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  ).كرنيت (الطرق

 اطقاملن يف املفعول سارية تزال ال اليت العسكرية األوامر مناقشة متت الدراسة خالل ومن         

 التشريعية والتعديالت الفلسطينية التشريعات الدراسة تناولت ذلك إىل باإلضافة. الفلسطينية

 ووضع القضائية السوابق إىل التطرق مع. اإلسرائيلية الفلسطينية االتفاقيات تلت اليت اإلسرائيلية

 أو ينالفلسطي الصندوق من بالتعويض للمطالبة توجههم عند اجلانبني، من املصابني حقوق

  .اإلسرائيلي



ف  

 إدارته الفلسطيين، بالصندوق يتعلق فيما) املعدل (٢٠٠٤ التأمني قانون مشروع مناقشة متت

 املغرب يف مشاة أنظمة إىل التطرق مع التأمني، وشركات املصابني مع تعاونه ومدى مواردهو

  .أفريقيا وجنوب

) الطرق حوادث ضحايا تعويضل اإلسرائيلي الصندوق (الكرنيت نظام إىل الباحث تطرق كما 

 مصايب تعويض لقانون العربية اللغة إىل العربية اللغة من ترمجة بالرسالة وأرفق وإدارته ومتويله

  .١٩٧٥ لعام اإلسرائيلي الطرق حوادث

 التأمني جمال يف واملختصني اخلرباء آراء استخالص على الباحث عمل فقد ذلك، إىل باإلضافة 

 على مباشرة القائمون يتعاون مل بينما ، يف استبانة وزعت عليهمأمنيالت شركات احتاد ومدير

  .الباحث مع الصندوق

 لتعويض الفلسطيين الصندوق إىل اإللزامي التأمني قطاع حباجة تتعلق مواضيع اإلستبانة مشلت 

 التأمني أقساط من% ١٧ وهي للصندوق احملولة النسبة كون مدى وعن الطرق، حوادث ضحايا

 اإلسرائيلية الفلسطينية االتفاقيات تعديل إىل واحلاجة. مناسبة التأمني لشركات املدفوعة اإللزامي

  .املتعثرة التأمني شركات حالة يف الصندوق تدخل إىل احلاجة وعن ،بالصندوق يتعلق فيما

 هلذه موجز  يلي وفيما الرسالة، هذه خالل من الباحث إليها توصل توصيات الدراسة ومشلت 

  :تالتوصيا

 يف النظر إعادة يتوجب اإللزامي، التأمني أقساط من للصندوق احملولة بالنسبة يتعلق فيما -١

 .مباشرة الصندوق وحتويلها وختفيضها النسبة هذه

 يتعلق فيما) املعدل (٢٠٠٤ التأمني قانون مشروع على نصوص إدخال الباحث يقترح  -٢

 . الصندوق بإدارة

 .ةللرقاب الصندوق إخضاع الباحث يقترح  -٣



ص  

 يتعلق فيما أفريقيا جنوب يف السائد بالنظام جزئية، بصورة ولو األخذ، الباحث يقترح -٤

 املناطق يف املباع الوقود ألمثان عائد إضافة طريق عن التأمني أقساط باستيفاء

   الفلسطينية

 كانت اليت املركبات على حجز فرض طريق عن الصندوق ميزانية زيادة الباحث يقترح -٥

 .تأمينياً مغطاة تكن ومل ث،باحلاد متسببة
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  TThheeoorryy  aanndd  AApppplliiccaattiioonn  
 

A comparative Study 
  
 

Abstract 
 

 This  thesis  aimed to  discuss and  highlight  the role of 

The  Palestinian Fund for the Compensation the Victims of 

Road Accidents  which  has been established   in accordance 

with  the  Act   95 of the year 1995.  

This act was issued by the president of the Palestinian 

Authority, and is one of the results of the Treaties which 

were signed by the Palestinians and the Israelis. 

The Palestinian Fund for the Compensation the Victims 

of Road Accident is considered as a pillar of the Compulsory 

Insurance sector for vehicles in Palestine, and functions side 

by side with the Israeli Fund for the Compensation of Road 

Accident’s Victims (KARNIT).  



ر  

 Through this study, military orders, which are still 

valid in the Palestinian territories, have been discussed.  In 

addition, the discussion dealt with Palestinian legislation and 

the Israeli legislation amendments, which followed the 

Palestinian- Israeli agreements. In referring to judicial 

precedents, present status for the rights of both sides victims, 

when demanding compensation from the Palestinian or the 

Israeli Fund. 

 The Insurance Law draft 2004 was discussed as to the   

Palestinian Fund, its management, its resources and its co-

operation with accident’s victims and the insurance 

companies, with reference to similar regimes in Morocco, 

South Africa. 

 The researcher also dealt with KARNIT (Israeli Fund   

for the Compensation of Road Accident’s victims) regime, 

and its financing and management, and enclosed to the thesis 

translation from Hebrew into Arabic for the Israeli Law of 

Compensating Road Accident’s Victims of the year 1975 for 

the benefit of the reader.  



ش  

  In addition, the researcher took advantage of the 

opinions of the experts and the insurance professionals, not 

forgetting the chairman of the Insurance Companies Union, 

while those who are directly responsible of the Fund, didn’t 

show any kind of co-operation, with the researcher. 

 The questionnaire included items dealing with the need 

of the Palestinian Fund in the compulsory insurance sector 

and how suitable the converted rate (which is 17% from the 

compulsory insurance payments) for the Fund. In addition, it 

included the need for the amendment of the Palestinian-

Israeli agreements, concerning the Fund and the need for the 

Fund to interfere in the case of Insurance companies, which 

are falling apart. 

 

The recommendations detailed regarding the main points of 

the thesis, a brief of which as follows: 

1- With reference to the converted rate for the Fund, from 

the compulsory insurance payments, it is better to 



ت  

reconsidered, thus decreased, and to be converted 

directly to the Fund.  

2- The researcher suggests adding articles to the Insurance 

Law draft 2004, dealing with the management of the 

Fund. 

3- The researcher suggests that the Fund should be 

submitted to supervision. 

4- The researcher suggests adopting, even partially, the 

regimes applied in South Africa, as to obtaining the 

insurance payments, by way of a fuel levy in respect of 

all fuel sold within the Palestinian territories. 

5- The researcher suggests increasing the budget of the 

Fund, through the detention of the vehicles, which 

caused the accident, not covered by the insurance. 

 

 

 

 

 

 



ث  

  مقدمة
  

 معاٍن وله الخوف، وزوال النفس طمأنينة وهو األمن، من مشتق العربية اللغة في التأمين

 أي آمين :قول وهو الدعاء على التأمين ومنها ما، بالد في نزل إذا للمحارب األمن إعطاء منها

 عقد وعرف. ٢"األمن إعطاء ":هو المعاصر يالمال المصطلح في التأمين معاني وأقرب. ١استجب

 بمقتضاه يلتزم تعهد أو اتفاق أي"  :أنه على ٣)معدل (٢٠٠٤ التأمين قانون مشروع في التأمين

 أو المال من مبلغا لصالحه التأمين اشترط الذي المستفيد إلى أو له المؤمن إلى يؤدي أن المؤمن

 العقد، في المبين الخطر تحقق أو الحادث وقوع  حالة في آخر مالي عوض أي أو مرتبا إيرادا

  . ٤"للمؤمن له المؤمن يؤديها أخرى مالية دفعة أية أو قسط نظير في وذلك

  

 اإلحصاء علم في سمي ما اكتشاف لوال يبتدع أن المعاصرة بصورته للتأمين كان وما

 في عشر السابع قرنال في الرياضيون الحظ إذ ،)المتوسطات قانون (أو) الكبيرة األعداد قانون(

 زاد كلما التساوي إلى يميل منهم كل عدد أن واإلناث الذكور من الوفيات قوائم أعداد عند أوروبا

 عنها كتب عندما اإلحصاء علم من اًجزء الظاهرة هذه وأصبحت  القائمة، في المسجلين عدد

                                      
٢٨ص ،١٩٧٢ القاهرة، ناشر، بدون الثانية، الطبعة الوسيط، المعجم وآخرين، إبراهيم أنيس،  1

 تعهـد  علـى  قسط، دفع نظير له، المؤمن وهو الطرفين أحد يحصل بمقتضاها عملية:"بأنه التأمين يماره جوزيف الفقيه يعرف  2

 وذلك  معين خطر تحقق عند معيناً أداء األخير هذا يدفع بموجبه المؤمن، وهو اآلخر،  الطرف من الغير، لصالح أو لصالحه

 العامـة  األحكام حسام، محمد لطفي،". اإلحصاء لقوانين قاًطب بينها المقاصة واجتراء المخاطر من مجموعة تجميع طريق عن

٧ص ،١٩٩٠ الثانية،القاهرة، الطبعة التأمين، لعقد

 ).التأمين قانون مشروع (ب)  المعدل(٢٠٠٤ التأمين قانون مشروع (إلى الرسالة هذه سياق في يشار  3

   .الرسالة لهذه ١ الملحق ، ٢٠٠٤ لسنة المعدل التأمين قانون مشروع من ١ المادة  4

  اإليضاحية المذكرات في وردت كما الفلسطيني المدني  التأمين قانون مشروع من ٨٧١ المادة كبير حد إلى تشبه  المادة وهذه  

.١٥ ص ،٢٠٠٣ والتشريع، الفتوى ديوان ، الفلسطينية الوطنية السلطة ، الفلسطيني المدني  التأمين قانون لمشروع



خ  

 في والتغيرات كوارثال استثنيت لو أنه حيث ؛٥)الكبيرة األعداد قانون (وسماها بواسان سيمون

 سابقة، سنوات في عنه معينة سنة في الوفيات عدد كثيراً يختلف فلن معينة مدينة في السكان عدد

 وهذا  العام، لهذا الوفيات عدد توقع فيمكن متوسط الستخراج السنوات من كاف عدد لدينا كان فإذا

 للسيارات اإللزامي التأمين في( يمكن حيث التأمين عليه يقوم الذي األساس هو اإلحصائي القانون

 السنوات من كاف عدد وجود على اعتماداً معينة سنة في الحوادث من المصابين عدد توقع) مثال

 تجميع خالل ومن وهكذا. )الكبيرة األعداد قانون (على بناء  ذلك؛ منها نستنتج أن نستطيع التي

 المخاطر تقليل إلى نتوصل تأمين،ال شركة عمل وهو األفراد، من مجموعة مستوى على المخاطر

  . التأمين من المستفيد غرض وهو المجموعة، تلك من فرد كل يواجهها التي

  

 مزيداً الدول تضع الطرق، حوادث عن الناتجة الجسدية اإلصابات على التأمين وألهمية

 من العديد واتجهت منها، المتضررين حقوق وضمان اإلصابات هذه لتغطية التأمين قوانين من

 عام للمركبات اإللزامي التأمين وضع انجلترا ففي  إلزامياً، التأمين هذا جعل إلى التشريعات

 وفي ،١٩٣٢ عام سويسرا وفي ،١٩٣٢ عام اإللزامي التأمين نظام وضع بلجيكا وفي ،١٩٣٠

 عام مصر وفي ،١٩٤١ عام المغرب وفي ،١٩٣٩ عام ألمانيا وفي ،١٩٤٣ عام تشيكوسلوفاكيا

 وفي ، ١٩٧٠٦ عام إسرائيل وفي ،١٩٧٦ عام الكويت وفي ،١٩٦٠ عام تونس وفي ،١٩٥٥

  ١٩٨٥.٧ عام األردن

  

                                      
   .٢٠/٧/٢٠٠٤ بتاريخ زيارة آخر www.qeri.com  اإلنترنت موقع التعاوني، التأمين ،علي بن محمد القري،  5

.إسرائيل ، ١٩٧٠) معدل نص (اآللية المركبة تأمين أمر  من) أ (٢ المادة 6

 ضـد  المـسؤولية  من التأمين بعقود الخاصة واألحكام مةالعا القواعد - األردني التشريع في البري التأمين ، القادر عبد العطير، 7

 ، عمـان  والتوزيـع،  للنشر الثقافة دار مكتبة ،" مقارنة دراسة "الحريق من التأمين – الحياة على التأمين – السيارات حوادث

.٢٦٤ص  ،١٩٩٥

http://www.qeri.com/


ذ  

 ال بحيث الحوادث وقوع حالة في السائقين مساعدة للمركبات اإللزامي التأمين يضمن

 حوادث في المصابين تعويض ويضمن الضرر، بهم يوقعون من لعالج باهظة مبالغ بدفع يتكلفون

 يشكل متسول إلى كريم إنسان من المصاب يتحول ال كي بهم تلحق التي ألضرارا وتغطية الطرق

  .ومجتمعه أسرته على عبئاً

  

 أضرارهم عن الطرق حوادث مصابي بعض تغطية في اإللزامي التأمين يفشل وقد

 حالة في أو مؤمنة غير المركبة تكون أن أو مجهوال السائق فيها يكون التي الحاالت في الجسمانية

 الدول بعض قامت لذلك. ٨التصفية تحت التأمين شركة كون بسبب أو التأمينية التغطية فاءانت

 الضرر الصندوق هذا ويغطي الطرق، حوادث ضحايا تعويض اجل من حكومي صندوق بإنشاء

 التغطية انتفاء حالة في الوفاء في والسائق التأمين شركة محل فيحل األشخاص، لهؤالء  ٩البدني

  .تأمين شركة وكأنه التعويض مسؤولية الصندوق يتحمل مجهوالً السائق كان إذاو التأمينية،

  

 بشكل المصاب اثبت فإذا التأمين، شركة وبين المتضرر بين هام بدور الصندوق يقوم

 الشركة تغطي التأمين، لشركة المطلوبة اإلثباتات كافة تقديمه بعد  التعويض، في أحقيته أولي

 دفعات له وتصرف المختصة، والمراكز المستشفيات في مصابال عالج مصاريف المؤمنة

 يحل القانون، حسب تأمينياً مغطاة غير الواقعة أن ذلك بعد تبين فإذا. الحساب على مستعجلة

 دفعتها التي المبالغ وسداد المصاب لتعويض الدعوى في ويتدخل والمؤمن، السائق محل الصندوق

                                      
  ، الخـامس  العـدد   ، فلـسطينية ال الوقـائع  ، الـصندوق  إنشاء بخصوص ١٩٩٥ لسنة) ٩٥ (رقم  القرار من الرابعة المادة  8

 .  الرسالة لهذه ٢ الملحق   ، ٥/٦/١٩٩٥

 كـل  أو المرض أو الموت أو الجسماني الضرر : " بأنه البدني  الضرر ٦٧٧  رقم العسكري األمر من األولى المادة  عرفت  9

 بهـذه  مرفـق  ٦٧٧  رقم العسكري األمر ،"  بحادث المصاب بالشخص تلحق التي عقلية أو نفسية أو بدنية عاهة أو إصابة

 .٣ الملحق ، الرسالة



ض  

 أن بادعاء الصندوق ضد الدعوى رفعت فإذا المقابل، وفي. المرحلة تلك حتى التأمين شركة

 يرجع تأمين، شركة لدى المؤمنة المركبة أو السائق على التعرف بعدها  وتم ،١٠مجهول السائق

 على دفعها التي المبالغ ويسترجع الدعوى، في إلدخالها للمركبة المؤمنة الشركة على الصندوق

  .المرحلة تلك حتى الدعوى هذه حساب

 المصاب حصول عملية جعل وإلى المجتمع، في االستقرار إيجاد على الصندوق يساعد

 المبالغ استيفاء إلمكانية التأمين شركات لدى الطمأنينة بإيجاد ، ١١وسريعة سهلة التعويض على

 كذلك الصندوق ويضمن. للحادث تأمينية تغطية توجد ال انه تبين إذا  للمتضرر،  تدفعها التي

 والمراكز المستشفيات مصاريف لتغطية آنية مبالغ تحويل في باإلسراع بينالمصا على التسهيل

 مصاريف تغطية في تماماً المؤمن كدور الصندوق دور يكون أن يتوجب بحيث  العالجية،

  .   الجسمانية األضرار عن والتعويض العالجات

  

 ذيال ،١٢الطرق حوادث ضحايا لتعويض الفلسطيني الصندوق هو الرسالة هذه موضوع

 السلطة بين المعقودة باريس التفاقية الحقاً ،١٩٩٥ لسنة ٩٥ القرار بموجب  ١٩٩٥ سنة في أنشئ

                                      
10 HIT AND RUN  وهرب ضرب وتعني.

 وجود   عدم بسبب أنه حيث ، للتعويض صندوق فيها يوجد ال التي التشريعات في التأمين شركات جانب من المماطلة وتظهر  11

