اململكة املغربية
الربملان
جملس املستشارين

مقرتح قانون
يتعلق بتعويض املصابني يف حوادث تس ببت
فهيا عرابت برية ذات حمرك
تقدم به املستشار الس يد محمد حنني
مبعية أعضاء فريق التجمع الوطين للحرار

رمق التسجيل17 :

اترخي التسجيل2022/05/18 :

مذكرة تقديمية:
ظل تعويض املصابني يف حوادث السري خيضع للظهري املؤرخ يف
 1984/10/02املعترب مبثابة قانون .وكون هذا القانون صدر يف فرتة انتقالية مل
يكن فهيا الربملان قامئا ،فانه مل خيضع للمسطرة الترشيعية املعمول هبا واس متر
رساينه ما بعد انهتاء هذه الفرتة اىل غاية الوقت احلارض .وكون مضمون هذا
الظهري يندرج مضن جمال القانون فان مقتضياته تكتيس طابعا ترشيعيا ،مما يتعني
معه تعويضه بقانون خيضع اصداره ملسطرة الترشيع املقررة دس توراي ،وهو ما
يسعى اليه هذا املقرتح يف شقه الول.
و ملا اكن تطبيق الظهري املذكور عىل مدى أكرث من  37س نة املاضية قد
أابن ،من هجة ،عن مجموعة من الثغرات والنواقص ترتب عهنا تضارب التأويالت
واختالف الاجهتاد القضايئ من حممكة اىل أخرى مما يؤثر عىل مصاحل الطراف،
ومن هجة أخرى ،مل يواكب هذا الظهري التطورات العميقة اليت عرفهتا بالدان
دس توراي و حقوقيا س امي أنه صدر يف ظل دس تور  1972واس متر رساينه يف
ظل دس تور  1992و  1996و 2011أي أنه معر طويال وأصبح خارج الزمن
ادلس توري واحلقويق بلك تداعياته اخملتلفة ،ومن املؤكد كذكل أنه مل يواكب
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تطور املسار الترشيعي فضال عن عدم مواكبته للتطور الاقتصادي والاجامتعي،
و يه لكها مربرات تس تعجل اليوم وأكرث من أي وقت مىض اصالح هذا
القانون مبا يكفل اس تجابته للرهاانت املطروحة.
ولنئ اكنت الآليات اليت تضمهنا القانون املذكور س نة  1984قد اكنت
ذات أمهية ابلغة فامي يتعلق بتقييد السلطة التقديرية للقايض فامي يتعلق بتحديد
مبالغ التعويضات املس تحقة ،فانه اليوم مل يعد هناك مربر لالس مترار يف العمل
جبدول جامد لتحديد الرأسامل املعمتد الحتساب التعويضات املس تحقة  ،كام أن
حتديد احلد الدىن للجر يف  9270درمه منذ ( 1984حوايل  30درمه/اليوم)
أصبح جمحفا وال يامتىش مع التطور اذلي عرفه احلد الدىن للجر سواء يف
القطاع العام أو اخلاص ،وهو ما سامه يف اللجوء اىل وسائل ملتوية الثبات
ادلخل أو الكسب املهين بكيفية صورية من خالل تزايد الطلب عىل اخلربة
احلسابية.
وال خيفى أنه أمام التعقيدات املسطرية وتعدد املتدخلني يف مسطرة
التعويض عن حوادث السري ،أصبح عدد ملفات هذا التعويض يعرف تزايدا
مس مترا من س نة اىل أخرى أمام خمتلف احملامك( ،عىل سبيل املثال عرف هذا
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العدد س نة  2021عىل مس توى احملمكة الابتدائية بسال  5500ملف ،ابلرابط
 3500وبامترة  4600ملف) .ولنئ اكنت وثرية هذا الارتفاع ترجع اىل تداخل
عدد احلوادث احلقيقية مع عدد ال يس هتان به من احلوادث الومهية ،فانه ملواهجة
الضغط اذلي تعرفه احملامك هبذا اخلصوص ،أصبح من املفيد ايالء المهية ملسطرة
الصلح واعتبار املسطرة القضائية مسطرة اس تثنائية ال ميكن مبارشهتا الا بعد
فشل الصلح .كام أصبح من الرضوري وضع جزاء زجري ضد طلبات التعويض
عن احلوادث الومهية لكام ثبت ذكل.
ولجل حتيني املقتضيات املنظمة للتعويض املس تحق لضحااي حوادث
السري ومالءمهتا مع التطور الترشيعي والاقتصادي والاجامتعي ببالدان،
واحلرص عىل الاسرتشاد مبا اس تقر عليه الاجهتاد القضايئ ،فان هذا املقرتح
يريم يف شقه الثاين اىل تغيري القانون املعمول به وتمتميه مبقتضيات جديدة ميكن
اجامل أمهها فامي ييل:
• توطيد املقتضيات اليت أثبتت املامرسة سالمهتا وجودهتا؛
• حتيني املقتضيات اليت أصبحت متجاوزة أو متناقضة مع
املس تجدات الترشيعية؛
4

