتأمُت،مرجع سبق ذكره، ص 1
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يقصى من الضمان، السائق أو ادلالك، عندما يكون سائق ادلركبة يف حالة سكر، احملددة عتبتو دبوجب 

. القوانُت و التنظيمات ادلفعول هبا، أو التناول أثناء وقوع احلادث، مواد مصنفة يف خانة ادلخدرات

غَت أن الضمان يظل مكتسبا، يف إطار شلارسة النشاط، إذا كان السائق اتبعا للمؤمن لو، و أن ىذا األخَت مل 

 1 .يكن ابدلركبة عند وقوع احلادث

: يف جمال الدفاع و ادلتابعة- ج

إذا ما حددت ادلسؤولية الكاملة أو اجلزئية بسبب القيادة يف حالة سكر أو تناول سلدرات أو شلنوعات،  -

 ."الدفاع و ادلتابعة"السائق ادلدان على ىذا األساس، ال ديكنو ادلطالبة أبي ضمان من نوع

السائق أو ادلالك، الذي ينقل أثناء وقوع احلادث، أشخاصا دون مقابل و دون ترخيص نظامي مسبق، و  -

 .يف حالة تعرض ىؤالء األشخاص للتضرر

السائق أو ادلالك ادلدان بسبب نقلو أثناء وقوع احلادث أشخاصا أو أغراضا تتعارض مع شروط األمن  -

 .احملددة دبوجب األحكام القانونية و التنظيمية اليت حيددىا التنظيم الساري ادلفعول

. غَت أن تلك األحكام ال تطبق على ذوي حقوقو، يف حالة الوفاة

 2.تكوين العقد و مدتو 

 . اتريخ سراين مفعول العقد و مدتو،1995 جانفي 25 ادلؤرخ يف 07-95 من األمر رقم 14ادلادة  -

يعترب ىذا العقد اتما فور توقيعو من كل األطراف يسري مفعولو ابتداء من التاريخ و الساعة ادلذكورين يف 

. الشروط اخلاصة

يربم ىذا العقد للمدة ادلذكورة يف الشروط اخلاصة 

                                                        
 .15الشركة الوطنية للتأمُت، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .17الشركة الوطنية للتأمُت، مرجع سبق ذكره، ص 2
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 .فسخ العقد،1995 جانفي 25 ادلؤرخ يف 07-95 من األمر رقم  مكرر14ادلادة  -

: ديكن فسخ العقد قبل اتريخ انقضاء أجلو العادي يف احلاالت و الشروط احملددة أدانه

 :من طرف الشركة - أ

 أايم من تعليق الضماانت إذا تعلق األمر بعقد قابل للتجديد 10 بعد :يف حالة عدم دفع األقساط -

 ادلعدل و ادلتمم 1995 جانفي 25 ادلؤرخ يف 07-95 من األمر 16ادلادة )دبوجب عقد ذبديد ضمٍت

 (.2006 فيفري 20 ادلؤرخ يف 04-06دبوجب القانون رقم 

من اتريخ استالم االقًتاح ادلتضمن للنسب اجلديدة  (30)بعد مهلة ثالثُت يوما: يف حالة تفاقم اخلطر -

، ادلعدل 1995 جانفي 25 ادلؤرخ يف 07-95 من األمر 18ادلادة )لألقساط اليت مل يقبل هبا ادلؤمن لو

 (.2006 فيفري 20 ادلؤرخ يف 04-06و ادلتمم دبوجب القانون رقم 

يف حالة إغفال أو تصريح غَت صحيح عن اخلطر من طرف ادلؤمن لو، عندما يرفض ىذا األخَت اإلبقاء  -

، 1995 جانفي 25، ادلؤرخ يف 07-95 من األمر رقم 19ادلادة )على العقد مقابل قسط أعلى

 (.2006 فيفري 20 ادلؤرخ يف 04-06ادلعدل و ادلتمم دبوجب القانون رقم 

 :من طرف ادلكتتب - ب

يف حالة زوال الظروف ادلؤدية إىل تفاقم اخلطر ادلذكورة يف العقد، إذا رفضت الشركة زبفيض القسط  -

 .ادلقابل

. يف حالة انتقال ملكية السيارة ادلؤمنة -

 :من طرف الشركة -
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إذا مت الفسخ دببادرة من الشركة وجب تبليغو برسالة موصى عليها موجهة للمكتتب إىل أخر عنوان معروف 

 1 .كان مقيم فيو

: انتقال ملكية ادلركبة ادلؤمنة،1995 جانفي 25 ادلؤرخ يف 07-95 من األمر رقم 15ادلادة 

يف حالة وفاة مالك ادلركبة ادلؤمنة، حيول التأمُت بقوة القانون اىل وارث ادلركبة و ذلك وفقا للشروط  -

، ادلعدل و ادلتمم 1995 جانفي 25 ادلؤرخ يف 07-95 من األمر رقم 24ادلنصوص عليها يف ادلادة 