  اإللزامـي  التأمين قانون  ذلك ومثال ،  له لمؤمنا أو السائق على إال الرجوع بوسعها يكون ال التأمين شركة فإن الصندوق

 التـأمين  لشركة يجوز:  "انه   على منه ١١ المادة تنص حيث األردن، في ١٩٨٥ لسنة الغير أضرار لتغطية المركبات على

 غيـر  لـسائق ا كان إذا . أ : التالية الحاالت في الغير إلى تعويض من دفعته ما السترداد السائق أو له المؤمن على الرجوع

 وقـوع  وقـت  المخدرات تأثير تحت أو شديد سكر حالة في السائق كان إذا. ب . الحادث وقوع وقت المركبة لسوق مرخص

 مخالفـة  لغايـات  اسـتخدمت  أو اجلها من المرخصة األغراض غير في المركبة استعمال أثناء الحادث وقع إذا. ج . الحادث

 للغير التأمين شركة تدفعها مبالغ أية. هـ . المركبة سائق قبل من متعمدا كان الحادث أن ثبت إذا . د . العام النظام أو للقانون

".  النظام هذا بموجب مسؤوليتها حدود على تزيد والتي

". الصندوق  "فصاعداًً اآلن من  12



غ  

 صندوق قيام وجوب على نصت والتي ،٢٩/٤/١٩٩٤١٣ بتاريخ وإسرائيل الفلسطينية الوطنية

 لتعويض اإلسرائيلي للصندوق مواٍز بدور يقوم لكي الطرق؛ حوادث مصابي لتعويض فلسطيني

 محل ويحل  ،١٩٧٥ عام في  إسرائيل في أنشئ الذي  ،١٤)الكرنيت (الطرق دثحوا ضحايا

  .١٩٧٥ عام منذ غزة وقطاع الغربية الضفة مصابي يعوض كان الذي الضفة صندوق

 األمر ومنها  ،اإلسرائيلية العسكرية األوامر إلى الرسالة هذه سياق في الباحث سيتطرق 

 مصابي بتعويض والمتعلق الفلسطينية، المناطق في اًساري يزال ال الذي  ،)٦٧٧ (رقم العسكري

 مشروع والى بالصندوق، المتعلقة الفلسطينية التشريعات وإلى الغربية، الضفة في الطرق حوادث

 الطرق حوادث مصابي بتعويض تتعلق نصوص على يحتوي الذي) المعدل (٢٠٠٤ التأمين قانون

 للمركبات اإللزامي بالتأمين يتعلق فيما سطينيةالفل للمحاكم بقرارات االستئناس مع والصندوق،

  . والصندوق

  

 الكرنيت، ومنها ،للصندوق مشابهة بصناديق المتعلقة القوانين بعض الباحث سيستعرض

 اللغة من اإلسرائيلي ١٩٧٥ الطرق حوادث مصابي تعويضات قانون ترجمة تمت ذلك وألجل

 الكرنيت نظام من كل وترجم بالرسالة، حقكمل الترجمة وسترفق  العربية، اللغة إلى العبرية

 إلى اإلشارة إلى باإلضافة هذا. بها كملحقين إرفاقهما وسيتم ،بتمويله المتعلق واألمر الداخلي

 المرفوعة الدعاوى تحكم التي والقوانين بالكرنيت يتعلق فيما اإلسرائيلية المحاكم قرارات بعض

  .إسرائيل في الجسدية باتواإلصا ،للسيارات اإللزامي التأمين مجال في

  

                                      
  ، واشـنطن  ، غـزة  وقطـاع  غربيةال الضفة حول المرحلية الفلسطينية –اإلسرائيلية باالتفاقية بعد فيما  باريس اتفاقية ألحقت  13

 نيـسان  ، لإلعالم القدس مركز ،٦رقم  الفلسطينية الوثائق سلسلة ، - التأمين قضايا– عشرة الحادية المادة في ٢٨/٩/١٩٩٥

١٩٩٦.

".الكرنيت "فصاعداً اآلن من  14



ظ  

 حوادث ضحايا لتعويض الفلسطيني الصندوق لنظام مشابهة أنظمة إلى التطرق سيتم كما

 القانون بموجب عليه والمنصوص أفريقيا جنوب في الطرق حوادث صندوق نظام :وهي الطرق

 ئيةالقضا القرارات بعض إلى اإلشارة مع بالرسالة، كملحق نصه وسيرفق ١٩٩٦ لسنة ٥٦ رقم

 نص الباحث وسيتناول. الصندوق بهذا يتعلق فيما أفريقيا جنوب في العليا المحكمة عن الصادرة

  بموجبه، الصادر الوزيري والقرار المغرب في الضمان مال بصندوق المتعلق) القانون(الظهير

 ضاءالق مجلس عن الصادرة القرارات ببعض االستئناس مع الرسالة بهذه كملحقين إرفاقهما وسيتم

  .المغربي الضمان مال بصندوق يتعلق فيما المغرب في األعلى

  

 في وموظفين محامين مع الباحث أجراها التي الشخصية المقابالت إلى التطرق وسيتم

 استبانة بإعداد الباحث قام فقد  لذلك، باإلضافة. الفلسطيني التشريعي المجلس وفي تأمين، شركات

 ذوي على ووزعه إليه، الفلسطيني مجتمعنا حاجة ومدى ،إنشائه ناحية من بالصندوق تعلقت

 لكل النتائج تحليل تم اإلجابات تلقي وبعد وقضاة، تأمين شركات وموظفي محامين من االختصاص

 تم أنه مالحظة مع الرسالة، هذه مالحق ضمن اإلستبانة هذه من نسخة وسترفق األجوبة، من

  .األجوبة هذه من بكل تتعلق التي ضيعالموا بحسب الرسالة خالل من لألجوبة التعرض

  

  :الرسالة موضوع اختيار أسباب 

  :التالية هي الرسالة موضوع الختيار الداعية األسباب

  

 .بموضوعها المتعلقة واألبحاث الدراسات نقص •

 الحاجة من جعلت والتي بموضوعها المتعلقة الفلسطينية القوانين لمشاريع التحضيرية المرحلة •

 .جداً حيوية الصندوق بموضوع يتعلق فيما األخرى الدول قهوف تشريعات إلى



أ أ  

 الملقاة للواجبات وأدائه الصندوق بإدارة يتعلق فيما والتطبيقي العملي الوقع في القائم الخلل •

 .التأمين شركات مع وعالقته عاتقه على

 صندوقال بشأن اإلسرائيلية الفلسطينية باالتفاقيات يتعلق فيما التوازن في القائم الخلل •

 ).الكرنيت (اإلسرائيلي بالصندوق وعالقته الطرق حوادث ضحايا لتعويض الفلسطيني

 لسن كنتيجة  اإلسرائيلية، الفلسطينية االتفاقيات من ئالناش التوازن بانعدام القائم الخلل تجذّر •

 على اإلسرائيلي للمصاب القصوى الحماية توفير إلى سعت لالتفاقيات الحقة إسرائيلية قوانين

 .الفلسطيني المصاب حساب

 بتطبيق والمتعلقة أعاله المذكورة اإلسرائيلية للتشريعات مقابلة فلسطينية تشريعات وجود عدم •

 .اإلسرائيلية الفلسطينية االتفاقيات

 .أحياناً الموجودة القرارات وتضارب الرسالة موضوع حول المحاكم قرارات قلة •

 لهم تنكرت الذين الفلسطينيين المصابين من االتالح عشرات على  والواقع، وقع، الذي الظلم •

 لتعويض الفلسطيني الصندوق وكذلك) الكرنيت (اإلسرائيلي والصندوق التأمين شركات

 .الصندوق لهذا المنظم التشريع في الخلل نتيجة الطرق حوادث ضحايا

  

  :الرسالة موضوع في الباحث واجهها التي اإلشكاليات

  

 .الرسالة لموضوع المنظمة الفلسطينية تالتشريعا في الكبير النقص •

 .الرسالة موضوع تعالج التي الفقهية واألعمال واألبحاث الدراسات قلة •

 .الرسالة موضوع تتبنى التي المحاكم قرارات قلة •

 واألراضي إسرائيل وفي عام بوجه العالم في الرسالة لموضوع المنظمة التشريعات تباين •

 .خاص بشكل الفلسطينية



ب ب  

  

  :لدراسةا منهجية

  

 الرسالة، موضوع بشأن العمل في المقارن والتحليلي التطبيقي األسلوب الباحث يستخدم سوف

  :البيانات من نوعين مع الرسالة هذه في العمل وسيتم

  

 واألخصائيين المسؤولين مع الشخصية المقابالت طريق عن وذلك  : األولية البيانات: أوالً

 وكذلك.الرسالة موضوع بخصوص آرائهم على للتعرف والخبراء

 ينالمعني األشخاص من فئة على استبانة توزيع طريق عن

  .عليه اإلجابات من النتائج وتحليل الرسالة بموضوع

 وخصوصاً المنشورة، البيانات جميع ودراسة استقصاء طريق عن وذلك:  الثانوية البيانات:ثانياًً

 عن أيضاًو الرسالة؛ بموضوع المتعلقة القانوني التنظيم مصادر

 لها التي واألبحاث والتقارير لألعمال األولية المراجعة طريق

  . اللزوم عند بها واالستشهاد الرسالة بموضوع عالقة

  

 إنشاء إلى التطرق سيتم :األول الفصل ففي فصول، ستة على الرسالة هذه تحتوي

 الفلسطينية ياتاالتفاق على بناء ١٩٩٤ سنة في الصندوق وإنشاء المناطق، وصندوق الكرنيت

 بعد صدرت التي اإلسرائيلية التشريعات إلى الباحث سيتطرق :الثاني الفصل وفي. اإلسرائيلية

 وحقوق الكرنيت من الفلسطينيين المصابين بحقوق والمتعلقة اإلسرائيلية، الفلسطينية االتفاقيات

 الصندوق أهمية إلى التعرض فسيتم :الثالث الفصل في أما. الصندوق من اإلسرائيليين المصابين

 إلى الباحث سيتطرق :الرابع الفصل وفي. الثانوية الصندوق ووظائف التأمين، بشركات وعالقته



ج ج  

 مال وصندوق أفريقيا جنوب في الطرق حوادث صندوق وهي العالم في تعويض صناديق نماذج

 لمصابي تتعويضا صناديق بإنشاء تتعلق عربية قوانين ومشاريع ،المغرب في للسيارات الضمان

.  األردن في للصندوق قانون ومشروع مصر في للصندوق قانون مشروع :وهي الطرق حوادث

 مشروع في الصندوق وإدارة وموارده الصندوق إدارة الباحث سيتناول :الخامس الفصل وفي

 المتعلقة المواد إلى السادس الفصل في الباحث سيتطرق وأخيراً). المعدل (٢٠٠٤ التأمين قانون

 النهاية وفي. مواده بعض على التعليق مع) المعدل (٢٠٠٤ التأمين قانون مشروع في ندوقبالص

  .الرسالة هذه خالل من إليها توصل التي والتوصيات النتائج الباحث سيورد
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 األول الفصل
)الكرنيت (الطرق حوادث ضحايا لتعويض اإلسرائيلي الصندوق إنشاء  

الطرق حوادث ضحايا لتعويض الفلسطيني الصندوق وإنشاء   

اإلسرائيلية الفلسطينية االتفاقيات ظل في   
  

 صندوق يضم والذي األول، المبحث في الكرنيت إنشاء إلى الفصل هذا في الباحث سيتطرق

 المحتلة، الفلسطينية المناطق في اختصاصه ضمن تقع كانت التي الطرق حوادث يغطي الذي المناطق

 ضحايا لتعويض الفلسطيني الصندوق بإنشاء المتعلقة اإلسرائيلية الفلسطينية االتفاقيات إلى سننتقل ثم

 تيال الفلسطينية التشريعات إلى التعرض سيتم الثالث المبحث وفي الثاني، المبحث في الطرق حوادث

 تعديل إلى الحاجة الباحث سيناقش الرابع المبحث وفي  بالصندوق يتعلق فيما االتفاقيات بعد صدرت

  .الصندوق بإنشاء يتعلق فيما  التأمين قانون مشروع تناول سيتم الخامس المبحث وفي االتفاقيات هذه
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  األول المبحث
  ) الكر�يت( الطرق حوادث ضحايا لتعويض اإلسرائيلي الصندوق إ�شاء

  ) شتاحيم كر�يت (املناطق وصندوق
    

 الجسمانية التعويضات بقضايا يتعلق فيما المحتلة المناطق في المطبقة القوانين كانت  

  :هي 1975 ولغاية  1967  عام بين ما الفترة في  الطرق، حوادث لمصابي

  .194715 لعام الميكانيكية المركبات تأمين قانون -1

 .1944 لعام نيةالمد المخالفات قانون -2

 .العدلية األحكام مجلة -3

 

 والذي  ،16إسرائيل في الطرق حوادث مصابي تعويضات قانون صدر 1975 عام وفي  

  :يلي كما أبدانهم، في تضرروا الذين الطرق، حوادث مصابي بتعويض يتعلق فيما القانوني النظام غير

 أو خارج للمصابين أو ائقللس سواء مطلقة بالتعويض يتعلق فيما المسؤولية جعُل:  أوال

  .المركبة داخل

  .17والمعاناة واأللم الدخل خسارة عن للتعويضات أعلى حد وضع:   ثانياً

                                      
 آذار 29 ، الفلـسطينية  الوقـائع  مـن  الممتاز العدد 1947 لسنة 8 رقم) الثالث يقالفر أخطار (الميكانيكية المركبات تامين قانون  15

1947.

   4 رقم  الملحق ، اإلسرائيلي  1975 الطرق حوادث مصابي تعويضات لقانون ترجمة الرسالة بهذه مرفق 16

".  التعويضات قانون"ب ئيلياإلسرا 1975 الطرق حوادث مصابي تعويضات قانون إلى ً الرسالة هذه سياق في اإلشارة وستتم  

 ترجمـة  من 4 المادة أنظر التعويضات، قانون من  الرابعة المادة  الفرد، دخل معدل  أضعاف ثالثة  الدخل لخسارة األقصى الحد  17

. التعويضات قانون
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 لتعويض" الكرنيت "يسمى ما أو الطرق حوادث ضحايا تعويض صندوق إنشاء:  ثالثاً

 القانون مواد بموجب تأمين شركة من لهم تعويض ال الذين المصابين معظم

  .18وأنظمته

  

 بل  صدوره، بمجرد المحتلين غزة وقطاع الغربية الضفة في التعويضات قانون يطبق لم

 خارج للتطبيق قابال تجعله نصوصا يتضمن لم ألنه  بالدولة، يتعلق سيادياً قانوناً أو تشريعا اعتبر

 أمرين إصدار تم غزة، وقطاع الغربية الضفة مناطق في تطبيقه يتم وحتى. 19إسرائيل دولة حدود

 غزة، قطاع في المطبق 544 والثاني الغربية الضفة في المطبق 677 الرقم يحمل أولهما سكريينع

 التشريعي التطور واكبت تعديالت منهما كل على وجرت مادة 19 على األمرين من كل واشتمل

 الفلسطينيين للمصابين ومنحت المذكور، القانون نيشبها ظال بحيث التعويضات قانون في والقضائي

  فيه، المذكورة الحاالت في التعويض من وحرموا ،التعويضات قانون في للمصابين الممنوحة حقوقال

                                      
  .4 رقم الملحق التعويضات، قانون ترجمة من  10 المادة انظر 18

  تعنـي  التـي  ) دراخيم تؤونوت نفجاعي لبيتسوي كيرن (الكلمات وهي الصندوق السم اراختص  هي العبرية اللغة في والكرنيت  

. الطرق حوادث مصابي لتعويض صندوق

.  ض.م اإلسـرائيلية  المالحة شركة تسيم ضد ليفي  قضية – اإلسرائيلية االستئنافية العليا المحكمة  ،  1633/83 حقوق  استئناف  19

 علـى  ترسو كانت إسرائيلية سفينة على وقع بحادث يتعلق فيما  التعويضات قانون تطبيق يمكن ال انه هناك المحكمة قررت حيث

 حـادث  فـي  المتسبب على المسؤولية تثبت أن يوجب الذي الفرنسي القانون يطبق بل مطلقة المسؤولية تكون بحيث فرنسي ميناء

 في التعويضات حساب حينها  يتم ، األولى المرحلة في جزئية أو كاملة بصورة المسؤولية  ثبتت وإذا األولى المرحلة في  الطرق

 .الثانية المرحلة
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 التعويضات قانون من كل على أدخلت التي التعديالت في االختالفات بعض باالعتبار األخذ مع