البرلمان –مجلس المستشارين
فريق التجمع الوطني لألحرار

• تدقيق املقتضيات املتعلقة ابلتعويضات املس تحقة لفائدة املصابني
وذوي حقوقهم؛
• ضبط مسطرة اثبات اجلروح والآالم املرتتبة عن حوادث السري؛
• ضبط مسطرة اثبات الجر أو الكسب املهين للمصاب؛
• تقييد السلطة التقديرية للمحمكة فامي يتعلق بتقدير مسؤولية
احلادثة؛
• الزامية مسطرة الصلح من خالل جعلها يه القاعدة وجعل اللجوء
اىل القضاء جمرد اس تثناء وتعزيز دور ادلفاع يف هذه املسطرة؛
• حتيني احلد الدىن للجر وربط اجلدول املتعلق بتحديد الرأسامل
املعمتد بتطور معدل تاكليف املعيشة لك ثالث س نوات؛
• وضع جزاء للحوادث الومهية والتقايض بسوء نية هبدف الاثراء بال
سبب؛
وهكذا ،فان هذا املقرتح لنئ اكن يس تجيب لرضورة ملحة طاملا اكنت
موضوع مطالب متعددة ليس فقط من طرف حضااي حوادث السري وامنا كذكل
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من طرف هيئات ادلفاع ورشاكت التأمني عىل السواء ،فانه مل يؤسس عىل
االطاحة ابلقانون املعمول به برمته ووضع قانون جديد عىل أنقاضه  ،وامنا احتمك
بناؤه اىل تقيمي موضوعي ملقتضيات القانون املعمول به وحاول تقدمي اقرتاحات
مالمئة ملعاجلة الثغرات اليت تعرتي هذا القانون و حتييهنا مراعاة من هجة للتطور
الترشيعي واحلقويق والاقتصادي والاجامتعي يف بالدان ومن هجة أخرى
الاسرتشاد مبا اس تقر عليه الاجهتاد القضايئ خبصوص عدد من االشاكليات
اليت أثريت من وقت لآخر بسبب مغوض املقتضيات القانونية أو اختالف
تأويلها .
تلمك يه أمه حماور مقرتح القانون اذلي تقدم به املستشارين محمد حنني،
وعبد الرحامن بليةل وجليةل مرسيل وجواد الهاليل ومصطفى مشارك أعضاء
فريق التجمع الوطين للحرار مبجلس املستشارين.
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مقترح قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات
محرك
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

الباب األول
أحكام عامة
المادة األولى

ابلرمغ من مجيع الحاكم الترشيعية اخملالفة ملا هو منصوص عليه يف هذا القانون ،تعوض
مضن احلدود ووفقا للقواعد واالجراءات املقررة فيه ويف النصوص املتخذة لتطبيقه ،الرضار
البدنية اليت تتسبب فهيا للغري عربة برية ذات حمرك خاضعة للتأمني االجباري ،وذكل وفقا
للرشوط املنصوص علهيا يف القانون رمق  17 .99املتعلق مبدونة التأمينات الصادر مبقتىض
الظهري الرشيف رمق  1 .02 .238الصادر يف  25من رجب  3( 1423أكتوبر .)2002
الباب الثاني
األضرار القابلة للتعويض
القسم األول
استرجاع المصاريف والنفقات
المادة الثانية

يشمل التعويض اسرتجاع مصاريف نقل املصاب والشخص أو الشخاص املرافقني هل
ان اقتىض احلال ،وكذا املصاريف الطبية واجلراحية والصيدلية ومصاريف االقامة
ابملستشفيات والنفقات اليت يس تلزهما اس تعامل أهجزة التعويض أو تقومي أعضاء جسم املصاب
وتدريبه عىل اسرتجاع حراكته العادية.
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وتسرتجع املصاريف والنفقات املشار الهيا يف الفقرة أعاله بعد اثبات أهنا ترتبت عن
احلادثة وأهنا اكنت رضورية للعالج من الآالم واجلروح الالحقة ابملصاب وذكل بتقرير
للطبيب املعاجل ،ويمت الاسرتجاع ابعتبار أسعارها ،ان اكنت مسعرة ،ويف حاةل تعذر ذكل
تطبق المثان املعمول هبا عادة.
القسم الثاني
التعويض عن األضرار الالحقة بالمصاب
المادة الثالثة