 .2006 فيفري 20 ادلؤرخ يف 04-06دبوجب القانون رقم 

، 1995 جانفي 25 ادلؤرخ يف 07-95 من األمر رقم 25إذا انتقلت ملكية السيارة، وفقا للمادة  -

 يبقى التأمُت ساري ادلفعول 2006 فَتيف 20 ادلؤرخ يف 04-06ادلعدل و ادلتمم دبوجب القانون رقم 

بقوة القانون لفائدة ادلشًتي إىل غاية انتهاء مدة العقد شريطة أن يقوم ىذا األخَت إبخطار ادلؤمن خالل 

 .يوما و أن يدفع، يف حالة تفاقم اخلطر، زايدة القسط ادلستحق عند االقتضاء (30)مهلة ثالثُت

 %05يوما، تطبق عليو زايدة يف القسط قدرىا  (30)إذا امتنع ادلشًتي عن التصريح خالل أجل ثالثُت -

 .من مبلغ القسط اإلصبايل

غَت أنو حيق للمتصرف أن حيتفظ ابالستفادة من عقد أتمينو للقيام بتحويل الضمان اىل مركبة أخرى  -

 .شرط أن خيطر ادلؤمن بذلك قبل نقل ادللكية و أن يعيد لو شهادة أتمُت ادلركبة ادلعنية

:  التقادم،1995 جانفي 25 ادلؤرخ يف 07-95 من األمر رقم 16ادلادة 

سنوات، ابتداء من اتريخ  (03)إن أجل تقادم صبيع دعاوي ادلؤمن لو أو ادلؤمن الناذبة عن عقد التأمُت ىو ثالثة

. وقوع احلادثة

: غَت أن ىذا األجل ال يسري مفعولو
                                                        

 .18الشركة الوطنية للتأمُت، مرجع سبق ذكره، ص1
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يف حالة كتمان أو تصريح كاذب أو غَت دقيق حول احلادث ادلؤمن، اال ابتداء من اليوم الذي علم فيو ادلعنيون 

. بذلك

 1 :االلتزامات التأمينية

 . أىم التزامات أطراف عقد التأمُت(:02)الشكل رقم 

 

                                  دفع أقساط التأمُت عند أو أثناء مدة التأمُت  

                                  دفع التعويض أو مبلغ التأمُت عند ربقق اخلطر 

                                           

  

. 2015ماي15اتريخ االطالع ،dspace.unive.tlemcen.dz :ادلصدر

 :التزامات ادلكتتب -1

: التصرحيات ادلتعلقة ابخلطر و تعديالتو،1995 جانفي 25 ادلؤرخ يف 07-95 من األمر رقم 17ادلادة 

 :عند اكتتاب العقد -

: يتعُت على ادلكتتب أن يصرح بكل دقة بكل الظروف ادلكونة للخطر اليت ىو على علم هبا و خاصة

  ادلعلومات ادلوجودة يف البطاقة الرمادية، الصنف، النوع، الطراز، القوة اجلبائية، عدد ادلقاعد، ىيكل

 .ادلركبة

 قيمة ادلركبة. 

 استعمال ادلركبة. 
                                                        

 21,20الشركة الوطنية للتأمُت، مرجع سابق، ص1

 ادلؤمن لو

 طالب التأمُت

 ادلؤمن عليو

 ادلؤمن

 شركة التأمُت

 ىيئة التأمُت



 الفصل الثاني                                                                      التأمين على السيارات

 

73 
 

 سن و مهنة ادلؤمن لو أو األشخاص الذين اعتاد إيداع ادلركبة لديهم. 

 مكان ادلركب ادلعتاد و كذا العنوان احلايل للمؤمن لو. 

 اإلصابة القلبية، فقدان عُت أو بصر إحدى )ادلعوقات اجلسدية الناذبة عن حادث أو مرض خطَت

 .(العينُت

  شهرا السابقة لالكتتاب24عدد احلوادث الواقعة خالل . 

  جيب على ادلكتب، أو ادلؤمن لو أن يصرح للشركة أبي تغيَت طرأ على إحدى العناصر ادلذكورة

 .أعاله، عن طريق رسالة موصى عليها، و ذلك خالل سراين العقد

  يف حالة تفاقم األخطار عمدا من طرف ادلؤمن لو أو بغَت إرادتو ديكن للمؤمن أن يقًتح على ادلؤمن

 .يوما من اتريخ عملو هبذا التفاقم (30)لو نسبة جديدة للقسط يف ظرف ثالثُت

 حيق للمؤمن فسخ العقد يف حالة عدم دفع القسط. 