   .20 المذكورة العسكرية واألوامر

  

" شتاحيم كرنيت "أو ،"ناطقالم صندوق "يسمى صندوق أسس فقد الكرنيت، إلنشاء والحقاً

 رقم العسكري األمر من 17-10 المواد بموجب غزة، وقطاع الغربية الضفة مناطق في بالعبرية،

  :يلي ما المناطق صندوق على ويالحظ). 677(

  

  .مكاتبه من جزءاً ويشغل الكرنيت أقسام من قسم أنه -1

 مأ الفلسطينيين صابينللم سواء الطريقة بنفس تتم وحسابها التعويضات دفع إجراءات أن -2

 .اإلسرائيليين

 من   القضايا وتعالج المحامين نفس  الضفة، وصندوق  الكرنيت، عن الدفاع يتولى -3

  .الموظفين نفس

  

 التالية القيود وضعت حيث 677 رقم العسكري األمر تعديل تم ،20/3/1991 وبتاريخ

  : الفلسطينيين المصابين على
   

                                      
 المصاب دخل خسارة من الدخل ضريبة خصم بخصوص 1/1/1978 بتاريخ  التعويضات قانون على ادخل الذي التعديل ذلك مثال 20

 عـشر  من أكثر بعد  إال  الموضوع بهذا يتعلق فيما  677  رقم العسكري األمر يعدل ولم%  25 عن النسبة هذه تزيد ال بحيث

 فقد ،677 رقم  العسكري لألمر المعدل ،5/10/1988 بتاريخ    1255   رقم العسكري  األمر في  التعديل ورد حيث سنوات

 المصاب مخاسير تحسب الدخل ضريبة من معفاة المذكورة التعويضات كانت إذا: " انه على  التعديل هذا من 1 رقم المادة نصت

 بـشأن  التخفيض يتجاوز ال أن وبشرط تحديدهم أثناء عليها السارية الدخل ضريبة تنقيص بعد دخله حسب التعويضات هذه لغرض

".التعويضات هذه بموجبه تحسب التي الدخل من بالمائة 25 على المذكورة الضريبة تنقيص
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 وقوع تاريخ من يوماً ثالثين مدة خالل ادثالح عن بالتبليغ المتضرر إلزام  ) أ

  .21السائق بتبليغ االكتفاء وعدم الحادث

 القضايا وإحالة الكرنيت، مقاضاة في المحلية المحاكم صالحيات إلغاء ) ب

 على االعتراض وإمكانية التعويضات، ضابط إلى الكرنيت على المرفوعة

 .22العسكرية االعتراض لجان أمام قراراته

 

 السوابق   انعدام أعاله، مذكور هو كما المحلية المحاكم صالحيات إلغاء نتائج من وكان

 الكرنيت أو المناطق بصندوق يتعلق فيما غزة وقطاع الغربية الضفة في المحلية المحاكم في القضائية

  .المذكور التعديل بعد

  

 الغربية الضفة في طبق الذي) 677 (العسكري األمر من كل سريان موعد أن ويالحظ

 الذي التعويضات قانون سريان موعد نفس هو غزة قطاع في طبق الذي) 544( العسكري األمرو

 العسكريين يناألمر تسمية اختالف في السبب هو وهذا ،25/9/1976 وهو 1975 عام في صدر

 بتاريخ سمي الذي اإلسرائيلي التعويضات قانون خالف علىف للتاريخ، بالنسبة التعويضات قانون نع

 فكانا سريانهما، تاريخ   العسكريان األمران تبع  ،1975 لسنة التعويضات قانون فهو  صدوره،

  .1976 لسنة 544و 677 األمرين

                                      
 ويالحظ  1991)   والسامرة يهودا) (8 رقم تعديل (الطرق حوادث مصابي تعويضات بشأن  1333  رقم  األمر من) أ(3  البند  21

 علـى  تسري بينما ، الفلسطينيين المصابين على فقط التبليغ شرط وينطبق اإلسرائيلي التشريع في مثيل له يوجد ال التشريع هذا أن

.بالتبليغ تتعلق قيود أية بدون الحادث يوم من سنوات سبع وهي العادية التقادم قوانين الكرنيت من اإلسرائيليين مطالبات

  . 1333  رقم األمر  من   2  البند  22
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 االتفاقيات إلى الثاني المبحث في الباحث سيتطرق الكرنيت، إنشاء استعرضنا أن وبعد

  .الصندوق بإنشاء يتعلق فيما اإلسرائيلية الفلسطينية

  

  الثاني المبحث
   الصندوق بإ�شاء يتعلق فيما اإلسرائيلية الفلسطينية اقياتاالتف 

  

 قانون صدور أعقاب في المناطق وصندوق الكرنيت إنشاء األول المبحث في استعرضنا

 الجانبين، أمام خياران هناك كان اإلسرائيلية الفلسطينية االتفاقيات عقدت وعندما التعويضات،

 الفلسطينية المناطق في للسيارات اإللزامي التأمين نظام حيدتو يتم أن فإما واإلسرائيلي؛ الفلسطيني

 من العبور عند المركبة سائق على يتوجب بحيث التأمينية البطاقة بنظام العمل يتم أن أو واإلسرائيلية،

 توحيد الجانبان اختار وقد األخر، الجانب لدى إلزامي تأمين على بالحصول يهتم أن آلخر جانب

   .23وواشنطن والقاهرة باريس اتفاقيات في ذلك وكان التأميني، النظام

   

 من 11 المادة :وهي ،باريس اتفاقية إلى التعرض سيتم :المبحث هذا من األول المطلب في

 سيتطرق :الثاني المطلب وفي المرحلية، واشنطن باتفاقية الملحقة االقتصادية، العالقات بروتوكول

  .   وواشنطن والقاهرة باريس تاتفاقيا بين المشترك القاسم إلى الباحث

   

  
                                      

 الفلـسطينية  االتفاقيـة  إعـداد   فـي  المشاركين  من وكان الكرنيت، محامي أحد ، جان رمات من بالجة الون المحامي أفاد كما  23

.13/5/2004 بتاريخ مكتبه في االجتماع تم وقد ، بالتأمين يتعلق فيما اإلسرائيلي المفاوض الوفد قبل من  اإلسرائيلية
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  األول  المطلب
    اإلقتصادية العالقات بروتوكول من 11 املادة أحكام
  )باريس اتفاقية (املرحلية واشنطن باتفاقية امللحق

   

 الخامس، الملحق من 11 المادة وهو اإلقتصادية، العالقات ببروتوكول باريس اتفاقية أرفقت

 الرئيسية البنود إجمال ويمكن  واإلسرائيلي، الفلسطيني الجانبين بين المرحلية واشنطن اتفاقية في

  : التالية بالبنود أعاله المذكور االقتصادية العالقات بروتوكول من 11 للمادة

  

  : التأمين مجال في الصالحيات تحويل:  أوالً

 بالمناطق التأمين مجال في والمسؤوليات والسلطات الصالحيات تحويل يتم بحيث  

  . 24 الفلسطينية السلطة إلى محتلةال

 

 الوطنية السلطة مناطق في المفعول ساري إلزامي تعويض نظام على اإلبقاء: ثانياً

  :الفلسطينية

  طرق، حوادث عن الناجمة الجسدية واألضرار الوفيات يغطي التعويض وهذا

  .25السائقين ويشمل

                                      
 – اإلسـرائيلية  لالتفاقيـة  التـابع  االقتـصادية  العالقات ببروتوكول المتعلق الخامس الملحق من)  11 (المادة من  األولى  المادة  24

.سابق مرجع ، غزة وقطاع الغربية الضفة حول المرحلية الفلسطينية

 لالتفاقيـة  التابع االقتصادية العالقات ببروتوكول المتعلق الخامس الملحق من)    11( المادة من )   3 – 1) ( أ  (الثانية   المادة 25

  .سابق مرجع  غزة، وقطاع الغربية الضفة حول المرحلية الفلسطينية – اإلسرائيلية
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 في 544 العسكرية امرلألو بالنسبة عليه هو كما للوضع ابقاء النص هذا ويعتبر

  . الغربية الضفة في 677و غزة قطاع

  

 الفلسطينية (جهة، أية من المرخّصين للمؤمنين اإللزامي التأمين بوالص: ثالثاً

  .الجانبين لدى سارية تكون  ، )واإلسرائيلية

 وقوع مكان في التشريع حسب االلتزامات جميع البوالص هذه وستغطي

 .26الحادث

 

             الطرق حوادث ضحايا لتعويض قانوني ندوقص إنشاء: رابعاً

"Road  Accident victims compensation fund in the 

West bank and the Gaza strip" 

  

 مطالبة على القادرين غير جسديا، للمصابين الصندوق هذا من التعويض ُيستحق

 هأن أو هوالًمج التعويضات بدفع الملزم السائق كون بسبب ،27بتعويضات المؤمن

 دفع على قادر غير المؤمن  أن  أو مسؤوليته يغطي ال تأمينه أن أو نمؤم غير

 السائدة التشريعات في كما المعنى نفس المادة هذه في للشروط ويكون التزاماته،

                                      
 اإلسـرائيلية  لالتفاقية  التابع االقتصادية العالقات ببروتوكول المتعلق الخامس الملحق من)  11 (المادة من)     أ (الرابعة   المادة  26

 .سابق مرجع غزة، وقطاع الغربية الضفة حول المرحلية الفلسطينية –

 اإلسرائيلية لالتفاقية التابع االقتصادية العالقات ببروتوكول المتعلق الخامس الملحق من)  11 (المادة من )   4) ( أ (الثانية   المادة 27

 . سابق مرجع  غزة، وقطاع الغربية الضفة حول المرحلية الفلسطينية –
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 لضحايا والتعويض اإللزامي، العربات بتأمين المتعلق االتفاق توقيع تاريخ عند

  . 28الطرق حوادث

  : يلي ما  االتفاقية، هذه في الصندوق، إقامة لىع ويترتب

 يتعلق فيما  للصندوق، وانتقالها) الكرنيت (القائم الصندوق مسؤولية انتهاء -1

 الكرنيت محل الصندوق يحل بحيث االتفاق، توقيع تاريخ من تقع بحوادث

 .29غزة وقطاع الغربية الضفة في   االتفاق، توقيع عند  القائم،

 المناطة المسؤوليات تولي بعد للصندوق،) الكرنيت (قائمال الصندوق يحول  -2

 المؤمنين من القائم للصندوق المدفوعة التأمين أقساط أعاله، والمذكورة به

 غير تأمين بوليصة كل لحصة وفقاً المناطق في المسجلة المركبات على

  .30المفعول منتهية

 شركات من لديه المتحصلة المبالغ من% 30 تحويل الصندوق على يتوجب -3

 التزامات من جزء تغطية اجل من شهرية بصورة الكرنيت إلى التأمين

 مؤمنة غير عربات قبل من إسرائيل في طرق حوادث عن تنجم أن يمكن

 الذي المبلغ أساس على المبلغ ويحسب الفلسطينية، السلطة عند ومسجلة

                                      
 – اإلسرائيلية لالتفاقية التابع االقتصادية العالقات ببروتوكول المتعلق الخامس الملحق من)  11 (المادة من)    ب  (الثانية   المادة 28

 .سابق مرجع   ، غزة وقطاع الغربية الضفة حول المرحلية الفلسطينية

 – اإلسـرائيلية  لالتفاقية التابع االقتصادية العالقات ببروتوكول المتعلق الخامس الملحق من)  11 (المادة من)   أ   (الثالثة   لمادة ا29

 .سابق مرجع   ، غزة وقطاع الغربية الضفة حول المرحلية الفلسطينية

 – اإلسرائيلية لالتفاقية التابع اديةاالقتص العالقات ببروتوكول المتعلق الخامس الملحق من)  11 (المادة من)    ب (الثالثة   المادة  30

.سابق مرجع   غزة، وقطاع الغربية الضفة حول المرحلية الفلسطينية
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 عن قلت ال التي (التأمين فترة ولنفس المركبة نوع لنفس إسرائيل في يدفع

 .31)يوماً 90

 الجانبين بين االتفاقيات في التوازن عدم بوضوح هنا ويظهر  

 الجانب من تدفع أن يجب معينة نسبة أن حيث واإلسرائيلي الفلسطيني

 كان الذي المبدأ نفس على وبناء  الفلسطيني، الجانب إلى اإلسرائيلي

 ركباتالم ألن إسرائيل، إلى فلسطينية مركبات دخول بموجبه يفترض

 أن يندر بينما الفلسطينية، المناطق تدخل التي هي إسرائيل في المسجلة

  .إسرائيل تدخل أن الفلسطينية الوطنية السلطة في مسجلة لمركبة يسمح

 المصابين قبل من مطالبة أية في يتدخل أن الطرفين من أي لصندوق يمكن -4

 من أو اآلخر الجانب لدى مسجل مؤمن من لتعويضات طرفه في الذين

 من التي الجهة عن وكيل بمثابة الصندوق ويكون اآلخر، الجانب صندوق

 من أو مباشرة اآلخر الجانب في طرف بأي يتصل أن له ويمكن  طرفه،

  . 32اآلخر الجانب صندوق خالل

 مجهولة السائق هوية فيها تكون التي الحوادث في المصابين تعويض يكون -5

 تكون طرق حادث وقوع حالة فيو الحادث، فيها وقع التي المنطقة حسب

 الجانب صندوق فإن مجهولة، غير سائقها هوية أو المركبة تسجيل أرقام

                                      
 – اإلسـرائيلية  لالتفاقية التابع االقتصادية العالقات ببروتوكول المتعلق الخامس الملحق من)  11 (المادة من)    ب (الرابعة   المادة31

 .سابق مرجع   ، غزة وقطاع لغربيةا الضفة حول المرحلية الفلسطينية

 – اإلسـرائيلية  لالتفاقيـة  التـابع  االقتـصادية  العالقات ببروتوكول المتعلق الخامس الملحق من)  11 (المادة من  الخامسة   المادة32

 .سابق مرجع  غزة، وقطاع الغربية الضفة حول المرحلية الفلسطينية
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 حسب الضحية يعوض سوف واليته منطقة في الحادث وقع الذي

 . 33تشريعه

 على االتفاق توقيع تاريخ من أشهر ثالثة غضون في الجانبان يتفاوض  -6

 بالحوادث يتعلق فيما   صندوقوال القائم الصندوق بين فصل اتفاقية إبرام

 عن اإلبالغ تم سواء االتفاق، توقيع تاريخ قبل المناطق في وقعت التي

  .34ال أم المطالبات

 ويكون جانبه، في اإللزامي التأمين مؤمني اللتزامات الصندوق ضمان -7

 التزام أي عن اآلخر الجانب ضحايا تجاه مسؤوال جانب كل صندوق

 .   35التزاماتهم يضمن وسوف اإللزامي، بالتأمين يتعلق فيما جانبه لمؤمني

   36.المادة لهذه وفقاً صندوقه التزامات جانب كل يضمن  -8

 فيما   اآلخر، للجانب مسبقاً إشعارا يتطلب المذكورة للمبادئ تغيير أي -9

 الذي التغيير أما باالتفاقية، المتعلقة واألنظمة القواعد من جانب بأي يتعلق

                                      
 – اإلسـرائيلية  لالتفاقيـة  التابع االقتصادية العالقات ببروتوكول المتعلق الخامس الملحق من)  11 (المادة من   السادسة   المادة  33

 .سابق مرجع   غزة، وقطاع الغربية الضفة حول المرحلية الفلسطينية

 – اإلسـرائيلية  لالتفاقيـة  التـابع  االقتصادية العالقات ببروتوكول المتعلق الخامس الملحق من)  11 (المادة من   التاسعة   المادة  34

 .سابق مرجع   غزة، وقطاع الغربية الضفة حول المرحلية الفلسطينية

 – اإلسـرائيلية  لالتفاقيـة  التـابع  االقتصادية العالقات ببروتوكول المتعلق الخامس الملحق من)  11 (المادة من  السابعة   المادة  35

 .سابق عمرج   ، غزة وقطاع الغربية الضفة حول المرحلية الفلسطينية

 – اإلسـرائيلية  لالتفاقيـة  التـابع  االقتـصادية  العالقات ببروتوكول المتعلق الخامس الملحق من)  11 (المادة من  الثامنة   المادة 36

 .سابق مرجع  غزة، وقطاع الغربية الضفة حول المرحلية الفلسطينية
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 أشهر ثالثة قبل مسبقاً إشعارا فيتطلب اآلخر الجانب على جوهرياً يؤثر قد

