
، المتعلق بالضمان االلزامي105/77تحديد دقائق تطبيق المرسوم االشتراعي رقم 

30/1/2003صادر في  - 9585مرسوم رقم 

30/6/1977، تاريخ 105/77تحديد دقائق تطبيق المرسوم ا
شتراعي رقم 

المتعلق بالضمان ا
لزامي للمسؤولية المدنية عن ا
ضرار الجسدية
التي تسببھا المركبات البرية للغير

ان رئيس الجمھورية،
بناء على الدستور،

 المتعلق بالضمان ا
لزامي للمسؤولية المدنية عن 30/6/1977 تاريخ 105بناء على المرسوم ا
شتراعي رقم 
 منه،21 و20 ا
ضرار الجسدية التي تسببھا المركبة البرية للغير، 
 سيما المادتين

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات وا
قتصاد والتجارة،
،24/10/2002بعد استط3ع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 

 - 50/2002 والرأي رقم 1/10/2002 تاريخ 2002 - 377/2001الرأي رقم (وبعد استشارة مجلس شورى الدولة 
،)26/11/2002 تاريخ 2003

،12/12/2002وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 
:يرسم ما يلي

 30/6/1977 تاريخ 105/77، بتطبيق احكام المرسوم ا
شتراعي رقم 5/4/2003يبدأ، اعتبارا من  -1المادة 
على السيارات والمركبات ) لمركبة البرية للغيرالضمان ا
لزامي للمسؤولية المدنية عن ا
ضرار الجسدية التي تسببھا ا(

ف تسجل لدى ھيئة ادارة السير وا>ليات المنصوص عليھا في المادة الثالثة من ھذا المرسوم والمسجلة أو التي سو
.والمركبات

ترتب عن ا
ضرار الجسدية التي يلزم كل سائق باجراء عقد ضمان يغطي المسؤولية المدنية التي يمكن ان ت -2المادة 
. ، وعليه اثبات ھذا العقد بموجب بطاقة تسلم له105/77تسببھا مركبته للغير وفقاً للمادة الثانية من المرسوم ا
شتراعي 

.ى العليا من زجاج المركبة ا
ماميكما يلزم السائق بلصق طابع خاص يشير الى ھذا الضمان في الزاوية اليسر
وزير ا
قتصاد والتجارة يصدر بناء على يحدد مضمون وشكل ولون البطاقة والطابع المشار اليھما اع3ه بقرار من 

.اقتراح مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للضمان ا
لزامي

أو نصف مقطورة أياً كان يطبق الضمان ا
لزامي على كل مركبة برية مزودة بمحرك وعلى كل مقطورة  -3المادة 
يما المركبات البرية التالية المعددة على نوع ھذه المركبات والمقطورات ونصف المقطورات أو وجھة استعمالھا، 
 س

:سبيل المثال 
 الحصر
سيارات السياحة الخصوصية والعمومية) 1
.سيارات ا
وتوبيس الخصوصية والعمومية أياً كان حجمھا) 2
.السيارات السياحية والنقل والسيارات ذات ا
ستعمال الخاص) 3



.سيارات الشحن الخصوصية والعمومية أياً كان حجمھا) 4
.سيارات ا
سعاف ونقل الموتى) 5
.الدراجات النارية على انواعھا) 6
.المركبات ا>لية الزراعية) 7
.يات باستثناء مركبات القوى ا
منية المختلفةمركبات القطاع العام المملوكة من الدولة أو المؤسسات العامة أو البلد) 8

، 105/77 من المرسوم ا
شتراعي رقم 8تتولى المؤسسة الوطنية للضمان ا
لزامي المنشأة بموجب المادة  -4المادة 
. من المرسوم ا
شتراعي المذكور9ادة خ3ل مرحلة اولى، المھام المحددة في الفقرتين ا
ولى والثانية من الم

:تتألف المؤسسة الوطنية للضمان ا
لزامي من ا
جھزة التالية -5المادة 
.ار المركبات البريةتضم حكماً جميع ھيئات الضمان المرخص لھا مزاولة عمليات الضمان ضد اخط: الھيئة العامة) 1
.قابلة للتجديديشكل الجھاز التقريري للمؤسسة تنتخبه الھيئة العامة لمدة ث3ث سنوات : مجلس ا
دارة) 2

:يتألف مجلس ا
دارة من سبعة اعضاء ھم
.ستة اعضاء تنتخبھم الھيئة العامة: ا
عضاء المنتخبون

بلدياتمدير عام ھيئة ادارة السير وا>ليات والمركبات في وزارة الداخلية وال -رئيس مجلس ادارة : عضو حكمي
.ين اعضائه المنتخبينينتخب مجلس ا
دارة في اول جلسة يعقدھا رئيسا له ونائباً للرئيس من ب

.يرأسه مدير عام يعينه مجلس ا
دارة: جھاز تنفيذي) 3
ى المنصوص عنھا في المادة الرابعة من يتولى رئيس مجلس ا
دارة مھام المدير العام، وذلك طيلة المرحلة ا
ول

.ھذا المرسوم
 رئيس مصلحة شؤون يمثل وزير ا
قتصاد والتجارة، داخل المؤسسة الوطنية للضمان ا
لزامي،: مفوض الحكومة) 4

فوض الحكومة الموظف الذي يكلف ھيئات الضمان في وزارة ا
قتصاد والتجارة وفي حال غيابه يقوم بمھام م
.قانونا بتأمين مھامه اثناء غيابه