  إذا الحظت الشركة، بعد وقوع احلادث أن ادلؤمن لو  أغفل أمرا أو أدىل بتصريح غَت صحيح فان

التعويض خيفض يف حدود األقساط ادلدفوعة مقارنة ابألقساط ادلستحقة فعال ابلنسبة لألخطار 

 .ادلأخوذة بعُت االعتبار

  ،كل كتمان أو تصريح كاذب و معتمد من طرف ادلؤمن لو قصد تضليل الشركة يف تقدير اخلطر

 1995 جانفي 25 ادلؤرخ يف 07-95 من األمر رقم 21ينجر عنو بطال العقد، طبقا للمادة 

 .2006 فيفري 20 ادلؤرخ يف 04-06ادلتعلق ابلتأمينات، ادلعدل و ادلتمم دبوجب القانون 

: مبدأ تعدد عقود التأمني: 1995،18 جانفي 25 ادلؤرخ يف 07-95من األمر رقم ادلادة 
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 من األمر رقم 33ال حيق ألي مؤمن لو إال اكتتاب أتمُت واحد من نفس الطبيعة لنفس اخلطر، طبقا للمادة 

 04-06 من القانون 05، ادلتعلق ابلتأمينات، ادلعدلة دبوجب ادلادة 1995 جانفي 25 ادلؤرخ يف 95-07

. 2006 فيفري 20ادلؤرخ يف 

 :التصريح ادلتعلق ابحلادث،1995 جانفي 25 ادلؤرخ يف 07-95 من األمر رقم 19ادلادة 

 جيب على ادلؤمن لو إال يف حالة حصول حالة طارئة أو قوة قاىرة، أن خيرب كتابيا أو : أجل التصريح

أايم ابتداء من اتريخ عملو  (07)شفهيا، مقابل وصل الوكالة ادلذكورة يف الشروط اخلاصة و ذلك خالل

أايم من أايم العمل يف حالة  (03)حبادث ديس إحدى الضماانت اليت دينحها العقد، و زبفض إىل

 .السرقة

 جيب على ادلؤمن لو، عالوة على ما سبق، أن:التزامات أخرى : 

  يذكر للشركة مكان و اتريخ و ساعة احلادث، ابإلضافة إىل طبيعتو و ظروفو و أسبابو و نتائجو

ادلعروفة أو ادلفًتضة و اسم و لقب و سن و عنوان و احلالة ادلهنية للسائقُت ادلتورطُت و كذلك ىوية 

 .و عنوان اجلرحى و الشهود

  يرسل إىل الشركة، كي تستطيع أن ذبيب يف الوقت ادلناسب كل أشعار و رسائل و استدعاء و

تكليفات ابحلضور و عقود غَت قضائية وواثئق اإلجراءات اليت تكون قد أرسلت إليو بسبب أي 

 .عريضة مهما كان نوعها

  يطلع الشركة على ادلكان الذي ديكن مالحظة األضرار فيو، يف حالة اخلسائر اليت تعرضت ذلا ادلركبة

 (.05ضماانت زلددة يف ادلادة )ادلؤمنة

 ال ديكن القيام ابلتصليحات إال بعد إجراء اخلربة و معاينة األضرار من طرف خبَت معتمد. 
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 1:يف حالة السرقة

 .إخطار السلطات احمللية للشرطة حاال و إيداع شكوى لديها -

 .تقدَل معارضة لدى الوالية اليت أصدرت البطاقة الرمادية أو وصل التصريح بسَت ادلركبة -

 .رفع شكوى لدى النيابة العامة إذا طلبت الشركة ذلك -

 .أايم يف حالة اسًتجاع ادلركبة (08)إشعار الشركة خالل شبانية -

يف حالة اإلدالء بتصرحيات كاذبة من طرف ادلؤمن لو بصفة متعمدة حول اتريخ أو طبيعة أو أسباب أو ظروف أو 

. نتائج احلادث، فان ادلؤمن لو يفقد حقو يف الضمان

: حول1995 جانفي 25 ادلؤرخ يف 07-95 من األمر رقم 20ادلادة 

: إلزامية دفع القسط

 يلتزم ادلكتتب بدفع ادلبلغ اإلصبايل للقسط، فورا عند اكتتاب العقد أو يف الفًتات ادلتفق عليها. 

 أن يسدد كذلك ادلصاريف الثانوية و الرسوم و الطوابع احملدد مبلغها يف الشروط. 

 يتحمل ادلكتتب صبيع الضرائب و الرسوم ادلفروضة. 