 . 37األقل على

 :يلي ما اللجنة هذه عمل ويشمل : 38االتفاقية لتطبيق فرعية لجنة إنشاء -10

 من الجانبين احد ضحايا مطالب بإدارة تتعلق إجراءات  )أ 

 .اآلخر الطرف صندوق من أو المؤمنين

 .نبينالجا صندوقي بين المبالغ بتحويل تتعلق إجراءات )ب 

 .والصندوق القائم الصندوق بين الفصل اتفاقية تنفيذ  )ج 

 .الجانبين احد يثيرها عالقة ذات أخرى قضية أية  )د 

 .المادة بهذه المتعلقة للقضايا مستمرة لجنة  )ه 

 اللجنة خالل من المادة هذه بتطبيق المتعلقة المعلومات تبادل  )و 

 الطبية، والمعلومات الشرطة، تقارير ذلك في بما الفرعية،

  .الخ التأمين وأقساط المهمة إلحصاءاتوا

 عام بعد المادة هذه في الواردة الترتيبات فحص إعادة جهة أي طلب إمكانية -11

  39.االقتصادي االتفاق توقيع من

  

                                      
 اإلسرائيلية لالتفاقية التابع االقتصادية العالقات ببروتوكول المتعلق الخامس الملحق من)  11 (المادة من)   ج) ( أ   (الثانية   المادة37

 .سابق مرجع  غزة، وقطاع الغربية الضفة حول المرحلية الفلسطينية –

 – اإلسـرائيلية  لالتفاقيـة  التـابع  االقتـصادية  العالقات ببروتوكول المتعلق الخامس الملحق من)  11 (المادة من  العاشرة  المادة 38

 .سابق مرجع  ، غزة وقطاع الغربية الضفة حول المرحلية لسطينيةالف

 – اإلسرائيلية لالتفاقية التابع االقتصادية العالقات ببروتوكول المتعلق الخامس الملحق من)  11 (المادة من  عشر  الحادية   المادة 39

. سابق مرجع   غزة، وقطاع الغربية الضفة حول المرحلية الفلسطينية
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 وانتهى االتفاقية، في عليها المنصوص بواجباتها تقم لم الفرعية اللجنة أن بالذكر الجدير ومن

 بالشكل اتصاالت أو ترتيبات أية هناك تعد ولم  ،2000 عام في األقصى انتفاضة بعد دورها

 .40والكرنيت الصندوق بين عليه المنصوص

  

  الثاني المطلب
  بالتأمني يتعلق فيما وواشنطن والقاهرة باريس اتفاقيات بني املشرتك القاسم 

  

  :  التالي في سيوضح ما وهو أعاله المذكورة الثالث االتفاقيات في التأمين أحكام وردت

  29/4/1994 بتاريخ الموقعة االقتصادية باريس اتفاقية: أوالً    

 بين االقتصادية العالقات سيحكم الذي التعاقدي االتفاق :على االتفاقية هذه تنص  

 الفترة خالل غزة وقطاع الغربية الضفة ويشمل واإلسرائيلي، الفلسطيني الجانبين

 اإللزامي التأمين ضمنها ومن يويةالح االقتصادية المواضيع على وتشتمل االنتقالية

  . 41للكرنيت مواز فلسطيني صندوق وإنشاء للسيارات

  4/5/1994   بتاريخ الموقعة)    القاهرة (2 أوسلو اتفاقية:  ثانياً

 مبينة الجانبين بين االقتصادية لعالقاتا" :أن على االتفاقية هذه من 11 البند نص  

 1994 ابريل 29 يوم باريس في قعالمو االقتصادية العالقات بروتوكول في

 وتكون" 4 "رقم كملحق منها مصدقة نسخ وترفق به، المرفقة والملحقات

                                      
.سابق مرجع بالجة، الون 40

  بتـاريخ  وإسـرائيل  الفلـسطينية  الوطنيـة  السلطة بين الموقعة االقتصادية باريس اتفاقية من   83-73 من والبنود  ،1،2 البنود 41

 http://www.pnic.gov.ps/index.html   اإلنترنت موقع   الفلسطيني، الوطني المعلومات مركز  ، 29/4/1994

.23/8/2004  تاريخ في زيارة آخر ،

 

http://www.pnic.gov.ps/index.html
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 البند خالل ومن 42."وملحقاته االتفاق هذا في العالقة ذات بالبنود محكومة

 اتفاقية ضمت أن دورها يتعد ولم بجديد، تأت لم القاهرة اتفاقية أن نجد المذكور،

  .مالحقها بين باريس

  -  غزة وقطاع الغربية الضفة حول  المرحلية الفلسطينية – اإلسرائيلية االتفاقية: ثالثاً

   1995 ، أيلول 28 ، واشنطن

 الضفة حول المرحلية الفلسطينية – اإلسرائيلية االتفاقية في باريس اتفاقية أرفقت  

 المتعلق الخامس الملحق من عشرة الحادية المادة في  غزة، وقطاع الغربية

 غرار وعلى لذلك). التأمين قضايا(ب والمعنونة االقتصادية، العالقات ببروتوكول

 باريس اتفاقية ضمت أن دورها وكان بجديد، االتفاقية هذه تأت لم القاهرة اتفاقية

  . مالحقها بين

  

   الثالث المبحث
   االتفاقيات أعقاب يف صدرت اليت الفلسطينية التشريعات

   )دوقالصن بإ�شاء يتعلق فيما(
  

 تغيرات حصلت   إسرائيل، مع السالم اتفاقيات على الفلسطينية الوطنية السلطة توقيع بعد

 متعلقة الفلسطينية السلطة رئيس عن ومراسيم وقوانين قرارات بصدور  فلسطين، في هامة تشريعية

                                      
  .سابق مرجع ، الفلسطيني الوطني المعلومات مركز  القاهرة، اتفاقية من 11 المادة  42
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  ئيلية،اإلسرا العسكرية األوامر بإلغاء المتعلق  43 1994 لسنة 1 رقم القرار :وهي  بالصندوق،

 1995 لسنة) 95 (رقم وقرار  ،44والصالحيات السلطات نقل بشأن 1995 لسنة 5 رقم والقانون

 إدارة مجلس بتشكيل والمتعلق 1996 لسنة 4 رقم الرئاسي والمرسوم  ،45الصندوق بإنشاء

  .عليها المالحظات بعض إبداء مع يلي فيما إليها الباحث وسيتطرق ،46الصندوق

  

    1994  لسنة   1 رقم القرار: أوالً

  

 بالقوانين العمل استمرار على ونص ،20/5/1994 بتاريخ القرار هذا أصدر  

 في 5/6/1967 تاريخ قبل المفعول سارية كانت التي واألوامر واألنظمة

  . توحيدها يتم حتى" غزة وقطاع الغربية الضفة "الفلسطينية األراضي

 األمرين تشمل والتي العسكرية لألوامر ضمني إلغاء بمثابة عندئذ ذلك وأعتبر   

 أدى مما  والصندوق، الطرق حوادث تعويضات بقضايا المتعلقين 544و 677

 لهذه بديلة تشريعات إيجاد عدم بسبب الفلسطينية األراضي في انونيق فراغ إلى

  .العسكرية األوامر

  

  

                                      
. 5رقم  الملحق ، 20/11/1994 بتاريخ األول، العدد الفلسطينية، الوقائع ، 1994 لسنة) 1 (رقم القرار 43

.6 رقم  الملحق ،6/5/1995 بتاريخ الرابع، العدد  الفلسطينية، الوقائع ،1995 لسنة) 5 (رقم القانون 44

.سابق مرجع ،2 رقم الملحق 45

 7 رقم  الملحق ، 22/7/1996  بتاريخ عشر، الثالث العدد  الفلسطينية، الوقائع ،1996 لسنة  4 رقم الرئاسي المرسوم 46
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   والصالحيات السلطات نقل بشأن  1995 لسنة 5 رقم القانون: ثانياً

  

 الغربية الضفة في والتشريعي القانوني الفراغ مأل إلى القانون ذاه هدف    

 ألغيت أنها فهم التي العسكرية لألوامر بديل وجود عدم بسبب  غزة؛ وقطاع

 على منه األولى المادة في نص حيث ،1994 لسنة 1 رقم القرار بموجب ضمنياً

 في لواردةا الصالحيات السلطات جميع الفلسطينية السلطة إلى تؤول:" أنه

 في المفعول السارية واألوامر والمنشورات والمراسيم والقوانين التشريعات

 الجهات جميع على:" وأنه  ، “19/5/1994 قبل غزة وقطاع العربية الضفة

 19/5/1994  تاريخ من به ويعمل. القانون هذا تنفيذ يخص فيما كل المختصة

   .47"الرسمية الجريدة في وينشر

  

 إلى يعد لم 17/4/1995 بتاريخ صدر الذي القانون هذا أن يتضح    

 االحتالل عهد في سارية كانت التي والتشريعات العسكرية األوامر تطبيق

 أمر إنه بل  ،فحسب 1994 لسنة 1 رقم القانون بموجب وألغيت اإلسرائيلي

  .واحد بيوم 1994 لسنة 1 رقم القانون تطبيق قبل بها ليعمل رجعي بأثر بتطبيقها

  

  

                                      
 .   1995 لسنة) 5 (رقم قانون  من 5 المادة 47
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  48 1995 لسنة) 95 (رقم القرار:  ثاًثال

  

 ،1995 لسنة 95 رقم القرار الفلسطينية الوطنية السلطة رئيس أصدر     

 الصندوق وسمي  الطرق، ضحايا لتعويض صندوق بموجبه أنشئ والذي

.  االعتبارية الشخصية له وتكون الطرق، حوادث ضحايا لتعويض الفلسطيني

 على بناء الفلسطينية، الوطنية السلطة ئيسر قبل من يعين إدارة مجلس له ويكون

 القرار هذا على وبناء.  49للتجديد قابلة سنوات ثالث لمدة المالية وزير من اقتراح

) 544 (رقم األمر بموجب تعويضاً يستحق الذي المصاب بتعويض الصندوق يقوم

 الذي المصاب وهو إليهما، المشار ،1976 لسنة) 677 (رقم واألمر 1976 لسنة

 معرفة عدم -1 : 50التالية األسباب ألحد بالتعويض المؤمن مطالبة يستطيع ال

 الذي التأمين إن أو للسائق تأمين وجود عدم -2. التعويض عن المسؤول السائق

  .   التصفية تحت المؤمن-3. الحادث على المترتبة االلتزامات يغطي ال لديه كان

 واضحا، يكن لم المذكور 1995 لسنة 95 رقم القرار أن يالحظ    

 تمسك فقد لذلك ونتيجة والكرنيت، الصندوق بين بالعالقة يتعلق فيما وخصوصاً

 ردت فلسطيني مصاب تعويض عن مسؤولية يتحمل ال بأنه بادعاءات الصندوق

  .إسرائيلية تأمين شركة ضد دعواه

                                      
.  الرسالة بهذه الثاني الملحق  48

.1995 لسنة) 95 (رقم القرار من 2-1 المواد 49

. 1995لسنة) 95 (رقم القرار  من 4 المادة 50
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 قررت ،51 الفلسطينية النقض محكمة عن مؤخراً صدر قرار ففي     

  جسديٍة أضراٍرب له تسبب والذي طرق حادث في المصاب الطاعن، أن المحكمة

 المدنية اإلدارة في االتصاالت دائرة لحساب وتعمل مملوكة مركبة قبل من

 دعواه ردت أن بعد  ذلك كان ولو الصندوق من تعويضاً يستحق ال  اإلسرائيلية،

 يف الوارد االختصاص عدم بسبب إسرائيل؛ في الصلح محكمة أمام أقامها التي

 غير الصندوق أن المحكمة وقررت. 1996 المرحلية االتفاقية تطبيق قانون

 التأمين شركة وأن معروفاً، الحادث مرتكب السائق لكون  التعويض، عن مسؤول

 خصومة فال وبالتالي اإلسرائيلية عنبال شركة هي الحادث وقت للمركبة المؤمنة

  ). الصندوق (ضده والمطعون الطاعن بين

 تحقيق في القصور بوضوح يظهر الذي القرار هذا مع الباحث يتفق وال    

  له، تعويض ال لمن تعويض إيجاد في يتمثل والذي الصندوق، إنشاء من الهدف

 حالة في الصندوق على وكان تعويض، بدون المصاب إبقاء إلى أدى أنه حيث

 الجهة من تعويض على الحصول للمصاب يضمن أن المدعي لدعوى رفضه

 سواء تعويض على المصاب حصول هو االتفاقيات من الهدف ألن  لية،اإلسرائي

 للمصاب الحكم الواجب نم وكان.  52الفلسطينية أو اإلسرائيلية الجهة من

 من تعويضات على الحصول من تمكنه عدم بسبب الصندوق؛ من بتعويضات

                                      
   ضد  حروب أحمد عيسى موسى : الطاعن ، 107 رقم قرار  اهللا، رام في المنعقدة النقض محكمة لدى 45/2004 رقم مدني نقض 51

غير  النقض محكمة قرار ، 7/7/2004 بتاريخ الصادر الطرق حوادث لمصابي الفلسطيني لتعويضاتا صندوق : ضده المطعون

  .8 الملحق ، بالرسالة مرفقمنشور و

.الرسالة هذه من  26 ص أنظر 52
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 إقامة من االجتماعي الهدف إغفال عدم يجب كما ،اإلسرائيلية التأمين شركة

 المصاب تحميل يمكن فال له، تعويض ال من تعويض في يتمثل والذي  الصندوق،

 إلصدار االتفاقيات بهذه تذرعت إسرائيل أن وخصوصاً السياسية، االتفاقيات ثمن

 الفلسطينيين قضايا في النظر في محاكمها من االختصاص بموجبها تنزع قوانين

 تشريعاتها كرست بينما سرائيلية،اإل والشركات اإلسرائيلية الحكومة ضد المرفوعة

  .  53نفسها االتفاقيات غطاء تحت حد أقصى إلى اإلسرائيلي المصاب لحماية

 

  54 1996  لسنة) 4   (رقم الرئاسي المرسوم:  رابعاً

  

 تم حيث  ،55السنة بحوالي الصندوق إنشاء قرار بعد المرسوم هذا صدر    

 وزير يكون أن على اءأعض سبعة من الصندوق إدارة مجلس تشكيل بموجبه

 ثالث انتهاء رغم المجلس هذا والية بعد تنتِه لم أنه ويتضح. له رئيساً المالية

 الرئيس نائب أن كما.  56الصندوق إنشاء قانون في عليها المنصوص سنواتال

                                      
 الحـل  أن الباحـث  ويرى. الحقاً  الرسالة  هذه من الثاني الفصل في االتفاقيات لتطبيق اإلسرائيلية  القوانين  هذه إلى التطرق سيتم 53

. القوانين تنازع حالة في  الفلسطيني المواطن حماية تتم حتى الفلسطينية التشريعات بتعديل يتمثل اإلشكالية لهذه

. للرسالة  السابع  الملحق 54

 1996 لـسنة ) 4 (رقم الرئاسي المرسوم وصدر 14/5/1995 في الصندوق بإنشاء المتعلق   1995 لسنة 95 رقم القرار صدر 55

.7/5/1996 بتاريخ  أي سنة، بحوالي ذلك بعد الطرق حوادث ضحايا لتعويض الفلسطيني الصندوق إدارة مجلس بتشكيل

   .1995 لسنة) 95 (رقم  القرار من 2 المادة 56
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 بمهام الحكومة وتكلفه  ،57التأمين مراقب وظيفة هذه وظيفته إلى باإلضافة يزاول

  .  58استشارية قانونية مهمات إلى باإلضافة القضايا بعض في الدولة تمثيل

 أمر مجتمعة الوظائف هذه لجميع واحد شخص تولي أن :الباحث يرى    

 ال حتى تأمين شركة أية تصفية تتم ال أن يهمه الصندوق وأن خاصة مبرر، غير

 على التأمين مراقب مهمة تتركز أن يتوجب بينما ،59الصندوق ميزانية بذلك تتأثر

 على الجسدية الدعاوى وإحالة وتصفيتها المتعثرة، التأمين شركات بةمراق

 في الشركات تلك محل يحل حيث بالتعويض بمهامه ليقوم  الصندوق،

  .60المسؤولية

 التأمين على والمراقبة الصندوق مدير عمل بين الجمع إشكاليات وتظهر    

 أموال من 61لشيك مليون 7,5 للتأمين العربية المؤسسة شركة إقراض قرار في

 الصندوق على يتوجب كان بينما .62 اإلدارة مجلس من قرار بدون الصندوق

 تعثرها ثبت إذا بحيث الفعلي، للتأمين العربية المؤسسة شركة وضع من التثبت

                                      
 التأمين، اقبمر بأن أفاد ،  2004/ 12/1  بتاريخ للتأمين، ترست لشركة العام المدير نائب الديسي، طارق المحامي مع مقابلة في 57