زايدة عىل اسرتجاع املصاريف والنفقات املنصوص عليه يف املادة الثانية أعاله ،يشمل
التعويض املس تحق للمصاب:
أ) التعويض عن العجز اللكي املؤقت :يس تحق هذا التعويض املصاب اذلي يثبت أنه اكن
وقت اصابته ميارس معال أو وظيفة يتقاىض عهنا أجرا ،أو اكن يزاول نشاطا يدر عليه كس با
همنيا.
يتوقف اس تحقاق هذا التعويض عىل اثبات العجز املؤقت عن العمل بشواهد أو تقارير
طبية وكذا عىل اثبات فقدان الجرة أو الكسب املهين أثناء أمد العجز.
يعترب يف احتساب هذا التعويض قسط املسؤولية اذلي يتحمهل املتسبب يف احلادثة أو
املسؤول املدين.
ب) يف حاةل جعز جزيئ دامئ مثبت بشواهد طبية أو تقرير للخربة الطبية :يس تحق املصاب
تعويضا عن فقد الجرة أو الكسب املهين الناجت عن جعزه وعن الرضار الالحقة بسالمته
البدنية وكذا عن الرضار التالية ان اقتىض احلال ذكل :الاضطرار اىل الاس تعانة بشخص
أآخر وتغيري املهنة تغيريا لكيا والآاثر السيئة عىل احلياة املهنية والانقطاع الهنايئ أو ش به الهنايئ
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عن ادلراسة وتشويه اخللقة والمل اجلسامين ،وذكل لكه وفقا للرشوط املنصوص علهيا يف املادة
اخلامسة وما يلهيا اىل غاية املادة العارشة من هذا القانون.
القسم الثالث
التعويض عن األضرار الالحقة بذوي حقوق المصاب من جراء وفاته
المادة الرابعة

اذا نتج عن االصابة وفاة املصاب اس تحق ذو حقوقه وفقا لنظام أحواهل الشخصية ممن
اكن قيد حياته يتحمل الانفاق علهيم وكذا لك خشص أآخر اكن يتوىل كفالته تعويضا ماداي
عام فقدوه من موارد عيشهم بسبب وفاته.
ولزوج املصاب املتوىف وأصوهل وفروعه من ادلرجة الوىل وحدمه احلق يف التعويض
املعنوي عام أصاهبم من أمل من جراء وفاته ،وذكل مضن احلدود التالية:
• الزوج :أربع مرات مبلغ الجرة ادلنيا أو الكسب املهين الدىن املبني يف اجلدول
املشار اليه يف املادة اخلامسة بعده (اذا تعددت الرامل اس تحقت لك مهنن ضعف
املبلغ املشار اليه)؛
• الصول والفروع :س تة أنصاف املبلغ الدىن الآنف اذلكر للك واحد مهنم.
وترجع مصاريف اجلنازة اىل من قام بأداهئا ،وحيدد مبلغ هذه املصاريف بناء عىل اثباهتا
بلك الوسائل املتاحة.
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الباب الثالث
قواعد تقدير التعويض المستحق للمصاب
عن عجز بدني دائم أو لذويه عن فقد مورد عيشهم بسبب وفاته
القسم األول
تعويض المصاب
المادة الخامسة

يشمل تعويض املصاب عن العجز اجلزيئ ادلامئ الالحق به تعويضا أساس يا حيدد ابعتبار
العنارص التالية:
 .1رأس املال املعمتد كام هو حمدد يف اجلدول امللحق هبذا القانون ،وذكل ابعتبار سن
املصاب حني وقوع االصابة واملبلغ الصايف الس نوي لجرته اذلي تقاضاه خالل
الس نة السابقة لتارخي وقوع احلادثة ،أو كس به املهين احملدد بناء عىل ترصحياته
الرضيبية الس نوية ما مل يكن ميارس نشاطا مدرا لدلخل غري خاضع للرضيبة الس نوية.
 .2نس بة جعز املصاب اليت حيددها الطبيب اخلبري بناء عىل امللف الطيب وبعد حفص
طيب دقيق للمصاب وذكل ابالستناد اىل "جدول تقدير نسب العجز" احملدد بنص
تنظميي ،عىل أال تكون قمية نقطة العجز البدين ادلامئ ،اليت متثل واحدا من املائة
من رأس املال املعمتد ،أقل من مخس ( )5/1مبلغ الجرة ادلنيا أو الكسب املهين
الدىن املبني يف اجلدول املشار اليه يف البند السابق؛
 .3قسط املسؤولية اذلي يتحمهل املتسبب يف احلادثة أو املسؤول املدين ،وتراعى يف
حتديد مسؤولية احلادثة ظروف وقوع هذه الخري كام يه مس تقاة من حمرض
الضابطة القضائية وترصحيات الطراف املدونة فيه ودور السائق يف وقوعها،
وعندما يتعلق المر مبصاب منقول يف العربة أداة احلادثة تراعى مسامهته يف حتمل
مسؤولية الرضار الالحقة به.
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المادة السادسة