  ،يف حالة عدم الدفع جيب على ادلؤمن أن ينذر ادلؤمن لو، بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل استالم

 . يوما التالية النقضاء األجل ادلنصوص عليو(30)بدفع القسط ادلطلوب خالل

 يوما اليت تلي األجل احملدد يف الفًتة  (15)جيب على ادلؤمن لو أن يباشر بدفع القسط ادلستحق خالل

 .السابقة

 أايم من وقف الضماانت، و يف حالة الفسخ، يبقى اجلزء من  (10)للمؤمن احلق يف فسخ العقد بعد

 .القسط اخلاص بفًتة الضمان حقا مكتسبا للمؤمن
                                                        

 .22الشركة الوطنية للتأمُت، مرجع سابق، ص1
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 1: (ادلؤمن)التزامات الشركة -2

 :تنفيذ الضمان،1995 جانفي 25 ادلؤرخ يف 07-95 من األمر رقم 22ادلادة  -

  يتعُت على الشركة عند ربقق اخلطر ادلؤمن الذي قد مت التصريح بو ذلا، أن تقوم بتنفيذ الضمان ادلنصوص 

. عليو يف العقد سواء نقدا أو عينا

. حيدد مبلغ الضمان لكل حادث، عن كل خطر مؤمن، ضمن الشروط اخلاصة

تتم تسوية التعويض : مهلة التسوية، 1995 جانفي 25 ادلؤرخ يف 07-95 من األمر رقم 23:ادلادة  -

 :يوما ابتداء من (30)يف ظرف ثالثُت

  ،اتريخ التكوين النهائي للملف اخلاص بضماانت ادلسؤولية ادلدنية، صبيع األخطار، األضرار

 .التصادم، السرقة، احلريق، انكسار الزجاج

  اتريخ استالم الرجوع ادلقدم ضد مرتكب احلادث، أو ادلسؤول مدنيا، أو مؤمنو عندما يكون ادلؤمن

 .لو ىو الضحية

  يتم التعويض ادلستحق للمؤمن لو، اثر حادث حريق على أساس اتفاق ودي حول حالة و مبلغ

 . أايم، ابتداء من يوم استالم التصريح ابحلادث07اخلسائر، يف ظرف أقصاه 

 :اإلخالء أبداء اخلدمات،1995 جانفي 25 ادلؤرخ يف 07-95 من األمر رقم 24ادلادة  -

يف حالة وقوع حادث و مل تتم تسوية التعويضات يف اآلجال احملددة، يكون للمستفيد احلق يف أن يطلب 

التعويض ادلستحق، مع إضافة الفوائد احملسوبة عن كل يوم من األايم ادلتأخرة على أساس نسبة إعادة اخلصم 

، ادلتعلق ابلتأمينات، ادلعدل 1995 جانفي 25 ادلؤرخ يف 07-95 من األمر رقم 14و ذلك طبقا للمادة 

. 2005 فيفري 20 ادلؤرخ يف 04-06و ادلتمم دبوجب القانون رقم 
                                                        

 .25الشركة الوطنية للتأمُت، مرجع سابق، ص1
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: أحكام خاصة أبخطار األضرار الالحقة ابدلركبة ادلؤمنة

  ال ديكن أبي حال من األحوال أن يفوق مبلغ التعويض القيمة ادلؤمنة للشيء الذي تعرض للضرر يوم

 .احلادث

  يتحمل ادلؤمن لو الزايدة إذا كانت القيمة ادلؤمنة أدٌل من قيمة السوق يوم احلادث و ذلك طبقا للمادة

 .07-95 من األمر 32

  يف حالة احتجاج حول مبلغ التصليح القابل للتعويض يف رلال األضرار اليت تلحق ابدلركبة و احملددة يف

 .، يقوم كل طرف بتعيُت خبَت على حسابو اخلاص05ادلادة 

  إذا مل يتمكن اخلبَتان اللذان مت تعيينهما من الوصول إىل اتفاق بينهما يضمان إليها خبَتا اثلثا، و يعلمون

 .معا أخذين أغلبية األصوات

  إذا مل يتعُت أحد الطرفُت خبَتا لو أو إذا مل يتفق اخلبَتان على االختيار اثلثهما، فان رئيس احملكمة اليت

وقع احلادث بدائرة اختصاصها ىو الذي يقوم بتعيينو، و يتم بواسطة طلب عادي يوقع من قبل الطرفُت 

 .أو من أحدمها

 يتحمل كل طريف تكاليف و أتعاب اخلبَت، و كذا نصف التكاليف و أتعاب اخلبَت الثالث. 

 بعد االنتهاء من إجراء اخلربة، تكون عملية اإلنقاذ ربت مسؤولية ادلؤمن لو. 

 1:أحكام خاصة بضمان الدفاع و الطعن

  يف حالة وقوع خالف بُت الشركة و ادلؤمن لو حول ضرورة رفع أو متابعة دعوى قضائية، يعرض ىذه

 االختالف على حكمُت يعُت أحدمها من طرف الشركة و األخر طرف ادلؤمن لو؛

                                                        
 .26الشركة الوطنية للتأمُت، مرجع سابق، ص1
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  إذا مل يتمكن احلكمان اللذان مت تعيينهما من الوصول إىل اتفاق، فان تسوية اخلالف تتم حسب

 اإلجراءات ادلذكورة ادلتعلقة ابألحكام اخلاصة ادلتعلقة أبخطار األضرار؛

  إذا ما رفع أو اتبع ادلؤمن لو الدعوى شخصيا، خالفا لرأي احلكام، و حصل على حل أفضل من ذلك