 .الفلسطينية الوطنية السلطة رئيس عن والصادر  منشور غير بمرسوم 1996 عام في عين غزالة، أبو توفيق المحامي

 فلـسطين،  زيت، بير جامعة ماجستير، رسالة فلسطين، في التجاري التأمين أعمال على فاعلة ورقابة إشراف نحو طارق، الديسي، 58

.60  ص ،2001

.73 ص سابق، مرجع فلسطين، في التجاري التأمين أعمال على فاعلة ورقابة إشراف نحو رق،طا ، الديسي 59

.67 ص سابق، مرجع فلسطين، في التجاري التأمين أعمال على فاعلة ورقابة إشراف نحو طارق، ، الديسي 60

 الدين، هذا لضمان العقارية العربية ؤسسةالم شركة في مقعدين على الصندوق وحصل اليوم، هذا لغاية للصندوق الدين مبلغ يسدد لم 61

.الرسالة بهذه  9 الملحق  المذكورة، الشركة في مقعدين على الصندوق بحصول يتعلق القدس جريدة في إعالن نص أرفقت وقد

71 – 69 ص سابق، مرجع فلسطين، في التجاري التأمين أعمال على فاعلة ورقابة إشراف نحو طارق، ، الديسي  62
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 هذه على المدعين للمصابين ،المالية المطالبات لتغطية أمواله الصندوق يخصص

  . القانون في عليه لنصا تم كما ،جسدية تعويضات بدعاوى الشركة

        

  .الصندوق إدارة استعراض عند الصندوق إدارة إشكاليات إلى التطرق وسيتم

  

   الرابع المبحث
  بالصندوق يتعلق فيما اإلسرائيلية الفلسطينية االتفاقيات على مالحظات 

  
  :بالصندوق يتعلق فيما اإلسرائيلية الفلسطينية االتفاقيات على التالية المالحظات إيراد يمكن

  

 العربية، باللغة  ، 1163 المادة من ) 3 – 1) ( أ (الثانية   المادة نص   في ورد:  أوالً 

 النص وهذا طرق، حادث عن إصابة أو وفاة حالة في جزائية قضايا تقام ال بأنه

  :يلي لما لبس ويشوبه  دقيقاً ليس

 محافظته عدم أو انتباه عدم أو طيش أو إهمال نتيجة طرق بحادث المتسبب أن .1

 معاقبتـه  يتوجب الحوادث، أسباب من ذلك غير إلى الطرق قوانين إتباع على

 قـضايا   ً غالبـا  تقام أنه ويالحظ الناس، بأرواح واستهتاره خطئه عن وردعه

 .السير حوادث حصول عند جزائية

                                      
 حول المرحلية الفلسطينية – اإلسرائيلية  لالتفاقية التابع االقتصادية العالقات ببروتوكول المتعلق الخامس الملحق من)  11 (ةالماد  63

 . سابق مرجع واشنطن، ، غزة وقطاع الغربية الضفة
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 :يلي ما الموضوع هذا في فيه ذكر قد لالتفاقية اإلنجليزي النص أن .2

No cause of action in tort for death or bodily injury 

resulting from road accident.64

 الوفاة أو الجسمانية باإلصابات المتعلقة التعويضات قضايا أن على يدل النص وهذا      

 إهمال إلثبات حاجة وال ،)العلة وحدة (تخصيصاً القانون لهذا وفقاً تقدم أن يجب

  .المدنية المخالفات نونقا في الحال هو كما بالحادث المتسبب

  

 التي المبالغ مجموع من% 30 للكرنيت الصندوق يحول أن على االتفاقية هذه نصت:  ثانياً

  . 65للصندوق وتحول المؤمنة المركبات من تجبى

 مفتوحة ستكون والحواجز المعابر أن افتراض على االتفاق هذا وكان     

 انتشرت فقد األقصى اضةانتف أعقاب في ولكن  الفلسطينية، المركبات أمام

 هي اإلسرائيلية المركبات وأصبحت المتواصلة، اإلغالقات واستمرت الحواجز

 في النظر إعادة يتوجب وبالتالي العكس، وليس السلطة مناطق إلى تدخل التي

  . العكس فقط وليس للصندوق أمواالً الكرنيت يحول بحيث االتفاقية

  

 هوية فيها تكون التي الحوادث في المصابين تعويض يكون أن على االتفاقية نصت:  ثالثاً

 حادث وقوع حالة وفي الحادث، فيها وقع التي المنطقة حسب مجهولة السائق

 صندوق فإن معروفة، غير سائقها هوية أو المركبة تسجيل أرقام تكون طرق

                                      
64 Article 2 (11) of Annex  5 -  The Israeli-Palestinian Interim Agreement, 

http://www.mfa.gov.il      17/9/2004   بتاريخ زيارة آخر   

.سابق مرجع ، الكرنيت محامي بالجه الون المحامي مع اجتماع65 

 

http://www.mfa.gov.il/
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 حسب الضحية يعوض سوف واليته منطقة في الحادث وقع الذي الجانب

 هذا تطبيق في كبيرة إشكاليات ظهرت وقد .66 الجانب ذلك في السارية التشريعات

 إلى التطرق وسيتم. الفلسطينية للوالية تابعة مناطق تقريباً يبق لم ألنه حالياً، النص

  .الرسالة سياق في األمر هذا

  

 للجانب مسبقاً إشعارا يتطلب المذكورة للمبادئ تغيير أي أن على االتفاقية نصت: رابعاً

 كما اإلسرائيلي الطرف من النص هذا يراع لم أنه عملياً يالحظو ، 67اآلخر

  .إلسرائيلية للتشريعات التطرق عند سنرى

  

 االتفاقية، تطبيق في بدورها االتفاقيات عليها نصت التي الفرعية اللجنة تقم لم: خامساً

 بالقضايا يتعلق فيما مستمراً اللجنة هذه دور يكون أن يتوجب كان أنه وخصوصاً

 العالقة ذات المعلومات خاللها من الجانبان يتبادل وأن  ،68باالتفاقيات تعلقةالم

 الطبية، والمعلومات الشرطة، تقارير ذلك في بما المادة، هذه بتطبيق

  .الخ التأمين وأقساط المهمة واإلحصاءات

  

                                      
 – يليةاإلسـرائ  لالتفاقيـة  التابع االقتصادية العالقات ببروتوكول المتعلق الخامس الملحق من)  11 (المادة من   السادسة   المادة  66

 .سابق مرجع واشنطن، ، غزة وقطاع الغربية الضفة حول المرحلية الفلسطينية

 لالتفاقيـة  التـابع   االقتـصادية  العالقـات  ببروتوكول المتعلق الخامس الملحق من)  11 (المادة من)   ج) ( أ   (الثانية   المادة 67

 .سابق مرجع واشنطن، –غزة، وقطاع الغربية الضفة حول المرحلية الفلسطينية – اإلسرائيلية

 – اإلسـرائيلية  لالتفاقيـة  التـابع  االقتصادية العالقات ببروتوكول المتعلق الخامس الملحق من)  11 (المادة من   العاشرة المادة  68

 .سابق مرجع واشنطن،  غزة، وقطاع الغربية الضفة حول المرحلية الفلسطينية
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 أن وخصوصاً اإلسرائيلية، الفلسطينية االتفاقيات في النظر إعادة يتوجب أنه يتضح وبذلك،

 من عام بعد المادة هذه في الواردة الترتيبات فحص إعادة جهة أي طلب إمكانية على تنص االتفاقية

 هل": التالي السؤال ورد الرسالة، هذه مع أعدت التي اإلستبانة وفي  69.االقتصادي االتفاق توقيع

 كما موزعة اإلجابات وكانت" ؟بالصندوق يتعلق فيما االقتصادية باريس اتفاقية في النظر إعادة يجب

  :يلي

11

0
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15
20
25
30

ال أوافقال أوافقال رأيموافقموافق جداًَ
جداًَ

  

        

 رأي مع توافقاً باريس اتفاقية في النظر إعادة بوجوب القائلة النظر وجهة الباحث ويؤيد

  .   اإلستبانة شملتهم الذين من العظمى األغلبية

  

  
  
  

                                      
 – اإلسـرائيلية  لالتفاقية التابع االقتصادية العالقات ببروتوكول المتعلق الخامس الملحق من ) 11 (المادة من  عشرة الحادية المادة 69

 .سابق مرجع واشنطن،  غزة، وقطاع الغربية الضفة حول المرحلية الفلسطينية
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  الخامس المبحث
  )املعدل (2004 التأمني قا�ون مشروع
   الصندوق بإ�شاء يتعلق فيما  

  

 التأمين قانون مشروع جاء وقد ،1995 لسنة) 95 (رقم القرار جببمو الصندوق أنشئ

 الصندوق (يسمى صندوقا القانون هذا أحكام بموجب ينشأ" : يلي كما الصندوق إنشاء على ليؤكد

   .70"المستقلة االعتبارية الشخصية له وتكون ) الطرق حوادث مصابي لتعويض الفلسطيني

  

 في الصندوق بإنشاء المتعلق النص على التالية حظاتالمال إبداء يمكن أنه :الباحث يعتقد

  :  التأمين قانون مشروع

  

 قانون مشروع قبل أي ،1995 لسنة 95 القرار بموجب أنشئ قد كان الصندوق أن -1

 الصندوق يستمر":أنه على النص األصوب من وكان سنوات، تسع بحوالي التأمين

 ومسؤولياته بواجباته القيام في 1995 لسنة 95 القرار بموجب أنشئ الذي

 الواردة القانونية النصوص تحكمه أن على له المنشئ القرار في عليها المنصوص

 ".القانون هذا في

  

                                      
.التأمين قانون مشروع من 172 المادة 70
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 القانون أحكام الصندوق على تنطبق كانت إذا فيما التأمين قانون مشروع يوضح لم  -2

 واعهبأن التأمين يعتبر أنه على :نص قد التجارة قانون أن ويالحظ ال، أم التجاري

 يقوم أو يشبه عمل أي يعتبر أنه كما. 71الذاتية ماهيتها بحكم التجارية األعمال من

 . 72الذاتية ماهيتها بحكم التجارية األعمال من التأمين أعمال مقام

 المعامالت أن إال هيئاتها، إلحدى أو للدولة تابعاً الصندوق كان إذاف    

 به يقوم ما فإن وبالنتيجة ،73تجارةال قانون ألحكام تخضع بها يقوم التي التجارية

 وهو المفعول الساري التجارة قانون ألحكام خاضعاً يكون أعمال من الصندوق

  على ينطبق الذي الحكم ذات وهو ، 196674 لسنة 12 رقم األردني التجارة قانون

 علىو ، عامة أو خاصة بنوكاً كانت سواء تجارية اعتبرت التي البنوك أعمال

 صفة إسباغ يمكن ال بينما ، عادة الدولة بها تقوم التي والمناجم البترول أعمال

 التي القواعد لجميع إخضاعه يمكن وال حكومية هيئة ألنه الصندوق، على التاجر

  .  75اإلفالس نظام مثل  لها التجار إخضاع يمكن

                                      
.1966 لسنة 12 رقم األردني التجارة قانون من)  ط)  (1 (6 المادة  71

  . 1966 لسنة  12 رقم األردني التجارة قانون من)  2 (6 المادة  72

.1966 لسنة 12 رقم األردني التجارة قانون من  13 المادة 73

 المـدني  القـانون  أحكام إلى التأمين، عقود بشأن ، أحالت قد 1966 لسنة 12 رقم األردني التجارة قانون من 59 المادة أن علماً  74

 األوامـر  أهميـة  تبـرز  التأمين، عقد تتناول  لم العدلية األحكام مجلة وكون ، فلسطيني مدني قانون وجود عدم ظل في والعرف،

. هذه دراستنا في إليها المشار واألنظمة والقرارات القوانين وباقي العسكرية

 التجـاري  القـانون  فـي  اضراتمح خليل، مصطفى، أنظر للمزيد ، 1966 لسنة 12 رقم األردني التجارة قانون من 13 المادة  75

.62ص ،1985 عمان، والتوزيع، للنشر مجدالوي دار األردني،

 



27 
 

 من التجارية السجالت أن إلى تجارية الصندوق معامالت اعتبار أهمية وترجع   

 القيد نوع من تكون والتي الحكومية السجالت خالف على المزدوج قيدال نوع

  :يلي بما القيدين هذين بين االختالف ويتمثل المفرد،

 الوزارات في المطبقة العامة المحاسبة في المتبع القيد وهو: المفرد القيد  ) أ

 بدون ومصروفات إيرادات من القيد هذا يتكون بحيث الحكومية والدوائر

 .والخسارة الربح حساب أو تفصيالت

 توزيع على تعتمد بحيث التجارية السجالت في المتبع وهو: المزدوج القيد  ) ب

 القيود في يظهر بحيث كذلك والمصروفات مصادرها بحسب وتفنيدها اإليرادات

 الربح حساب يتم ثم مفصل، بشكل المصاريف أو لإليرادات اآلخر الطرف

  .76 والخسارة

  

 الفصل في صراحة نص حين أصاب مثالً يالمغرب القانون أن ونرى 

 انه على للضمان أموال صندوق تكوين في) القانون(الشريف الظهير من الثاني

 يحاسب ال الصندوق أن ويالحظ. 77التجاري الوجه على الصندوق محاسبة تجري

 في النص األنسب من كان فقد لذلك  ،78عملية ناحية من التجاري الوجه على

 ألن التجاري؛ الوجه على تكون الصندوق محاسبة أن على  نالتأمي قانون مشروع

                                      
.28/9/2004 بتاريخ  حديث في للتأمين، الوطنية الشركة المالية، للشؤون العام المساعد   ، المنعم عبد صالح 76

 مـن  تلحقهم بحوادث المصابين بعض منها تفيديس للضمان أموال تكوين في)  ملكي مرسوم أي(الشريف الظهير  من الثاني الفصل  77

 الرسالة، بهذه المذكور الظهير أرفقت وقد  ، 1955-2-23 في والمؤرخ) 2219 (عدد الرسمية الجريدة في المنشور  السيارات

 .10 رقم الملحق

.29/1/2005 بتاريخ مقابلة في للتأمين، ترست شركة مدير نائب ، الديسي طارق 78
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 الحاضر في دوره تقويم أجل من مفرداته وبيان الصندوق حسابات انتظام يكفل ذلك

  .اإللزامي التأمين قطاع في والمستقبل

  

 بحقوق يتعلق فيما حالياً الموجودة القانونية الثغرات التأمين قانون مشروع يلب لم -3

 والكرنيت الصندوق بين العالقة فأبقى الصندوق، من سطينيينالفل المصابين

 إلى الفلسطيني المصاب حاجة حالة في المطلوبة الحلول يوفر ولم غامضة،

 الخامسة   المادة أن وخصوصاً الكرنيت، على يرفعها التي الدعوى في المساعدة

 من تصاديةاالق العالقات ببروتوكول المتعلق الخامس الملحق من) 11 (المادة من

 أية في يتدخل أن الطرفين من أي لصندوق يمكن. أنه على تنص 79واشنطن اتفاقية

 الجانب لدى مسجل مؤمن من لتعويضات طرفه في الذين المصابين قبل من مطالبة

 من التي الجهة عن كوكيل الصندوق اآلخر،ويكون الجانب صندوق من أو اآلخر

 خالل من أو مباشرة اآلخر نبالجا في طرف بأي يتصل أن له ويمكن طرفه

  . اآلخر الجانب صندوق

  

 الثاني الفصل في الباحث سيتطرق األول، الفصل في الصندوق إنشاء إلى تطرقنا أن وبعد 

  اإلسرائيلية، الفلسطينية االتفاقيات بعد أصدرت التي إسرائيل، في القانونية والنصوص التشريعات إلى

 التعويض في لإلسرائيليين الحق وتمنح الكرنيت من التعويض من الفلسطينيين المصابين تحرم والتي

  .الحاالت معظم في الكرنيت أو الصندوق من

                                      
 – اإلسـرائيلية  لالتفاقيـة  التابع  االقتصادية العالقات ببروتوكول المتعلق الخامس الملحق من)  11 (المادة من  مسةالخا   المادة  79

.سابق مرجع   ، واشنطن  غزة، وقطاع الغربية الضفة حول المرحلية الفلسطينية
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  الثاني الفصل
  اإلسرائيلية الفلسطينية االتفاقيات بعد صدرت التي اإلسرائيلية التشريعات