جيب عىل املصاب الثبات املبلغ الصايف لجرته اذلي تقاضاه فعال خالل الشهر السابق
لوقوع احلادثة الادالء بشهادة للجرة مسلمة هل من مشغهل وتكون متوفرة عىل الرشوط
احملددة بنص تنظميي .والثبات كس به املهين جيب عليه الادالء ابلترصحيات الرضيبية برمس
النشاط املهين خالل الس نة السابقة لتارخي وقوع احلادثة اذا اكن ميارس نشاطا خيضع للرضيبة،
ويف حاةل الاعفاء مهنا بنص قانوين يتعني عليه اثبات ممارس ته لهذا النشاط وما ينوبه من
كسب منه بلك وسائل االثبات املتاحة.
يف حاةل عدم اثبات املصاب أن هل أجرة أو كسب همين ،اعترب كام لو اكنت أجرته أو كس به
املهين يساوي املبلغ الدىن احملدد يف اجلدول املشار اليه يف املادة اخلامسة أعاله.
المادة السابعة

اذا اكن املصاب يتوىل بنفسه ادارة أو اس تغالل أمواهل وتعذر المتيزي يف دخهل من ذكل
بني ما ينوب معهل وما تدره أمواهل ،وجب تقدير الجرة أو الكسب املهين املتخذ أساسا
لتحديد رأس املال املعمتد ابعتبار الجرة أو الكسب املهين اذلي حصل عليه خشص يزاول
نشاطا مماثال ملا يقوم به.
ميكن امجلع بني أكرث من دخل لتحديد الرأس املال املعمتد رشيطة االثبات حسب الرشوط
احملددة يف املادة السادسة أعاله.
المادة الثامنة

اذا مل يكن للمصاب حني اصابته أجرة أو كسب همين ولكنه قطع يف ادلراسة أو التأهيل
املهين مرحةل اكفية لتجعهل يأمل أن يتاح هل القيام يف املس تقبل بعمل يدر عليه كس با يفوق
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املبلغ الدىن املنصوص عليه يف اجلدول املومأ اليه يف املادة اخلامسة أعاله اس تحق تعويضا
وفقا للسس التالية:
• ثالثة أنصاف الجرة ادلنيا أو الكسب املهين الدىن املبني يف اجلدول الآنف اذلكر،
اذا اكن املصاب يف مرحةل ادلراسة الثانوية أو اكن يلقن تأهيال همنيا بدون أجر؛
• ضعف املبلغ الدىن املذكور اذا اكن املصاب يف السكل الول أو الثاين من
ادلراسات العليا؛
• ثالثة أمثال للمبلغ الآنف اذلكر اذا اكن املصاب ابلسكل الثالث من ادلراسات
العليا.
المادة التاسعة

لتحديد مبلغ التعويض السايس يرضب رأس املال املعمتد ابلنس بة اىل املصاب يف نس بة
العجز الالحق به ،مع اعتبار قسط املسؤولية اذلي يتحمهل املتسبب يف احلادثة أو املسؤول
املدين.
المادة العاشرة

تضاف ان اقتىض احلال اىل التعويض السايس احملدد وفقا للامدة التاسعة أعاله تعويضات
تمكيلية حتدد بأن ترضب النسب التالية حسب احلاةل اما يف مبلغ الجرة ادلنيا أو الكسب
املهين الدىن املبني ابجلدول املشار اليه يف املادة اخلامسة أعاله واما يف رأس املال املعمتد
ابلنس بة اىل املصاب ،عىل أن يراعي يف مجيع احلاالت قسط املسؤولية اذلي يتحمهل املتسبب
يف احلادثة أو املسؤول املدين:
أ) العجز اجلزيئ ادلامئ اذلي يضطر املصاب اىل الاس تعانة عىل وجه ادلوام بشخص أآخر
للقيام بأعامل احلياة العادية %50 :من رأس املال املعمتد املطابق لسن املصاب وملبلغ الجرة
ادلنيا أو الكسب املهين الدىن املبني يف اجلدول املشار اليه يف املادة اخلامسة أعاله؛
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ب) المل اجلسامين % 5 :من رأس املال املعمتد املطابق لسن املصاب وللمبلغ الدىن
املنصوص عليه يف البند (أ) أعاله اذا اكن المل عىل جانب من المهية و % 7اذا اكن همام
و %10اذا اكن همام جدا؛
ج) تشويه اخللقة برشط أن يكون عىل جانب من المهية أو همام أو همام جدا وينشأ عنه
عيب بدين؛
• اذا مل تكن أآاثر سيئة عىل حياة املصاب املهنية %5 :من رأس املال املعمتد ابلنس بة
اىل املصاب اذا اكن التشويه عىل جانب من المهية و %10اذا اكن همام و% 15
اذا اكن همام جدا؛
• اذا اكنت هل أآاثر سيئة عىل حياة املصاب املهنية % 25 :من رأس املال املعمتد
ابلنس بة اىل املصاب اذا اكن التشويه عىل جانب من المهية و %30اذا اكن همام
و %35اذا اكن همام جدا ،وال جيمع بني هذا التعويض الخري والتعويض املنصوص
عليه يف البند (د) بعده اال اذا أدى الرضر الالحق ابملصاب اىل جعز بدين دامئ
يساوي  %10أو يقل عهنا؛
د) العجز البدين ادلامئ اذلي يضطر املصاب اىل تغيري همنته أو تكون هل أآاثر سيئة عىل
حياته املهنية من خالل:
• تعجيل االحاةل اىل التقاعد %20 :من رأس املال املعمتد ابلنس بة اىل املصاب؛
• فقدان أهلية الرتيق %15 :من رأس املال املعمتد ابلنس بة اىل املصاب؛
• احلرمان من القيام بأعامل اضافية همنية وغري ذكل من العواقب املتعلقة ابحلياة
املهنية %10 :من رأس املال املعمتد ابلنس بة اىل املصاب؛
ه) العجز البدين ادلامئ اذلي يؤدى اىل انقطاع املصاب عن ادلراسة:
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• انقطاعا هنائيا % 25 :من رأس املال املعمتد ابلنس بة اىل املصاب؛
• انقطاعا ش به هنايئ % 15 :من رأس املال ابلنس بة اىل املصاب.
القسم الثاني
تعويض ذوي حقوق المصاب المتوفى
المادة الحادية عشرة