الذي اقًتحو احلكام فان الشركة بعد تقدَل اإلثبات، تعوض لو ادلصاريف اليت ربملها يف إجراءات ما مل 

 يتحملها اخلصم؛

  يف حالة رفع دعوى أمام اجلهات القضائية ادلدينة ضد ادلؤمن لو، تتوىل الشركة الدفاع عنو، و تسيَت

 الدوى؛

  ،يف حالة رفع دعوى أمام اجلهات القضائية اجلزائية، و إذا ظلت الضحية أو الضحااي متشبتُت حبقهم

 .جيوز للشركة الدفاع عن ادلؤمن لو أو ادلشاركة معو يف الدفاع، إذا وافق على ذلك

 أما فيما خيص طرق الطعن فانو: 

ديكن للشركة، يف أي وقت أن تستعمل كافة طرق الطعن ادلنصوص عليها قانونيا أما اجلهات القضائية  -

 .ادلختصة، ابسم ادلؤمن لو ادلسؤول مدنيا

إال أن الشركة ال تستطيع استعمال طرق الطعن ىذه إال دبوافقة ادلؤمن لو، إذا كان ىذا األخَت متهما،  -

 .ابستثناء الطعن ابلنقض عندما يكون مقتصرا على التعويضات ادلدنية

 :انتهاء مدة العقد -

يصبح غَت ساري .ابعتبار أن عقد التأمُت كغَته من العقود الزمنية:انتهاء العقد ابنتهاء ادلدة القانية لو -

حيث ذلما ،ادلفعول ابنقضاء مدتو الزمنية احملددة  و ادلتفق عليها من طرف الطرفُت وفقا للمادة الثامنة 

 .95/07من  األمر  11احلرية يف إعادة ذبديده  و ىدا ما أكدتو ادلادة 
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ابعتبار أن ىذا العقد مت إبرامو ابلًتاضي بُت الطرفُت فانو حيق ألي :انتهاء العقد قبل مدتو القانونية- -

 1.منهما فسخو فق اإلجراءات ادلعمول هبا

تقدير قيمة التأمني ادلستحقة على السيارات و التعويض عليها نتيجة وقوع اخلطر ادلؤمن : ادلبحث الثاين

 .ضده

 ىي ادلبلغ من ادلال الذي يكون متفق عليو يف الضمان و تلتزم الشركة بدفعو :مفهوم قيمة التأمني: ادلطلب األول

للمؤمن لو حسب ما يرد يف زلضر اخلربة التقنية، أو ىو ادلبلغ الذي يدفعو ادلؤمن إىل ادلؤمن لو أو ادلستفيد يف 

  :حالة وقوع اخلطر و حيسب ابلطريقة الرايضية كالتايل

 .قيمة الشيء موضوع التأمُت حلظة وقوع اخلطر/(قسط التأمُت×قيمة اخلسارة الفعلية)=مبلغ التعويض -

تقدر حسب قيمة الضماانت و ذلك حسب قيمة ادلبالغ ادلتفق عليها يف : تقدير قيمة التأمني: ادلطلب الثاين

. االكتتاب

 ال يعوض من قام ابلتأمُت اإلجباري كما يعوض من قام ابلتأمُت ابلضماانت، فكل ىذا يكون حسب :مثال

. مبلغ التأمُت أو األقساط ادلدفوعة

يتم احلصول على التعويض عادة عن طريق التسوية الودية دببلغ ماليي :إجراءات احلصول على التعويض-

فيما يستعان ابخلبَت لتقدير الضرر وربديد أسبابو يف حالة ،يتساوى مع اخلسارة و ىدا يف دل احلاالت البسيطة

وإذا مل تكن اخلربة منصفة فانو يتم اللجوء إىل القضاء للحسم يف النزاع و خيتص القضاء اجلزائي أو ادلدٍل يف ،النزاع

 2.الفصل يف النزاع  و ىذا تبعا لدرجة الضرر و خطورتو

 

                                                        
,162,ص,1992,الطبعة الثانية ,ديوام المطبوعات الجامعية,التأمين في القانون الجزائري,ابراهيم أبو النجا  1  

29/04/2015,تاريخ االطالع DSPACE.UNIV-ougla.dz2  
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 1 .التعويض ادلستحق للمؤمن لو: ادلطلب الثالث

 ىو ادلبلغ ادلستحق من ادلال الذي تدفعو شركة التأمُت للمضرور بعد وقوع احلادث الستبدال :التعويض -

ما قد فقده من األموال ادلؤمن عليها، و هبذه الصفة يكون التعويض يف التأمُت ىو الدافع األساسي 

 .للمؤمن لو للتعاقد و ىو كغَته من عناصر عقود التأمُت األخرى

 دبا أن اذلدف من التأمُت ىو تقدَل الضمان و األمان لألشخاص ضد ادلخاطر اليت :تقدير التعويض -