  الكرنيت من الفلسطينيين المصابين بحقوق والمتعلقة

  الصندوق من ناإلسرائيليي المصابين وحقوق
   

 الفلسطينية االتفاقيات ظل في الصندوق إنشاء إلى الرسالة هذه من األول الفصل في تطرقنا   

 بتعويض المتعلقة الفلسطينية التشريعات وتعديل جهة، من االتفاقيات تعديل إلى والحاجة اإلسرائيلية،

  .أخرى جهة من الفلسطينيين المصابين

 في أصدرت التي القانونية والنصوص التشريعات لىإ الفصل هذا في التعرض وسيتم

 من التعويض من الفلسطينيين المصابين تحرم والتي  اإلسرائيلية، الفلسطينية االتفاقيات بعد إسرائيل

 سن فبينما الكرنيت، أو الصندوق من التعويض في اإلسرائيليين للمصابين الحق وتمنح  الكرنيت،

 قانون على وتعديالت اإلسرائيلية الفلسطينية االتفاقيات لتطبيق نينوقوا تشريعات اإلسرائيلي المشرع

 وجود إلى أدى وهذا ،كلياً اإلسرائيلي الجانب تجاهلت الفلسطينية التشريعات أن نجد. ، 80التعويضات

  .إسرائيل نظر وجهة من اإلسرائيلية الفلسطينية االتفاقيات تفسر منفردة إسرائيلية تشريعات

  

  

  

  

                                      
.www.nevo.co.il: اإلنترنت على التالي الموقع مصدرها اإلسرائيلية  القضائية والقرارات التشريعات  جميع  80
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   لاألو المبحث
  بالصندوق املتعلقة اإلسرائيلية الفلسطينية االتفاقيات تطبيق قوا�ني

  

  :التالية القوانين إسرائيل في اإلسرائيلية الفلسطينية االتفاقيات تطبيق قوانين تشمل  

  

 في ُوقعا اللذان أريحا، ومنطقة غزة بقطاع يتعلق فيما االتفاقية تطبيق اقانون   :أوالً

  :وهما 4/5/1994 في وإسرائيل الفلسطينية حريرالت منظمة بين القاهرة

 صالحيات (أريحا ومنطقة غزة بقطاع يتعلق فيما االتفاقية تطبيق قانون   . أ

 االتفاقية بتنفيذ تتعلق نصوص وضع إلى ويهدف: 1994) أخرى وتعليمات

 .المذكورة

:  1994 أريحا ومنطقة غزة قطاع بخصوص االتفاقية تطبيق قانون   . ب

 القيام بعدم الفلسطينية التحرير منظمة تعهد طبيقت ضمان إلى ويهدف

 موافقة بدون سلطوي أو سياسي طابع لها إسرائيل دولة داخل بنشاطات

  .إسرائيل

 الفلسطينية للسلطة للسلطات التحضيري بالنقل يتعلق فيما االتفاقية تطبيق قانون  : ثانياً

 الترتيبات تطبيق لىإ يهدف والذي: 1995 ) مختلفة وتعليمات تشريعية تعديالت(

 والمسؤولية للصالحيات التحضيري بالنقل يتعلق فيما االتفاقية في حددت التي

 .1994/ 29/8 بتاريخ ايرز حاجز في عليه التوقيع تم والذي الفلسطينية للسلطة
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 قضائية صالحيات (غزة وقطاع الغربية الضفة في المرحلية االتفاقية تطبيق قانون:  ثالثاً

 الضفة في المرحلية االتفاقية تطبيق إلى يهدف والذي:  1996) خرىأ وتعليمات

 منظمة وبين إسرائيل دولة بين واشنطن في وقع والذي غزة وقطاع الغربية

 الصالحية انعدام على ينص القانون وهذا. 28/9/1995 في الفلسطينية التحرير

 ومؤسساتها ةالدول ضد الفلسطينيين قضايا في للنظر اإلسرائيلية المحاكم لدى

 .القانون حسب تشكلت التي والمؤسسات

 خدمات عن خصميات (أريحا ومنطقة غزة قطاع يخص فيما االتفاقية تطبيق قانون :رابعاً 

  بتاريخ صدر القانون وهذا.   1998) صحي وتأمين تأهيلية صحية

3/6/1998.  

 تعليمات (الفلسطينية طةللسل صالحياتال بتحويل يتعلق فيما االتفاقية تطبيق قانون: خامساً

 بتاريخ صدر    والذي  ،2001) إضافية ضرائب مبالغ بدل تحويل بخصوص

24/12/2000.  

    

 في وتبنيها االتفاقيات بتطبيق تتعلق تشريعات أية يصدر لم الفلسطيني المشرع أن ويتضح

 االتفاقيات سيربتف يتعلق فيما اآلخر الجانب على حجة تكون التشريعات فهذه الداخلية، التشريعات

 إلى أدى اإلسرائيلية الفلسطينية باالتفاقيات المتعلقة الفلسطينية النصوص فغياب اإلسرائيلية، الفلسطينية

 بأي التمسك يملك ال  قوة، وال حول بال الفلسطيني المصاب وبقاء بتفسيرها، اإلسرائيلي الجانب انفراد

  .81االتفاقيات بهذه يتعلق فيما رائيلياإلس عليه المدعى به يدعي ما يدحض فلسطيني تشريع

                                      
.اإلسرائيلية المحاكم أمام الفلسطيني المدعي دعوى نظر أثناء لإلتفاقيات اإلسرائيلي بالتفسير هنا المقصود أن يالحظ  81
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  الثاني المبحث
  التعويضات قا�ون على أدخلت اليت التعديالت

  اإلسرائيلية الفلسطينية االتفاقيات تطبيق قوا�ني مبوجب  
  

على هامة تعديالت أجريت األول، المبحث في الواردة االتفاقيات تطبيق قوانين على بناء 

  :تاليال في تتلخص التعويضات قانون

  

 غزة وقطاع الغربية الضفة بخصوص المرحلية االتفاقية تطبيق قانون نص: أوالً

 المحاكم صالحية انتفاء :على 1996) تشريعية تعديالت ) (التقاضي صالحيات(

 طرف من هو من ضد أو الدولة، ضد المقدمة الدعاوى في النظر في اإلسرائيلية

 تتعلق التي الحقوقية القضايا ىعل هامة قيود إدخال إلى أدى وهذا الدولة،

  . اإلسرائيليين ضد بالفلسطينيين

 -6“:يلي ما على التعويضات قانون في المعدلة ،8-6 المواد نصت فقد     

 مناطق في المدنية واإلدارة الجيش سلطات كل يشمل بما إسرائيل دولة – الدولة

   ال) أ -7. الدولة سلطات من أخرى سلطة وكل غزة وقطاع والسامرة يهودا

 سائح أو إسرائيليا ليس من قبل من الدولة ضد دعوى في المحكمة تنظر

 في تعهد أو التزام أو عمل عن االمتناع أو عمل سبب على تبنى التي إلسرائيل

 في مفصل هو كما اللجنة إلى حولت التي السيطرة أو المسؤوليات حدود نطاق

 من ضد الدعوى على أيضاً تنطبق )ا( المادة تعليمات) ب. لالتفاقية الثالثة المادة
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 مسؤولية فيها الدولة تكن لم التي الظروف في عدا ما الدولة قبل من يعمل كان

 الدعوى على أيضاً ينطبق 7 المادة في المذكور -8).أ(المادة لوال المدعي تجاه

 إذا إال التنفيذ لحيز القانون هذا دخول يوم في المحكمة أمام منظورة تزال ال التي

  ".الدعوى في البينات بسماع ابتدئ قد انك

 في االختصاص انتفاء إلى أدى التعديل هذا فإن السابقة، البنود من يالحظ وكما  

 أو إسرائيل دولة ضد فلسطينيين من المقامة القضايا نظر اإلسرائيلية المحاكم

 المقامة القضايا يشمل بحيث رجعي بأثر طبق الحكم هذا أن كما مؤسساتها، ىاحد

  . البينات مرحلة فيها تبدأ لم والتي اإلسرائيلية المحاكم لدى فعالً

 ضد أو الكرنيت ضد رفعت التي القضايا من العديد ردت فقد التعديل لهذا ونتيجة  

 هذه ومن طرق، حوادث عن ناتجة بتعويضات بالمطالبة متعلقةوال ،المدنية اإلدارة

  : تاليةال األمثلة الباحث يورد ردها تم التي الدعاوى

 محكمة قررت:  82يهودا لمنطقة المدنية اإلدارة ضد الحروب موسى قضية .1

 اإلدارة ضد طرق حادث في مصاب من المقامة الدعوى رد القدس صلح

 أمنت التي عنبال التأمين شركة ألن الوطنية، السلطة إلى وتحويلها المدنية

 التطبيق قانون من )8 و 7( البندين وان العمل عن توقفت الحكومية المركبات

 إسرائيل دولة بين 28/9/95 في وقعت التي واشنطن باتفاقية المتعلق 1996

 المحكمة أمام تنظر ال :"انه على ينصان الفلسطينية التحرير ومنظمة جهة من

 تتعلق غزة وقطاع الغربية الضفة سكان واحد إسرائيل دولة بين قضايا بالقدس

                                      
 لمنطقة المدنية اإلدارة ضد  الحروب موسى     16/6/1998  بتاريخ  ،  15914/95 حقوق ملف  القدس، صلح محكمة قرار   82

   . www.nevo.co.il  اإلنترنت موقع ، يهودا
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 لإلدارة تابعة مركبة قبل من هب مصاباً كان جسماني ضرر سببها بدعوى

 وتدير 6/6/1976 بتاريخ تأسست عنبال الشركة أن حيث وأنه. "المدنية

 وقعت اتفاقية على بناء الحكومة لتأمين الداخلي الصندوق ،الدولة لمصلحة

 عليها وتطبق الحكومة مكانة في تعتبر الشركة هذه فإن  ،1979 بتاريخ

 البينات، سماع في البدء يتم لم انه وحيث. الدولة بمؤسسات المتعلقة المادة

 . 83الفلسطينية السلطة إلى القضية وتحول  8 المادة  تطبيق يلزم

:   الصندوق و والكرنيت علوش نادر ضد وآخرين علوش صباح استئناف .2

 يدور التي  القضية، هذه في اإلسرائيلية العليا المحكمة قررت حيث

 السلطة، مناطق في سير ادثح في فلسطيني مواطن وفاة حول موضوعها

 رد تأمين، بدون فلسطيني سائق يقودها إسرائيلية مركبة في يسافر كان بينما

 قانون من )8 و 7( البندين إلى استنادا الكرنيت ضد المتوفى عاليُم دعوى

 من الفلسطينية للسلطة السلطات تحويل بخصوص المرحلية االتفاقية تطبيق

 في السير حوادث مصابي وتعويض كباتالمر تأمين مواضيع تسوية اجل

 على تقع المسؤولية أن :"على المحكمة قرار ونص. صالحياتها حدود

                                      
 ، )، مرجع سـابق    8 الملحق  أنظر(  النقض، محكمة من ردها وتم   الصندوق ضد الفلسطينية المحاكم لدى  الدعوى هذه قدمت   83

 حكمـة والم جهة من اإلسرائيلية المحكمة قبل من الفلسطيني المصاب دعوى رفض حالة عن الناتجة اإلشكالية بوضوح هنا وتظهر

.تعويض بدون المحصلة في المصاب  يظل بحيث أخرى جهة من اإلسرائيلية
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 التي السير بحوادث يتعلق فيما الكرنيت لدور دوره يوازي الذي الصندوق،

 .84"الفلسطينية للسلطة المدنية المسؤولية ضمن وقعت

 المحكمة قررت  :وآخرين الكرنيت ضد برغيث حسينل الحقوقي االستئناف .3

 تطبيق قانون مواد مع الدعوى تعارض بسبب االستئناف رد اإلسرائيلية العليا

 المستأنف أن حيث نفسها، المرحلية واالتفاقية 1996 لعام المرحلية االتفاقية

 ضد الدعوى قدم الفلسطينية السلطة حدود في يسكن الذي برغيث حسين

 التعويضات قانون حسب القدس في المركزية المحكمة في وآخرين الكرنيت

 سنة في معه حصل طرق بحادث يتعلق فيما   الطرق، حوادث لمصابي

 وقوع وقت كانت منطقة في الخليل منطقة في صوريف قرية قرب 1997

 مامأ المستأنف ادعىو. المرحلية االتفاقية حسب ج المنطقة تدعى الحادث

 ولكن الفلسطينية، طةالسل إلى فعلي بشكل تحول لم الصالحيات أن المحكمة

 دور يكون أن على نصت المرحلية االتفاقية ألن االدعاء، هذا تقبل لم المحكمة

 لتلك الموازية االلتزامات عاتقه على سيأخذ وأنه للكرنيت موازياً الصندوق

 التيو الضفة في حصلت التي الطرق حوادث عن الكرنيت يتحملها التي

 تكون ال والتي الفلسطينية، للسلطة الحقوقية المسؤولية إلى وتحول حولت

                                      
 علوش نادر ضد وآخرين علوش صباح ، 28/11/02 بتاريخ ، 6773/2001 حقوق استئناف  اإلسرائيلية، العليا المحكمة قرار   84

   . www.nevo.co.il اإلنترنت  موقع والصندوق، والكرنيت
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 في السلطات تحويل موعد وكان عسكرية منطقة أو إسرائيلية استيطانية منطقة

10/9/9585. 

  

 يتعلق مافي اًشديد اًغموض هناك فإن ج، بالمنطقة يتعلق فيما أنه ويالحظ

 تقع هاأن الكرنيت يدعي فبينما  ،هافي والكرنيت الصندوق من كل صالحياتب

 فإن الجيش، ومعسكرات المستوطنات عدا ما الصندوق حياتصال ضمن

 ترد الحاالت بعض وفي ،86للكرنيت تابعة المنطقة هذه أن يدعي بدوره الصندوق

 المصابين حقوق ضياع إلى ذلك ويؤدي الطرفين، من كل محاكم قبل من الدعوى

 لهم منض الذين  اإلسرائيليين بالمصابين المتعلق الوضع عكس على ،الفلسطينيين

 الضفة احتالل إعادة أن كما. الحقاً سنرى كما كاملة حقوقهم اإلسرائيلي القانون

 االتفاقيات أوجدته الذي التمييز عملياً ألغى 29/3/2002 في حصل الذي الغربية

 الفلسطينية المناطق فجميع) ج (و) ب (و) أ (المناطق بين اإلسرائيلية الفلسطينية

 اإلسرائيلي لالحتالل تخضع غزة قطاع مناطق وبعض أريحا مدينة باستثناء

  .87الكامل

                                      
  الكرنيت ضد برغيث حسين ،  7/11/2001  بتاريخ ، 4195/01 رقم حقوقي استئنافي  قرار اإلسرائيلية، االعلي المحكمة قرار   85

     . www.nevo.co.il اإلنترنت  موقع وآخرين،

 لهـذه   11 الملحـق  ج، المنطقـة  بخصوص إسرائيلي لمحام غزالة أبو توفيق األستاذ الصندوق مدير من المرسل الكتاب  انظر   86

. لةالرسا

.65 ص ،2004  نيسان ، 7 رقم عدد ،) ماس (الفلسطيني االقتصادية السياسات أبحاث معهد االجتماعي، المراقب  87
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 مركبة يستعمل الذي السائق"  :أن على التعويضات قانون من) أ(2 المادة نصت: ثانياً 

 حادث في له سببها التي الجسمانية األضرار عن المصاب بتعويض ملزم   آلية

  ".فيه مشتركة مركبته كانت طرق

 فقـد  المـذكورة  اإلسرائيلية الفلسطينية ياتاالتفاق تطبيق قوانين وبموجب    

 مركبـة  سائق"  :يلي ما على تنص والتي) أ(2 المادة بعد) 1أ (2 المادة أضيفت

 عـن  90األجنبي  السائح أو   89اإلسرائيلي المصاب بتعويض ملزم 88 إسرائيلية

 فيه مشتركة مركبته  كانت الذي طرق بحادث له سببها التي الجسمانية األضرار

 المدنيـة  المـسؤولية  منـاطق  في أو المنطقة في حصل قد الحادث كان لو حتى

  ". إسرائيل في حصل كأنه الحادث ويكون المطار في أو الفلسطينية

 على يطبق ال اإلسرائيلي التعويضات قانون أن المذكور التعديل من ويستنتج 

 ناطقالم في إسرائيلية سيارات قبل من طرق بحوادث يصابون الذين الفلسطينيين

 يتعلق فيما األجنبي والسائح اإلسرائيلي المصاب على يطبق بينما  الفلسطينية،

 في أو اإلسرائيلية األراضي في ؛كانوا أينما بهم لحقت التي الجسمانية باألضرار

  .الفلسطينية الوطنية السلطة مناطق

                                      
 فـي  الملزمـة  أو إسرائيل في مسجلة مركبة :"  بأنها اإلسرائيلية المركبة  ، الرسالة لهذه  4 الملحق ، التعويضات قانون عرف   88