التعويض املس تحق ذلوي حقوق املصاب عن فقد مورد عيشهم من جراء وفاته يقسم
علهيم حبسب النسب املائوية التالية من رأس املال املعمتد ابلنس بة اىل املصاب ،مع اعتبار
قسط املسؤولية اذلي يتحمهل املتسبب يف احلادثة أو املسؤول املدين:
 -1الزوج% 25 ........................................................................................
(اذا تعددت الرامل خفضت هذه النس بة فامي خيص لك واحدة مهنن اىل  % 20عىل أال
يتجاوز مجمل مبلغ التعويضات املمنوحة اىل مجيع الرامل )% 40 .................................
 -2الفروع (للك واحد مهنم):
أ) اىل غاية الس نة اخلامسة من العمر% 15 ......................................................؛
ب) من الس نة السادسة اىل غاية الس نة العارشة% 20 .......................................؛
ج) من الس نة احلادية عرشة اىل غاية الس نة السادسة عرشة فأكرث % 25 ................؛
ه) الفرع املصاب بعاهة بدنية أو عقلية ال يس تطيع معها القيام بسد حاجاته (دون اعتبار
السن) % 30 .............................................................................................؛
-3الصول :للك من الب والم % 10 ...........................................................؛
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 -4املس تحقون الآخرون اذلين اكن املصاب ملزما ابلنفقة علهيم ،للك واحد
% 10 ......................................................................................................؛
 -5الشخاص اذلين اكن املصاب يعوهلم دون أن يكون ملزما ابلنفقة علهيم للجميع
.% 15 ......................................................................................................
ويقسم هذا التعويض ،اذلي ال يس تزنل من رأس املال املعمتد ابلنس بة اىل املصاب ،عىل
مس تحقيه ابلتساوي برشط أن يطلبوه ويثبتوا اس تحقاقهم هل.
المادة الثانية عشرة

اذا جتاوز مجموع مبلغ التعويضات املمنوحة ذلوي املصاب املشار الهيم يف البنود  1و 2و3
و 4من املادة احلادية عرشة أعاله رأس املال املعمتد أجري ختفيض نس يب عىل التعويض اذلي
ينوب لك واحد مهنم.
المادة الثالثة عشرة

اذا مل يس تغرق مجموع مبلغ التعويضات املمنوحة ذلوي املصاب املشار الهيم يف املادة الثانية
عرشة أعاله مجموع رأس املال املعمتد أجريت زايدة نسبية عىل التعويض اذلي ينوب لك واحد
مهنم ،عىل أال جياوز مجموع نصيبه يف هذه احلاةل 50 %من رأس املال املعمتد.
المادة الرابعة عشرة

جيب حتيني املبلغان الدىن والقىص احملددان يف اجلدول املشار اليه يف املادة اخلامسة
أعاله لك ثالث س نوات ابعتبار نس بة ارتفاع تاكليف املعيشة حتدد بنص تنظميي.
يبتدئ التحيني الول بعد  12شهرا عىل دخول هذا القانون حزي التنفيذ وتطبق يف هذا
التحيني الول زايدة نسبهتا  10يف املائة عىل املبلغني املذكورين أعاله.
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الباب الرابع
كيفية دفع التعويضات
المادة الخامسة عشرة