ديكن توقعها، و ال معرفة درجة خطورهتا، و ال مقدار األضرار الناذبة عنها، فان ادلشرع اعتمد التعويض 

 :كوسيلة انجعة جلرب األضرار الناذبة عن حوادث ادلرور، فان تقدر التعويض يقتضي تناولو كالتايل

قد يكون تقدير التعويض قانونيا حينما حيدده ادلشرع ابلنص الصريح، و قد يًتك التقدير التفاق األفراد 

أو قد دينح ادلشرع للقاضي ملزم ابلتقييد هبذا التحديد و من تطبيقات التقدير القانوٍل للتعويض ما ورده 

 الذي وضع أساسا حلساب التعويضات 31-88 ادلعدل ىو ادلتمم ابلقانون رقم 15-74األمر رقم 

ادلمنوحة لضحااي حوادث السيارات اجلسمانية أو لذوي حقوقهم و حيسب التعويض على أساس األجر 

األدٌل ادلضمون أو الدخل يف حالة العجز ادلؤقت أو العجز الدائم أو الكلي عن العمل أو يف حالة الوفاة 

 2 :و يتم ذلك كما يلي

 3:كيفيات حساب التعويض للمتضرر جسداي - أ

                                                        
، كلية العلوم الدقيقة و التجارية و علوم التسيَت ابجلزائر، جامعة فرحات عباس، سطيف "األسس النظرية و التنظيمية للتأمُت"ندوة دولية، 1

www.univ-ecostif.com، 2015ماي23، االطالع اتريخ. 
. 26الشركة الوطنية للتأمُت، مرجع سبق ذكره، ص2

,2005طبع  في       

. 12,11,ص,2005, الجزائر,دار هومة للنشر,"نظام التعويض عن األضرار الجسمانية والمادية الناتجة عن حوادث المرور",يوسف دالندة 3 ,
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 :التعويض عن العجز ادلؤقت الكلي -1

و حيسب التعويض عن الضرر ابعتماد الدخل السنوي أساسا حلسابو، و اذا ادلتضرر دون دخل حيسب 

التعويض على أساس األجر الوطٍت األدٌل ادلضمون، و ذلك بضرب األجر أو الدخل يف عدد األايم أو 

. الشهور أو السنوات اليت تعطل فيها عن العمل

 :التعويض عن العجز الدائم اجلزئي أو الكلي-1

 للحصول على الدخل السنوي، و 12×حاصل ضرب الدخل الشهري)و يتم حبساب رأس ادلال التأسيسي

مث نضرب االستداللية يف نسبة  (يقابل مقدار ىذا الدخل نقطة استداللية زلددة ابجلدول ادلرفق ابلقانون

. العجز فنحصل على التعويض ادلستحق للضحية

 :التعويض عن ادلصاريف الطبية و الصيدالنية -2

و يتم تعويضها بكاملها، و تشمل مصاريف اإلقامة ابدلستشفى، و مصاريف األطباء و اجلراحُت، و األجهزة 

. و التبديل و سيارة اإلسعاف و مصاريف الدراسة، و مصاريف النقل للذىاب إىل الطبيب

 :التعويض عن ضرر التأمل و الضرر اجلمايل و ادلعنوي -3

يتم التعويض عن ضرر التأمل ادلتوسط دبرتُت قيمة األجر الوطٍت األدٌل ادلضمون و أبربع مرات قيمة ىذا األجر 

عن ضرر التأمل اذلام وقت وقوع احلادث و يف حدود ثالثة أضعاف قيمة ىذا األجر للتعويض عن الضرر 

. ادلعنوي لذوي حقوق الضحية ادلتويف

 :كيفية حساب التعويضات ادلستحقة لذوي حقوق الضحية ادلتوفاة - ب

 :التعويض يف حالة وفاة الضحية الراشد -1

: يتم التعويض لذوي احلقوق بضرب رأس ادلال التأسيسي للضحية يف النسب ادلمنوحة لذويو كالتايل
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 لكل واحد %10 لكل واحد من األبناء القصر ربت الكفالة، و %15، %30: الزوج أو األزواج -

، و حيدد تعويض مصاريف اجلنازة خبمسة أضعاف ادلبلغ الشهري األدٌل ادلضمون عن (األب و األم)منهم

 .اتريخ احلادث

يف حالة إذا مل يتم التمكن من إثبات ىذا األجر أو الدخل أو يكون أقل من األجر الوطٍت األدٌل  -

 .ادلضمون حيدد التعويض على أساس ىذا األخَت

. إذا فعند وفاة ضحية ابلغة و كانت تتقاضى أجر معلوم يتم على أساسو ربديد الدخل السنوي

و يف حالة عدم إثبات أن الضحية كان يتقاضى أجرا أو لو دخل مهٍت يتم ربديد الدخل السنوي على أساس 