".إسرائيلي هو وصاحبها  بالتسجيل ملزمة ليست التي غير المركبة  أو ن،قانو كل حسب إسرائيل في التسجيل

 هـو   -) إسرائيلي: " (بأنه  التعويضات قانون من   2 المادة  في اإلسرائيلي تعريف تم  حيث ، الرسالة لهذه  4 الملحق  انظر  89

 قـانون  حـسب  المؤقتة لإلقامة تصريح يدهب من وأيضا السكان تسجيل قانون حسب يدار الذي السكان سجل في المسجل الشخص

 ".1952   سنة إسرائيل إلى الدخول

 : " بأنه  القانون هذا من   2 المادة في األجنبي السائح تعريف تم حيث ، الرسالة لهذه 4 الملحق  التعويضات، قانون ترجمة انظر  90

 المدنية المسؤولية مناطق سكان احد أو المنطقة سكان عدا ما ، 1976 السياحة خدمات قانون في معرف هو كما–)  أجنبي سائح(

".المذكور القانون في معرف هو كما جولة خالل في أصيب قد المصاب كان إذا وفقط ، الفلسطينية
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 المحاكم لدى الفلسطينيين، على اإلسرائيلي القانون تطبيق عدم على ويترتب

 الوطنية السلطة مناطق في المفعول ساري القانون عليهم يطبق أن  إلسرائيلية،ا

  . إسرائيلي عليه مدعى على مقامة القضية كانت لو حتى ، 91الفلسطينية

    

 حوادث مصابي ستحقاقبا المتعلقة التعويضات، قانون من 2) أ (12 المادة عدلت: ثالثاً 

 انعدام بسبب الطرق حوادث يمصاب تعويض صندوق من تعويضات إلى الطرق

 ،اإلسرائيلي غير المصاب  على ينطبق ال النص هذا صبحوأ ،92التأمينية التغطية

  . التأمين أمر تعليمات حسب دولية مركبة تأمين ببطاقة تغطى مركبة ساق الذي

 وال اإلسرائيلي غير السائق هو المقصود أن منه ويفهم منطقي، التعديل وهذا  

 عن الصادرة البوليصة وليس الدولية التأمين بطاقة فيه ذكر ألنه الفلسطيني،

 قانون مشروع في النص هذا إضافة يتم أن :الباحث ويرى .فلسطينية تأمين شركة

  .الرسالة هذه من السادس الفصل في إليه الباحث سيتطرق والذي  التأمين

                                      
  ، 6860/01 حقوق استئناف  وافنير، همأجار شركة ضد حمادة الرحمن عبد من المقدم االستئناف اإلسرائيلية العليا المحكمة ردت  91

 ، المستأنف به أصيب الذي الطرق حادث حصول يوم من سنتين مرور مع تقادمت الدعوى ألن.  التقادم بسبب  26/3/03 تاريخب

   الفلسطينية األراضي في بها المعمول التشريعات بحسب  الطرق حوادث  من الجسدية اإلصابات تعويضات قضايا في التقادم  وأن

 تبـدءان  السنتين بأن االدعاء المحكمة تقبل ولم الدعوى، إقامة مكان تغير بسبب القوانين غييرت يمكن وال   سنتين مرور بعد يكون

 قـانون  هو المدنية المخالفات قانون ألن 1944 لسنة 36 رقم  المدنية المخالفات قانون من 68 المادة حسب العالج انتهاء يوم من

.  تفسيره يف الحق تملك اإلسرائيلية المحكمة فان وبالتالي انتدابي

 .سابق مرجع  التعويضات، قانون ترجمة انظر 92
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 الفقرة دوق،الصن بمهمات المتعلقة التعويضات، قانون من 12 للمادة أضيفت: رابعاً

 أو الصندوق( الفلسطيني، المؤمن يقدم لم إذا انه على :تنص والتي ،193)1د(

 دعوى الئحة منهم أي تبليغ تم أن بعد جوابية الئحة  ،)الفلسطينية الوطنية السلطة

 في حصل طرق بحادث أصيب إسرائيلي بمصاب تتعلق إسرائيلية، محكمة من

 فانه  مستعجلة، لدفعات طلب أو لسطينية،الف الوطنية السلطة مناطق أو إسرائيل

 لم وإذا. الفلسطينية الوطنية للسلطة يبلغها وهو بالدعوى الكرنيت تبليغ حينها يتم

 الكرنيت يتابع  التبليغ، تاريخ من يوماً 30 خالل جوابية الئحة عليه المدعى يقدم

 يكون أن على المحكمة قرار حسب المصاب ويعوض الدعوى في الدفاع

  .هناك المطبق وبالمقدار الحادث مكان في الساري القانون حسب ويضالتع

 

  :يلي ما النص هذا من ويفهم

 يستلم ال التي القضايا عن مسؤوال يصبح بحيث الكرنيت دور توسيع تم أنه  )أ 

 التوسع وهذا. الطرق بحادث إصابته نتيجة التعويض اإلسرائيلي المصاب فيها

 تركهم وعدم المصابين بإنصاف عياالجتما القانون هدف منطلق من جاء

 الكثير يظل حيث فلسطين في السائد الوضع من العكس على  تعويض، بدون

 الوطنية والسلطة إسرائيل جهة من تعويض بدون الفلسطينيين المصابين من

 .94سواء حد على الفلسطينية

                                      
 . سابق مرجع التعويضات، قانون ترجمة انظر 93

    سابق مرجع اهللا، رام في المنعقدة النقض محكمة لدى  45/2004 رقم مدني نقض انظر 94
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 المدعى هذا كان سواء عليه، المدعى تبليغ يتم أن هو الكرنيت تدخل شرط أن )ب 

 وأن الفلسطينية، الوطنية السلطة أو الصندوق أو الفلسطيني المؤمن هو يهعل

 فإذا التبليغ، من يوما 30 خالل عليه المدعى طرف من جوابية الئحة تقدم ال

 .النص هذا إلعمال مجال فال  التبليغ، يتم لم

 بهذه القضية ويتابع عليه المدعى مركز في يكون فإنه الكرنيت تدخل إذا  )ج 

 . الصفة

 الكرنيت تدخل حالة في به، المحكوم المبلغ وحساب المطبق، القانون نأ  )د 

 إذا إعماله يتم النص وهذا. 95الحادث وقوع مكان قانون يكون  عليه، كمدعى

 نفسه عن عليه المدعى دافع فإذا الدعوى، في نفسه عن عليه المدعى يدافع لم

 . 96اإلسرائيلي انونالق هو الحالة هذه في المطبق القانون يكون المحكمة، أمام

 االستئناف في ، 97اإلسرائيلية العليا المحكمة عن مؤخراً صدر قرار وفي

 األهلية غزة شركة طالبت  كبابو يوسف ضد  األهلية غزة شركة من المقدم

 الساري القانون يطبق بحيث التعويضات قانون من 1)1د (12  المادة بتطبيق

 من بالرغم ، الدخل خسارة حيث من  ، الفلسطينية الوطنية السلطة مناطق في

                                      
 تدخل حالة في اإلسرائيلي على يطبق حيث رائيلي،اإلس المصاب على اإلسرائيلي القانون فيها يطبق ال التي الوحيدة الحالة هي وهذه 95

 إسرائيل في التقادم مدة عن الحادث وقوع منطقة في تختلف  التقادم مدة كان فإذا الحادث، وقوع منطقة قانون الدعوى في الكرنيت

.  الدخل خسارة حساب ضلغر يحتسب الذي الدخل لمعدل  بالنسبة وكذلك ، المدة لهذه بالنسبة الحادث منطقة قانون يسري يطبق ،

.تأمين شركة وجود حالة في ينطبق وال الكرنيت على يقتصر الوضع وهذا

 قـرار  مـن  وكذلك ، التعويضات قانون من 1) 1د (12 المادة في وارد هو لما المخالفة مبدأ إلى استنادا الحكم هذا استنباط يمكن 96

.الحقاً إليه سيشار ذيوال 9242/02 حقوق استئناف ، اإلسرائيلية العليا المحكمة

.كبابو يوسف ضد األهلية غزة شركة  ،  14/6/2004  بتاريخ  9242/02 حقوق استئناف  اإلسرائيلية، العليا المحكمة قرار 97
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 إسرائيلية مركبة قبل من وأصيب اإلسرائيلية الهوية يحمل ضده المستأنف أن

 في اإلسرائيلي القانون يطبق ال أن الشركة وطالبت المستأنفة، لدى مؤمنة

 بشكل ضده للمستأنف الدخل خسارة حساب وفي عام بشكل التعويضات حساب

. الوطنية السلطة مناطق في منه أعلى إسرائيل يف الفرد دخل معدل ألن خاص

  . التعويضات قانون من) 1) (1د(12   المادة تفسير في الخالف وانحصر

 ،1)1د (12 المادة أن بقرارها التأمين، شركة استئناف المحكمة وردت

 الكرنيت على التسهيل بهدف القانون في عليها النص تم  التعويضات، قانون من

 يحصل لم الذي اإلسرائيلي للمصاب تعويض منح منها طلبي الذي الوضع في

 القضية هذه وفي.  السلطة مناطق في الصندوق أو المؤّمن من تعويض على

 وعليه الدعوى في مقابل باستئناف وتقدمت المحكمة أمام بالمثول الشركة قامت

  .الحالة هذه في يطبق ال المذكورة المادة في ذكر ما فان

  

 على الصندوق برجوع والمتعلقة التعويضات، لقانون ،2)1د(12 مادةال أضيفت: خامساً

 ويالحظ. 98ذكر كما للمصابين قبله من المدفوعة المبالغ السترداد إسرائيل دولة

  :يلي ما 2) 1د (12 المادة من

  للمصابين، الكرنيت يدفعها التي المبالغ هذه أن على نص القانون أن  .1

  مقاصة، بإجراء مفوضة تكون التي يلإسرائ دولة من الكرنيت يسترجعها

 .الفلسطينية الوطنية السلطة إلى المحولة المبالغ من والخصم

                                      
 . سابق مرجع  ، التعويضات قانون ترجمة انظر 98
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 المدعى ضد استئنافه يمكن ال بقرار تتعلق كدفعة تكون المدفوعة المبالغ أن .2

 الوطنية السلطة قبل من مفاوضات أي إجراء يمكن ال وبالتالي عليهم

 الدولة أرجعتها التي المبالغ بخصوص المقاصة عند إسرائيل مع الفلسطينية

 .للكرنيت

 

 من هـ12 للمادة  إضافة تمت: 99للمصاب التعويضات تكملة في الكرنيت دور: سادساً 

 بحادث أصيب الذي اإلسرائيلي للمصاب الكرنيت يدفع بحيث التعويضات، قانون

 طاةمغ غير بشأنه المسؤولية تكون والذي الفلسطينية المسؤولية منطقة في طرق

 الذي التعويضات بين الفرق بمبلغ تعويضات تكملة المؤمن، من صدرت ببوليصة

 أن يستحق التي التعويضات وبين بإسرائيل الحادث حصل أنه لو يستحقها كان

 بضرورة العمل بهذا :الباحث ويعتقد. الحادث مكان في القانون حسب يستلمها

وذلك حتى  بالصندوق، قةالمتعل للتشريعات الفلسطيني المشرع وضع عند النص

 أو تعويضات على يحصل ال الذي الفلسطيني للمصاب للتعويض تكملة تتم كفالة

  .اإلسرائيلي الجانب من نسبياً قليلة تعويضات على يحصل

  

 لقانون) و (12 المادة إضافة تمت: 100 اإلسرائيلي للمصاب الكرنيت تمثيل: سابعاً

 في ، اإلسرائيلي المصاب لتمثي في الكرنيت خول أنه حيث  التعويضات

                                      
     . التعويضات قانون ترجمة ، هـ 12 انظرالمادة  99

     . التعويضات قانون جمةتر  ،) و (12 المادة انظر 100
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 ،ضدهم القضائية اإلجراءات في أو الصندوق، مع أو المؤمن مع مفاوضات

   .نتائجها في مصلحة له كان إذا القضائية اإلجراءات إلى واالنضمام

  

 ، التعويضات قانون من 15 للمادة فقرة أضيفت: 101الصندوق من دفعات استالم: ثامناً

 في معرف هو كما الصندوق من يستلم  نيتالكر أن على الفقرة هذه ونصت

  . االتفاقية في  ذكر كما مبالغ االتفاقية

 واشنطن التفاقية الخامس الملحق من) 11 (المادة من) ب (الرابع البند وكان  

 المبالغ من% 30 تحويل على نص قد االقتصادية، العالقات ببروتوكول المتعلق

 من جزء تغطية اجل من  هرية،ش بصورة الكرنيت، إلى للصندوق تدفع التي

 غير عربات قبل من إسرائيل، في طرق حوادث عن تنجم أن يمكن ما التزامات

 الذي المبلغ أساس على المبلغ ويحسب الفلسطينية، السلطة عند ومسجلة مؤمنة

 90 عن تقل ال التي التأمين فترة ولنفس المركبة نوع لنفس إسرائيل في يدفع

 بدخول فيه يسمح ظله، في المادة هذه أقرت الذي ترضالمف الوضع وكان. يوماً

 لنقل تستخدم كانت والتي إلسرائيل الخاضعة األراضي إلى الفلسطينية المركبات

 فلم حالياً، مختلف الوضع ولكن والمطارات، الموانئ إلى والنقل والطالب العمال

 إال ائيليةاإلسر للسيطرة الخاضعة األراضي إلى تدخل الفلسطينية المركبات تعد

 أراضي في تدخل اإلسرائيلية فالمركبات الصحيح، هو العكس وأصبح نادراً،

                                      
   . التعويضات قانون ترجمة  ،) ج (15 المادة انظر 101
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 أن ذلك على ويترتب. عوائق أية وبدون تامة بحرية الفلسطينية الوطنية السلطة

  .للصندوق النسبة هذه الكرنيت يدفع بحيث المادة هذه عكس تطبيق هو األصل

  

 على طرأت التي والتعديالت  اإلسرائيلية، اتوالتشريع القوانين مجال في :الباحث يرى

 ال والذين الفلسطينيين، المصابين وضع بين الحاد التوازن عدم من حالة هناك أن ،التعويضات قانون

 جهات عدة يجدون الذين اإلسرائيليين المصابين ووضع الحاالت، من الكثير في يعوضهم من يجدون

 الذي الكرنيت يهفلد التعويض، في اإلسرائيلي المصاب الفلسطينية الجهة ماطلت وإذا لتعوضهم،

 السلطة من للكرنيت تدفعه ما بدورها تسترد والتي  ،إسرائيل دولة من دفعه ما يسترجعو يعوضه

 سن بدون هو كما التشريعي الوضع نبقي أن علينا يتوجب وهل هذا؟ عدل فأي. الفلسطينية الوطنية

 اإلنسان أن أم واإلسرائيلي، الفلسطيني المصاب بين األقل ىعل األمور لتتوازن فلسطينية تشريعات

 أية سن قبل جيداً اإلسرائيلي القانون لدراسة كبرى ضرورة هناك ؟ الفلسطيني من أغلى اإلسرائيلي

 تشريع لكل يكون وأن القانون، في الفراغ سد من الفلسطيني المشرع يتمكن حتى فلسطينية تشريعات

 الفلسطيني للمصاب مقابل فلسطيني تشريع التعويض، في اإلسرائيلي مصابلل الحق يعطي إسرائيلي،

  .ومقداره التعويض طريقة في معه ويتساوى أدنى كحد

  

 في أصدرت التي القانونية والنصوص التشريعاتبعد ان استعرض الباحث في هذا الفصل 

أهمية الصندوق قادم اليستعرض في الفصل س اإلسرائيلية ، الفلسطينية االتفاقيات بعد إسرائيل

  .الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق ودوره في التعويض ووظائفه الثانوية
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  الثالث الفصل
  الطرق حوادث ضحايا لتعويض الفلسطيني الصندوق أهمية

   

 الناحيتين من الصندوق أهمية إلى الفصل هذا من األول المبحث في التعرض سيتم

 مصابي تعويض في الصندوق دور الثاني المبحث في الباحث ستعرضسي ثم واالقتصادية االجتماعية