يدفع مبلغ التعويض املس تحق للمصابني أو ذوهيم يف شلك رأس مال ،غري أنه:
أ) يدفع باكمهل يف شلك ايراد اذا تعلق المر بذوي املصاب القارصين؛
ب) ويدفع قسط منه يف شلك ايراد اذا تعلق المر بقارصين مصابني بعجز بدين دامئ.
وجيب أن يساوي قسط التعويض املدفوع يف شلك ايراد يف هذه الصورة الخرية:
• نصف مبلغ التعويض املس تحق فامي خيص املصابني اذلين ال تزيد س هنم عىل 10
س نوات؛
• ثلث مبلغ التعويض املس تحق فامي خيص املصابني اذلين تزيد س هنم عىل 10
س نوات.
ويرمسل رصيد مبلغ التعويض اىل أن يدفع اىل مس تحقه عندما يبلغ الس نة الثامنة عرش
من معره.
وتمت الرمسةل ابعتبار سعر مرودية اس تخدامات الصندوق الوطين للتقاعد والتأمينات
احملدث ابلظهري الرشيف رمق  1.59.301الصادر يف  24من ربيع الآخر  27( 1379أكتوبر
 )1959بعد طرح  %2يف مقابل مصاريف ادارة خدمة االيراد.
واذا اكن مبلغ االيراد احملسوب وفقا للرشوط املقررة أعاله أقل من ربع مبلغ الجرة ادلنيا
أو الكسب املهين الدىن املبني يف اجلدول املشار اليه يف املادة اخلامسة أعاله وجب دفع
التعويض باكمهل يف شلك رأس مال.
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المادة السادسة عشرة

جيب لكام تعني دفع اكمل التعويض أو بعضه يف شلك ايراد أن يودع مجموع مبلغ التعويض
املس تحق دلى الصندوق الوطين للتقاعد والتأمينات الآنف اذلكر.
وحيدد االيراد بتطبيق التعريفات املس تعمةل يف تقدير الاحتياطي احلسايب امللزم به النظام
امجلاعي ملنح التقاعد احملدث ابلظهري الرشيف رمق  1.77.216بتارخي  20من شوال 1397
( 4أكتوبر  )1977املعترب مبثابة قانون.
وتدفع مجيع االيرادات يف ممت لك شهر.
المادة السابعة عشرة

يزاد يف مجموع االيرادات املمنوحة معال مبا هو منصوص عليه يف هذا الباب ابعتبار التغيري
الطارئ عىل مبلغ الجرة ادلنيا احملدد يف اجلدول املشار اليه يف املادة اخلامسة أعاله.
وتؤدى تاكليف الزايدة املذكورة من الرابح اليت حيصل علهيا الصندوق الوطين للتقاعد
والتأمينات من ادارة االيرادات املنصوص علهيا يف هذا الباب ومن مسامهة تدفعها مؤسسات
التأمني تساوي  %1من مبلغ القساط أو الاشرتأاكت املصدرة بشأن تأمني الس يارات
خالصة من االلغاءات والرسوم.
الباب الخامس
مسطرة التعويض
المادة الثامنة عشرة

ابس تثناء طلبات اسرتجاع أو حتمل املصاريف والنفقات املنصوص علهيا يف املادة الثانية
أعاله ،اليت جيوز للمصاب أن يقدهما مىت شاء ،جيب أن تبارش مسطرة التعويض أساسا يف
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اطار الصلح حتت طائةل عدم القبول ،وذكل مببادرة من مؤسسة التأمني أو من املصاب أو
املس تحقني من ذوي حقوقه اثر وفاته.
تبادر مؤسسة التأمني مبجرد حصولها عىل حمرض احلادثة مبراسةل املصاب أو ذوي حقوقه
عن طريق حمام تنتدبه لهذه الغاية ،تعرب فهيا عن نواايها ابلتعويض عن الرضر الالحق هبم
بكيفية تصاحلية ،وتدعومه اىل موافاهتا ابلواثئق الالزمة لتقدمي عروضها الهيم.
يتعني عىل املصاب أو ذوي حقوقه اجلواب بواسطة حمام عن اقرتاح مؤسسة التأمني
داخل أجل شهر من التوصل برساةل الصلح مع ارفاق هذا اجلواب ابلواثئق املطلوبة.
وتتوىل مؤسسة التأمني بواسطة حمامهيا داخل أجل ال يتعد ثالثون يوما عىل توصلها
ابجلواب العمل عىل تبليغ دفاع املصاب أو ذوي حقوقه بعروضها خبصوص التعويضات
املس تحقة.
وتكون هذه العروض موضوع تفاوض بني الطرفني مبا يضمن تعويضا عادال ومنصفا.
ويف حاةل عدم التوصل اىل اتفاق حول العروض املقرتحة حيق للمصاب أو ذو حقوقه
التعبري بواسطة دفاعه عن رفض هذه العروض داخل أجل  15يوما من تبليغها الهيم.
ويف حاةل القبول جيب عىل مؤسسة التأمني دفع التعويض املس تحق للمصاب أو ذلوي
حقوقه اىل حساب دفاعه خالل الثالثني يوما املوالية لتارخي تسمل رساةل القبول.
ويعد هذا التعويض هنائيا مع مراعاة الحاكم الواردة يف املادة العرشين بعده ،ولك دعوى
للتعويض بعد قبول املصاب للعرض املقدم اليه يكون مأآلها الرفض.
المادة التاسعة عشر