:تمارس ا
جھزة المنصوص عنھا في المادة الخامسة الص3حيات التالية -6المادة 

:ص�حيات الھيئة العامة: أو�ً 
.ائر وتعيين مفوض مراقبةالنظر والبت بكل من الموازنة والميزانية السنوية وحساب ا
رباح والخس) 1
سي، المنصوص عنه في المادة الثامنة اقرار انظمة المؤسسة، التي يعدھا مجلس ا
دارة، 
 سيما النظام ا
سا) 2

.من ھذا المرسوم
.انتخاب اعضاء مجلس ا
دارة وعزلھم) 3

:ص�حيات مجلس ا�دارة: ثانياً 
:جه الخصوص با
مور التاليةيتولى مجلس ا
دارة ص3حية ادارة المؤسسة وتحقيق موضوعھا ويقوم على و

.ضھا على الھيئة العامة 
قرارھاوضع مشاريع انظمة المؤسسة 
 سيما النظام ا
ساسي والنظام المالي وعر) 1
.وضع نموذج عقد الضمان ا
لزامي الذي يجب على كل ھيئات الضمان اعتماده) 2
.لكل فئة من فئات المركبات البرية  تحديد تعرفة اقساط الضمان ا
لزامي) 3
.تعيين مدير عام للمؤسسة الوطنية للضمان ا
لزامي) 4

:ص�حيات رئيس مجلس ا�دارة والمدير العام: ثالثاً 
.للمؤسسة الوطنية للضمان ا
لزاميتحدد ص3حيات رئيس مجلس ا
دارة والمدير العام بموجب النظام ا
ساسي 

:ص�حيات مفوض الحكومة: رابعاً 
متعلقة بالمؤسسة ويحضر بھذه الصفة يتولى مفوض الحكومة السھر بصورة عامة على تطبيق القوانين وا
نظمة ال

.لسجلسات مجلس ادارة المؤسسة ويكون له فيھا حق ا
عتراض على قرارات المج
 القرار، وعلى مفوض الحكومة ان اعتراض مفوض الحكومة على أي من قرارات مجلس ا
دارة يوقف نفاذ ھذا



راض، وللوزير مھلة خمسة عشر يوماً ان يرفع ا
مر الى وزير ا
قتصاد والتجارة خ3ل يومين من تاريخ ا
عت
ويعتبر القرار . د ھذه ا
ستشارة
ستشارة المجلس الوطني للضمان في الموضوع المعترض عليه وللبت فيه بع

.اً معل3ً بالرفضموافقاً عليه اذا انتھت المھلة المذكورة ولم يبلغ المجلس خ3لھا قرار

ھذا المرسوم ولحين اقرار النظام يتولى وزير ا
قتصاد والتجارة، خ3ل مھلة ث3ثة اشھر تلي تاريخ صدور  -7المادة 
سة الوطنية للضمان ا
لزامي ودعوة مجلس ا
ساسي للمؤسسة، دعوة الھيئة العامة 
نتخاب اعضاء مجلس ادارة المؤس

لسات الھيئة العامة ومجلس ا
دارة وكيفية اتخاذ ا
دارة 
نتخاب رئيسه ونائباً للرئيس وتحديد شروط واجراءات انعقاد ج
.القرارات

لمرسوم ا
حكام التي ترعى يجب ان يتضمن النظام ا
ساسي المنصوص عنه في المادة السادسة من ھذا ا -8المادة 
ن ا
لزامي، وشروط واجراءات انتخاب دعوة وانعقاد جلسات الھيئة العامة ومجلس ادارة المؤسسة الوطنية للضما

 وتحديد الص3حيات العائدة لكل من رئيس اعضاء مجلس ا
دارة وعزلھم وشروط واجراءات تعييين المدير العام وعزله
.مجلس ا
دارة والمدير العام

المرحلة ا
ولى المنصوص عنھا تغطى اعباء ونفقات والتزامات المؤسسة الوطنية للضمان ا
لزامي، خ3ل  -9المادة 
:في المادة الرابعة من ھذا المرسوم، كما يلي

.مساھمات ھيئات الضمان التي تحددھا الھيئة العامة للمؤسسة) 1
 المتعلق بالضمان ا
لزامي 30/6/1977 تاريخ 105الغرامات التي تفرض عم3ً بأحكام المرسوم ا
شتراعي رقم ) 2

.غيرللمسؤولية المدنية عن ا
ضرار الجسدية التي تسببھا المركبة البرية لل

ن ا
لزامي والمتعلقة بأي من تخضع القرارات التي تتخذھا ا
جھزة المختصة في المؤسسة الوطنية للضما -10المادة 
:المواضيع التالية لمصادقة وزير ا
قتصاد والتجارة

.المصادقة على انظمة المؤسسة 
 سيما النظام ا
ساسي والنظام المالي) 1
.تحديد مساھمات ھيئات الضمان في تمويل اعمال المؤسسة) 2
.نموذج عقد الضمان) 3
.مقدار اقساط الضمان ا
لزامي) 4

.دة الرسميةمع مراعاة احكام المادة ا
ولى، يعمل بھذا المرسوم فور نشره في الجري -11المادة 

2003 كانون الثاني 30بعبدا في 

اميل لحود: ا
مضاء
صدر عن رئيس الجمھورية

رئيس مجلس الوزراء
رفيق الحريري: ا
مضاء

وزير الداخلية والبلديات
الياس المر: ا
مضاء

وزير ا
قتصاد والتجارة
باسل فليحان: ا
مضاء