. احلد األدٌل لألجر الوطٍت ادلضمون عند اتريخ احلادث

. و النقطة االستداللية ادلقابلة للدخل السنوي تضرب يف النسبة احملددة لكل واحد من ذوي حقوق الضحية

 :التعويض يف حالة وفاة الضحية القاصر -2

: يعوض عن وفاة القاصر الذي ال ديارس نشاطا مهنيا للوالد و األم ابلتساوي وفق للتفصيل األيت

إىل غاية السادسة من عمره بضعف األجر الوطٍت األدٌل ادلضمون وقت وقوع احلادث يف حالة وفاة أحد  -

الوالدين أبخذ الباقي على قيد احلياة التعويض كلو، و ال تشمل ىذه التعويضات مصاريف اجلنازة تلك 

 بينما ألزم 15-74ىي التعويضات ادلتعلقة ابحلاالت العادية اليت يغطيها التأمُت اإللزامي طبقا لألمر رقم 

ادلشرع الصندوق اخلاص ابلتعويضات ابلتدخل لتعويض األضرار اجلسمانية الناذبة عن حوادث ادلرور 

خارج احلاالت العادية و يف حاالت خاصة ترفض فيها شركات التأمُت التعويض عن سقوط الضمان، و 

يف حالة اجلهل دبرتكب احلادث أو لدى انعدام التأمُت، و يتم ذلك دبوجب حكم قضائي أو عن طريق 

 .ادلصاحلة بُت األطراف ادلتضرر أو ورثو و شركة التأمُت

 :السيارات ضمان صندوق
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 العام اإلطار

 ادلرسوم إىل استحداثو اتريخ يعود والذي ابلتعويضات، اخلاص الصندوق نتاج ىو السيارات، ضمان صندوق

 1970.1 لسنة ادلالية بقانون ادلتعلق ،107 ـ 69

 

 05 يف ادلؤرخ ،103 ـ 04 رقم التنفيذي األمر دبوجب العمومية السلطات استحدثت ،2004 سنة ويف

  .الذايت التسيَت بتحقيق لو تسمح لكي األساسي قانونو وحددت السيارات، ضمان صندوق ،2004 أفريل

 السيارات؟ ضمان صندوق ماىو

 اجتماعية األساسية ومهمتو ادلالية، وزارة سلطة ربت تشتغل عمومية مؤسسة ىو السيارات ضمان صندوق

 .عامة مصلحة وذات

 ضحااي تعويض يضبط والذي ابلتأمينات اخلاص لتشريع طبقا صالحياتو، السيارات، ضمان صندوق وديارس

 التأمُت ومؤسسات شركات غرار على ادلرور، حوادث

 :السيارات؟ ضمان صندوق مهام ماىي ـ

 حوادث بضحااي اخلاصة التعويضات من جزء أو بكل التكفل يف السيارات ضمان صندوق مهمة تتمثل

 كان إذا ما حالة ويف زلرك، ذات سيارات فيها تسببت واليت احلقوق، لذوي أو أنفسهم للضحااي ادلرور،

 : اخلسائر عن ادلسؤول

 رلهوال ـ

 مؤمنو، طرف من الضمان منو نزعت ـ

 انقص، أتمينو أو مؤمن غَت ـ

                                                        
05/2015/تاريخ االطالع10 Digital.anram.org.eg1  
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 .كليا أو جزئيا للتعويض قابل غَت أن 

 ؟ احلقوق ذوي أو الضحااي تعويض يتم كيف 

 التنقيط سلم انظر "التعويض طبقا احلقوق ذوي من احد او الضحية تعويض السيارات أتمُت صندوق يباشر 

 ـ 74 رقم ادلرسوم وادلتمم ادلعدل 1988 جويلية 19 يف ادلؤرخ 31 ـ 88 رقم القانون يف اخلاص ادللحق يف

 "األضرار تعويض نظام كذا و زلرك ذات ادلركبات أتمُت إبجبارية وادلتعلق 1974 جانفي 30 يف ادلؤرخ 15

 األشخاص لدى جزئي تعويض من االستفادة إبمكاهنم احلقوق ذوي أو الضحية كانت إذا ما حالة يف ـ -

 أساس على التعويضات وربسب. ما بزايدة إال يتكفل ال السيارات ضمان فصندوق ادلعنية، اذليئات أو

 اللجوء يتم اإلجراء، ىذا تعذر وإذا. ومربرة موثقة تكون واليت للضحية ادلهنية العائدات أو الشهرية األجرة

 وقوع يوم ادلفعول والساري ادلضمون الوطٍت القاعدي األجر أساس على التعويضات حساب إىل