يف حاةل عدم مبادرة مؤسسة التأمني ملبارشة مسطرة الصلح لي سبب من الس باب،
فانه حيق للمصاب فور اس تقرار جراحه املثبت بتقرير اخلرباء أو املس تحقني من ذويه اثر
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وفاته أن يطلبوا ،قبل اقامة أي دعوى قضائية ابلتعويض ،اىل مؤسسة أو مؤسسات التأمني
املعنية تعويض ما حلق هبم من رضر.
ويقدم الطلب الآنف اذلكر بواسطة حمام برساةل موىص هبا مع االشعار ابالس تالم أو مبلغة
بواسطة مفوض قضايئ وجيب أن يشفع هذا الطلب ابملستندات اليت متكن من تقدير
التعويض ال س امي ما ييل:
• نسخة من احملرض اذلي حرره ضابط أو عون الرشطة القضائية؛
• نسخة من بطاقة التعريق الوطنية للمصاب او نسخة موجزة من رمس الوالدة
ابلنس بة للقارص؛
• الواثئق املثبتة للجرة أو الكسب املهين؛
• نسخة من تقارير اخلربة الطبية؛
• وغري ذكل من املستندات الالزمة لتقدير الرضار.
يرتتب عن االخالل هبذه املسطرة عدم قبول ادلعوى.
ويف حاةل تعدد مؤسسات التأمني اليت تضمن الرضار ،جيب عىل أول مؤسسة رفع الهيا
الطلب أن تقدر وتدفع اىل الطالب مجموع مبلغ التعويض املس تحق قبل املطالبة ابلقسط اذلي
يتحمهل املدينون الآخرون املعنيون ومن بيهنم صندوق ضامن حوادث السري ان اقتىض احلال.
المادة العشرون

جيب عىل مؤسسة التأمني أن تقوم عرب حمايم ،خالل الثالثني يوما املوالية لتسمل الطلب
ومستندات االثبات املشار الهيا يف املادة السابقة ،ابعالم الطالب يف رساةل موىص هبا مع
االشعار ابالس تالم أو مبلغة بواسطة مفوض قضايئ مببلغ التعويض اذلي تقرتحه وفقا لحاكم
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هذا القانون ،وميكن ان اقتىض احلال متديد الجل الآنف اذلكر اىل مدة أقصاها ثالثون يوما
قصد المتكن من اجراء خربة مضادة أو خربة قضائية يف حاةل اخلالف ،ويعد عدم اجلواب يف
الجل املرضوب مبثابة متاطل يؤدي اىل التعويض للطرف املترضر.
وجيب أن خيرب الطالب ،بواسطة حمام ،مؤسسة التأمني خالل الثالثني يوما املوالية
الس تالم الرساةل املذكورة أآنفا بقبوهل أو رفضه وذكل يف رساةل موىص هبا مع اشعار ابالس تالم
أو مبلغة بواسطة مفوض قضايئ.
ويف حاةل القبول جيب عىل مؤسسة التأمني دفع التعويض املس تحق اىل حساب حمايم
الطالب خالل الثالثني يوما التالية الس تالم رسالته عىل أكرب تقدير.
ويعد هذا التعويض هنائيا مع مراعاة الحاكم الواردة يف املادة الثانية والعرشين بعده ،ولك
دعوى للتعويض بعد قبول العرض املقدم اىل املصاب أو ذوي حقوقه يكون مأآلها الرفض.
المادة الواحد والعشرون

تطبق أحاكم املادة التاسعة عرشة أعاله عىل طلب التعويض التمكييل يف حاةل تفامق الرضر
البدين اذلي س بق التعويض عنه.
المادة الثانية والعشرون

اس تثناء للمسطرة احملددة يف املواد  18اىل  20أعاله ،فانه اذا أقميت دعوى معومية قبل
مبارشة مسطرة الصلح وحصول اتفاق بني مؤسسة التأمني واملعنيني ابلمر جاز للمصاب أو
املس تحقني من ذويه اقامة دعوى مدنية اتبعة لدلعوى العمومية من أجل املطالبة ابلتعويض.
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الباب السادس
التعويضات عن عدم األداء
المادة الثالثة والعشرون

اذا مل تدفع مؤسسة التأمني مجيع أو بعض ما علهيا من دين اثبت مصفى مبقتىض أحاكم
هذا القانون اس تحق املس تفيدون تعويضا عن الامتطل ال يتجاوز  %50من املبالغ احملجوزة
بغري موجب.
الباب السابع
الجزاءات اإلدارية
المادة الرابعة والعشرون

لهيئة مراقبة للتأمينات والاحتياط الاجامتعي أن تعاقب بغرامة ادارية من  50.000اىل
 200.000درمه لك مؤسسة تأمني مل تقم بدفع التعويض املس تحق الك أو بعضا داخل الجل
املرضوب سواء ثبت ذكل يف نطاق اجراء مراقبهتا عىل مؤسسات التأمني أو بناء عىل
شكوى املس تفيد.
وتس توىف الغرامة االدارية حسب الرشوط املعمول هبا ابلنس بة لرسوم التسجيل.
الباب الثامن
التقادم
المادة الخامسة والعشرون

عىل الرمغ من لك املقتضيات اخملالفة يتقادم لك طلب تعويض مل يقدمه املصاب أو
املس تحقون من ذويه اىل مؤسسة التأمني املعنية داخل أجل س نتني املوالية ،حسب احلاةل،
اما لتارخي تقرير اخلربة املثبت فيه اس تقرار جراح املصاب واما اترخي وفاة املصاب.
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وتتقادم لك دعوى ابلتعويض اذا مل ترفع اىل احملمكة اخملتصة داخل أجل س نة اذلي ييل
اترخي الرساةل اليت متتنع فهيا مؤسسة التأمني من منح التعويض أو الرساةل اليت يرفض فهيا
املصاب أو املس تحقون من ذويه التعويض املقرتح من قبل مؤسسات التأمني.
المادة السادسة والعشرون

تتقادم مجيع الطلبات املتعلقة مبراجعة التعويض اذا مل تقدم اىل مؤسسة التأمني املعنية
داخل أجل الس نة اذلي ييل اترخي تقرير اخلربة املثبت فيه تفامق الرضار البدنية الالحقة
ابملصاب.
وتتقادم مجيع ادلعاوى املتعلقة مبراجعة التعويض اذا مل ترفع اىل احملمكة اخملتصة داخل أجل
الس نة اذلي ييل اترخي الرساةل اليت متتنع فهيا مؤسسة التأمني من منح التعويض أو الرساةل
اليت يرفض فهيا املصاب أو املس تحقون من ذويه التعويض املقرتح من قبل املؤسسة املذكورة.
الباب التاسع
أحكام متنوعة
المادة السابعة والعشرون

جيب أن يوجه ضباط وأعوان الرشطة القضائية اذلين عاينوا حادثة سري ترتبت علهيا
أرضار بدنية نسخة من احملرض املتعلق ابحلادثة اىل مؤسسة التأمني املعنية يف ظرف موىص
به داخل العرشة أايم اليت تيل اترخي الانهتاء من حتريره ،وتسمل أو توجه أيضا نسخة من
احملرض نفسه اىل املسؤول املدين أو املصاب أو املس تحقني من ذويه اذا طلبوا ذكل.
املادة الثامنة والعرشون  -تطبق أحاكم هذا القانون ابس تثناء ما ورد مهنا يف أبوابه اخلامس
والسابع والثامن عىل التعويضات الواجبة للمصابني واملس تحقني من ذوهيم:
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 -1من قبل صندوق ضامن حوادث السري أو املسؤول املدين ان مل يكن صندوق الضامن
وال مؤسسة تأمني ملزمني ابلتعويض؛
 - 2عىل اثر حوادث تسبب فهيا أشخاص غري خاضعني للتأمني االجباري وفقا للامدة 120
القانون رمق  17 .99املتعلق مبدونة التأمينات الصادر مبقتىض الظهري الرشيف رمق .02 .238
 1الصادر يف  25من رجب  3( 1423أكتوبر .)2002
 -3عىل اثر حوادث تس ببت فهيا العرابت املتصةل بسكة حديدية.
المادة التاسعة والعشرون

ال تطبق أحاكم هذا القانون فامي خيص التعويض عن الرضار املادية الالحقة ابلعربة أو
غريها من املمتلاكت املوجودة داخلها أو خارهجا.
المادة الثالثون

يعاقب ابحلبس ملدة ترتاوح ما بني س نة وثالث س نوات وغرامة مالية من  10000درمه
اىل  50000درمه لك من افتعل حادثة غري حقيقية وتقدم بسوء نية بطلب للتعويض عن
أآالم منسوبة اىل هذه احلادثة .ونفس هذه العقوبة والغرامة تطبق ضد لك من سمل وثيقة أو
شهادة أو تقرير عن أرضار أو جروح منسوبة حلادثة ومهية.
المادة الواحد والثالثون

ينرش هذا القانون يف اجلريدة الرمسية ويعمل به ابتداء من اترخي هذا النرش ،وتظل
الرضار الناجتة عن حوادث وقعت قبل دخول هذا القانون حزي التنفيذ خاضعة للمقتضيات
السابقة.
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