 .التعويضات حساب لدى الضحية بسن االعتبار بعُت األخذ يتم كما. احلادث

 الضحية؟ جرح حالة يف حيدث وماذا -

 : التالية األضرار يف التعويض يف حقوقو من يستفيد ان طيب، فحص وبعد للضحية ديكن ـ -

 والصيدالنية، الصحية النفقات ـ -

 العمل، عن ادلؤقت العجز ـ -

 العمل، عن كلي او جزئي دائم عجز ـ -

 .وادلعاانة ابألمل تتعلق أضرار ـ -

 ؟ الضحية وفاة حالة ويف ـ -

 مت ما وفق احلقوق فذوي قاصرا، أو ابلغا كان إن عمره، معدل حسب وذلك الضحية، وفاة حالة يف -

 : التالية التعويضات على يتحصلون التعويض، سلم يف سلفا ربديدىم
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 الوفاة، رأمسال ـ -

 واألخالقية ادلعنوية األضرار ـ -

 .اجلنازة تكاليف ـ -

 ؟ السيارات ضمان صندوق ذباه احلقوق ذوي او الضحااي واجبات ماىي -

 عليهم جيب تعويض، من االستفادة اجل من الشروط يستوفون والذين منو، احلقوق ذوي أو الضحية ـ -

 .قضائي فعل أي مباشرة قبل السيارات، ضمان صندوق لدى تعويض طلب إيداع

 اليت ابإلجراءات السيارات ضمان صندوق ويعلموا يبلغوا أن احلقوق ذوي أو الضحية على جيب ـ -

 .احلادث اقًتف الذي ادلسؤول ضد ادلتخصصة القضائية اذليئات أمام ابشروىا

 ضمان لصندوق ادلوجهة الرسالة ترفق أن جيب قرارا، أصدرت قد العدالة كانت إذا ما حالة يف ـ -

 .القرار بذلك احلقوق ذوي أو الضحية طرف من السيارات

 التعويضات؟ عن ادلسؤولُت لدى التخليص يتم كيف ـ -

 احلقوق ذوي من ذويهم او الضحااي تعويض يتم بعدما ـ -

 التعويضات؟ عن ادلسؤولُت لدى التعويض يتم كيف -

 من الدائن منها يستفيد اليت احلقوق يف الصندوق عن التنازل يتم احلقوق، ذوي أو الضحااي تعويض بعد -

 ادلدفوعات التعويض خيص و. لو ادلؤمن أو احلادث عن ادلسؤول الشخص على ادلفروض التعويض جراء

 ـ 95 رقم القانون من 191 ادلادة )احلايل التشريع يف عليو منصوص ىو كما٪ 10 إليها مضافا ادلًتتبة

 1995 جانفي 25 يف ادلؤرخ 07

:                                                                           و عليو التعويض يكون على أساس  
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يعتمد األجر أو الدخل ادلهٍت للضحية كأساس حلساب التعويض ادلستحق : األجر أو الدخل القاعدي -1

 :يف احلاالت التالية

 العجز ادلؤقت عن العمل، -

 العجز الدائم اجلزئي أو الكلي عن العمل، -

 .الوفاة -

يعوض عن العجز ادلؤقت عن العمل على : على أساس حساب التعويض عن العجز ادلؤقت عن العمل -2

 . من أجر ادلنصب أو الدخل ادلهٍت للضحية%100أساس 

 .يتم دفع و تعويض ادلصاريف الطبية و الصيدالنية بكاملها: ادلصاريف الطبية و الصيدالنية -3

يتم على أساس حساب النقطة وفقا : أساس حساب التعويض عن العجز الدائم اجلزئي أو الكلي -4

للجداول، فيحصل على الرأس ادلال التأسيسي بضرب قيمة النقطة ادلطابقة لشطر ادلرتب أو الدخل 

ادلهٍت للضحية يف معدل العجز الدائم اجلزئي أو الكلي، و حيصل على قيمة نقطة األجور الداخلة يف 

 سلتلف الدرجات ادلشار إليو

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني                                                                      التأمين على السيارات

 

87 
 

: خامتة الفصل

يواجو الفرد يف حياتو إىل الكثَت من األخطار و تصادفو ظروف قد ال يقدر على مواجهتها إبمكانياتو اخلاصة، 

لذلك وجب البحث عن الوسائل و األساليب اليت من شأهنا تضيق حدود اخلسائر الناذبة عن ىذه ادلخاطر إىل 

. أدٌل نسبة شلكنة

فأساس فكرة التأمُت إذن ىو اعتماد الفرد على رصيد مشًتك أي على رلموعة أموال يساىم يف تكوينها عدد من 

ادلؤمنُت ذلم بدفع أقساطهم، و ينشأ ابلنسبة لكل مساىم حق قانوٍل على ىذا االدخار و االحتياط ما يعُت على 

الوقوف يف وجو ادلخاطر و يف ىذا التعاون و التضامن االجتماعي ما يضمن التحكم فيها شلا حيملو ادلستقبل من 

 .ادلصاعب و األضرار، فالتأمُت ينشأ األمن من األضرار و اخلسائر اليت هتدد الفرد يف مالو و شخصو
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