  .الطرق حوادث

  

  األول المبحث
   التأمني بشركات وعالقته االجتماعية الصندوق أمهية

    

  األول المطلب
   االجتماعية الصندوق أمهية

 

 بعض في إجباريا اعتبرته الحديثة التشريعات بعض ولكن االختياري، بالطابع التأمين يتسم

 الجديرة الفئات بعض حماية على منها حرصاً  الطرق؛ حوادث ضد اإللزامي التأمين ومنها المجاالت

 هدف ذا النظام هذا وكون المعاصر، للقانون التضامني والطابع التقدمية بالنزعة وتأثراً بالرعاية

 في المجاالت هذه في إجباريا التأمين كون يساعد حيث  منه، االقتصادي الهدف جانب إلى اجتماعي

  .102وسريعاً واضحاً التعويض جعل

                                      
  .161 ص نشر تاريخ دون العربية، مصر جمهورية للنشر، الجديدة الجامعة دار ، التأمين قانون مبادىء ، حسين محمد منصور، 102
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 ألنه للسيارات؛ اإللزامي التأمين بمجال يتعلق فيما األمام إلى كبيرة خطوة الصندوق ويعتبر 

 عالة الطرق حادث نتيجة المصاب يصبح أن إمكانية ويعالج الضياع، من الفرد حقوق على يحافظ

 على األولى بالدرجة الصندوق نظام ويركز  عالج، أو تعويض بدون عائلته وعلى المجتمع على

 فيها يعوض التي االستثنائية الحاالت في إال المركبة، مالك أو السائق سوى األشخاص على أي الغير،

 من يستثنى األخرى األنظمة بعض في أنه ويالحظ ورثتهم، أو المركبة مالك أو السائق الصندوق

 من أو التأمين شركة من التعويض أكان سواء لديه نووالعامل وأوالده ووالداه السائق التعويض

  .  103الصندوق

  

 إجراءات الطرق حوادث وقوع يعقب األحيان من الكثير في أنه إلى اإلشارة من بد ال وهنا

 هذه وتتضمن الفلسطيني المجتمع طبيعة مصدرها عوامل بعدة مرتبط وذلك معينة، عشائرية

  :104عادة اإلجراءات

   

 أو المقتول ذوي من ثالث طرف يطلبها التي الزمنية المدة وهي :العشائرية العطوة -1

 وتطييب الصلح يتم حتى والترتيبات والتحضيرات اإلجراءات بكافة للقيام المتضرر

                                                                                                    
 مـسؤولية  ، المـصعد  حوادث عن المسؤولية العمل، حوادث على التأمين إجبارية، لجعلها التشريعات تتدخل التي التأمينات ومن   

.بالغير تلحق التي األضرار عن والمقاولين المهندسين

 ، 1955  فبراير  23 الشريف، الظهير تطبيق بشأن  المغربي الوزيري القرار   من الثاني الفصل من األول الجزء من ب الفقرة 103

فـي هـذه     ويتوجب. 12 الملحق ، الرسالة بهذه ملحق الوزيري القرار ، لمغربا في  2219 رقم الرسمية الجريدة في والمنشور

 نفسه على يؤمن إصابتهم، أن  حالة في  المستثنيين  هؤالء يغطى أن في يرغب الذي المركبة مالك أو السائق من كل على الحالة ، 

 .إضافي بتأمين الحوادث ضد المستثنيين هؤالء وعلى

.44 ص ناشر، بدون ،2002 فلسطين، القدس، العشائري، القضاء في زالموج فهد، محمد األعرج، 104
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 أو بالحادث المتسبب طرف من إصالح رجال يتوجه الطرق، حوادث وفي.  الخواطر

 الحادث عن تعويضال لدفع االستعداد إلبداء المصاب عائلة إلى المركبة سائق

 المتضرر عائلة تزويد يتم مؤمنة، المركبة كون حالة وفي. عنه الناشئة والمصاريف

 العالج انتهاء يتم حتى تمتد عشائرية عطوة بالحادث المتسبب ويعطى التأمين بتفاصيل

 .التأمين سريان من والتأكد

  

 تسوية يتم حيث ئرية،العشا اإلجراءات من الثانية المرحلة هي وهذه: العشائرية الصلحة -2

 تعويضه استلم قد يكون أو التأمين من تعويض تلقي من المتضرر تأكد أن بعد الخالف

 المتضرر يسامح الحاالت بعض وفي. تأمين بحوزته يكن لم إذا بالحادث المتسبب من

 .ضرره كان مهما تعويضات أية قبض بدون بالحادث المتسبب

  

 ضد يتمسك الصندوق أن حيث العشائرية، عاداتال مع أحياناً الصندوق دور ويتعارض

 هي العشائرية الصلحة أن ويعتبر  عائلته، مع أو معه أجريت التي العشائرية باإلجراءات المتضرر

  .الصندوق من التعويض في لحقه إسقاط بمثابة

  

 كبيراً ضرراً تترك ال التي الخفيفة اإلصابات في العشائرية اإلجراءات أن :الباحث يرى

 هذه فإن للمصاب، كبيراً عجزاً الحادث فيها يسبب التي الحاالت أما محمودة، عادة تكون قد صاب،للم

 وتعويضات مصاريف إلى بحاجة يكون ألنه بحقه مجحفة نتيجة إلى تؤدي قد العشائرية العادات

 الفعلي الضرر إلى النظر الحالة هذه في ويتوجب دفعها بالحادث للمتسبب يمكن ال بحيث ضخمة،

 تنصف ال أن ويحتمل االجتماعية الضغوط تحت تعقد التي العشائرية الصلحة إلى ال للمصاب،
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 الصندوق هذا وأن ،له تعويض ال لمن تعويض إيجاد هو الصندوق إنشاء من الهدف إن ثم .المتضرر

 العادات في الشكلية باألمور التمسك للصندوق يجوز فال األولى، بالدرجة اجتماعية أهداف له

عقدت  إذا على الصندوق، يكون وبالتالي  ،للمصاب الحقيقية االحتياجات عن النظر وغض عشائريةال

 ومبلغ العشائرية الصلحة نطاق في المصاب استلمه الذي المبلغ بين الفرق دفع ، عشائرية صلحة

 يتعلق سؤال ورد . 106الرسالة  هذه مع المرفقة اإلستبانة وفي. 105يستحقه الذي الفعلي التعويض

  :السؤال نص يلي وفيما الصندوق أهمية بمدى

  

  107؟"السيارات على اإللزامي التأمين سوق في الصندوق إلى حاجة هناك هل" 

  : يلي كما موزعة اإلجابات وكانت
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ال أوافق جداًَال أوافقال رأيموافقموافق جداًَ
  

  

 حاجة على بالموافقة فكانت الصندوق أهمية على أكدت اإلجابات جميع فإن يتضح وكما

  .الباحث يتبناه الرأي وهذا. الصندوق إلى المركبات على اإللزامي التأمين سوق

                                      
 بالقـدر   مسؤوالً الصندوق بقاء على ينص الصلحة في شرط بوضع المصابين حقوق ضياع تجنب الممكن من أنه  البعض ويرى 105

.الصلحة بنود عليه تشتمل الذي

.الرسالة لهذه  13 الملحق  ، اإلستبانة  أنظر 106

. 13 رقم الملحق ، اإلستبانة من 1 رقم سؤال  107
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  الثاني  المطلب
  فلسطني يف التأمني ركائز من ركيزة وكو�ه التأمني بشركات الصندوق عالقة

   

  األول الفرع
     التأمني بشركات الصندوق عالقة 

  

  :108هي رئيسة أنواع ثالثة إلى التأمين بأعمال تقوم التي المؤسسات تقسيم يمكن 

 ويحصل أسهم إلى مقسم مال راس لها ويكون ربحية شركات وهي: التجارية التأمين شركات -1

 في ممتازاً ديناً التعويض هذا ويعتبر الخطر تحقق عند التعويض على معها المتعاقد له المؤمن

  .الشركة ذمة

 Mutual التأمين بوالص حملة يملكها هيئات وهي: 109الربحية غير التأمين مؤسسات -2

Insurance  المحاسبي ربحها هو سنويا ريعاً لهم للمؤمن وتدفع.  

 وهو الخاص التأمين قطاع يغطيها ال حاجات التأمين هذا يغطي:  الحكومي التأمين مؤسسات -3

  : بأنه غيره عن يتميز

     110.معين وصف عليهم ينطبق الذين األفراد لجميع يستحق -أ 

  .عوزه أو حاجته إثبات بدون التعويض فيه المشارك يستحق -ب

  .ذلك في الفردية لالتفاقيات دور وال التعويض كيفية القانون يحدد -ج

                                      
 .صفحة رقم بدون ،) اإلنترنت على (سابق مرجع  ، علي بن محمد القري،  108

 التعـاوني  التـأمين  تسمية تحت  886 المادة في الفلسطيني المدني  التأمين قانون مشروع في التأمين أنواع من النوع  هذا ورد  109

.933 ص سابق، مرجع الفلسطيني، المدني  التأمين انونق لمشروع اإليضاحية المذكرات ، التبادلي

.التقاعد معاشات في يشتركون الذين الحكومة موظفي ذلك مثال  110
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  . عام نظام يشمله وإنما متباينه تأمينية تغطيات تحديد على يعتمد ال - د

  .العامة مؤسساتها بعض أو الحكومة تديره -هـ

 والمرض العمل عن المقعدة واإلصابات الموت الغالب في التأمين هذا يغطي - و

  .والتقاعد والبطالة والشيخوخة

  

 ما المجتمع أفراد لمنفعة الحكومة عليها تقوم والتي فلسطين في الحكومية الصناديق أمثلة ومن

  :يلي

 : 111الفلسطيني البلديات صندوق -1

 الفلسطينية، الوطنية السلطة رئيس عن صادر قرار بموجب الصندوق هذا تشكل  

 وزير ويكون  الصندوق، من تمول نأ على البلديات في التحتية البنية بإنشاء ويتعلق

   .112.للرئيس نائباً بكدار ومدير للصندوق رئيساً المحلي الحكم

    113للعمال اإلجتماعية والحماية التشغيل صندوق -2

 في األعمال قطاع وتطوير البشرية الموارد وتنمية بتوفير الصندوق هذا يختص

 من السكانية جمعاتالت الحتياجات تستجيب عمل فرص وخلق الفلسطينية، األراضي

 الموارد تتكون  .114الخدماتية أو اإلنتاجية المجاالت في مشاريع دعم أو تمويل خالل

 العربية والحكومات األفراد من ترد التي والمبالغ والهبات المنح من للصندوق المالية

                                      
  بتـاريخ    48 رقـم  العـدد  الفلـسطينية،  الوقـائع  ،2003 لـسنة   120  رقـم  الفلسطيني البلديات صندوق بخصوص قرار  111

29/1/2004.

 . ، مرجع سابق لبلدياتا صندوق تشكيل قرار من 1 المادة  112

 . 16/8/2003 ،46 العدد الفلسطينية، الوقائع ،  لسنة للعمال االجتماعية والحماية التشغيل صندوق إنشاء  مرسوم  113

.، مرجع سابق التشغيل صندوق إنشاء بخصوص  المرسوم من 2 المادة 114
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 الصندوق ألغراض والمحلية واإلقليمية الدولية والمنظمات والمؤسسات واألجنبية

   .115الوطنية للسلطة العامة الموازنة في له المخصصة والمبالغ

 

 معاً، التجاري والتأمين الحكومية التأمينات ضمن يدخل الصندوق هذا أن :الباحث يرى

 جهة، من هذا يصيبه قد الذي العجز وتغطي المالية وزارة عليه وتشرف للحكومة تابع فالصندوق

 تدفع التي للسيارات اإللزامية التأمينات من نسبة استقطاع هو موارده أهم احد فإن أخرى جهة ومن

 بين يوفق  يعوضه، من يجد ال من تعويض إلى يهدف الذي فالصندوق. التجارية التأمين شركات من

 شهادات مشتري فيه يشترك الذي التعاوني النظام وبين الضرر، جبر على القائم التأميني النظام

 أن :الباحث ويرى.  القانون بحكم الصندوق لصالح  الشهادات تلك من نسبة دفع في اإللزامي التأمين

  :التالية النتائج يرتب النحو هذا على الصندوق تصنيف

 وميزانيته دوره من يجعل الصندوق معامالت على التجارية الصبغة إضفاء أن  )أ 

 .وضوحاً أكثر التأمين شركات وبين بينه العالقة تكون بحيث شفافية، أكثر

 حساباتها تفصيل يتم بحيث تجارية الصندوق لدى الحسابات دوقيو سجالت جعل  )ب 

 .آنفاً أسلفنا كما المزدوج للقيد وفقاً

 هذه تكون بحيث والصندوق، التأمين شركات بين المبالغ تحويل عمليات تسهيل  )ج 

 يتعلق فيما وخصوصاً الحالي الوضع بعكس تجارية، أسس على التحويالت

 بما التأمين شركات إلى حكومي كجهاز وقالصند من المستحقة األموال بتحويل

 .116إدارية تعقيدات من لذلك

                                      
  .، مرجع سابق التشغيل صندوق إنشاء بخصوص  المرسوم من 5 المادة 115
.التأمين شركات لصالح أموال بتحويل ملزماً الصندوق فيها يكون التي الحاالت بشأن الحقاً التوضيح يتمس 116
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  الثاني الفرع
  فلسطني يف اإللزامي بالتأمني املتعلقة التشريعات ركائز من الصندوق  

  

 أساسية ركائز ثالث على فلسطين في الطرق حوادث مصابي تعويضب المتعلقة التشريعات ترتكز

  :وهي

 عن كبديل اإللزامي التأمين رسوم دفع ابلمق المطلقة المسؤولية افتراض  )أ 

 .no fault system المسؤولية إثبات عنصر

 المسؤولية إثبات نظام فيها يطبق العالم في أخرى أنظمة هناك أن ويذكر  

fault system في الحقاً التوضيح سيتم كما أفريقيا وجنوب مصر مثل 

  . الرسالة هذه سياق

   القانون يشملهم ال الذين الطرق حوادث مصابي لتعويض صندوق تأسيس )ب 

Road Accident Compensation Fund. 

 والمصابين للركاب اإللزامي للتأمين باإلضافة للسائق شخصي تأمين إيجاد )ج 

 .117المركبة خارج المشاة

 

 بالتأمين المتعلقة التشريعات في األساسية العناصر أحد هو الصندوق أن :الباحث ويرى

 من ليتمكن المصاب على والوقت الجهد يوفر المطلقة المسؤولية بافتراضه وفه فلسطين، في اإللزامي

                                      
   . 1 ص ، ناشر بدون ،1995 ، القدس ، النهاية إلى البداية من التأمين دعوى ، جمال ، طعمة أبو 117

 عن  للتعويضات األعلى الحد القانون يحدد بحيث ية،والماد المعنوية لألضرار سقف على بناء  التعويضات حساب يتم أنه ويالحظ   

 األعلـى  الحـد  القانون ويحدد ، السوق في األجور معدل أضعاف ثالثة يبلغ أقصى بحد الدخل لخسارة األعلى الحد حساب طريق

.والعجز المستشفى نوم أيام عن والمعاناة األلم بدل وهي  المعنوية لألضرار
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 التعويض مرحلة إلى Fault System في المسؤولية إثبات مرحلة ويتخطى حقوقه، على الحصول

 مثل أخرى أنظمة عكس على والمشاة والركاب السائق للجميع، التعويض يؤمن وهو مباشرة،

  .118له المؤمن ألقارب تعويض ال حيث المغرب،

  

  الثاني المبحث
  الطرق حوادث مصابي تعويض يف الصندوق دور   

    

  :  التالية الحاالت في للمصابين الجسدية اإلصابات بتغطية الصندوق يقوم

  

 .مجهوالً بالحادث المتسبب السائق كان إذا .1

 .المذكورة مسؤوليته يغطي ال بحوزته الذي التأمين أن أو تأمين للسائق ليس .2

 .119التصفية تحت المؤمنة الشركة نتكا إذا .3

  

                                      
.12  الملحق  الوزيري، القرار من)  ب (و)  أ(الثاني الفصل انظر 118

 الضمان مال صندوق دور كبير حد إلى  تشابه أعاله المذكورة الحاالت أن ويالحظ . 1995 لسنة) 95 (رقم قرار  من  4 المادة 119

 ابونالمص منه يستفيد الضمان ألموال صندوق يؤسس: " يلي ما على   المغربي الظهير من األول الفصل نص  حيث المغرب، في

 الـسيارات  أحـداث  جـراء  من أبدانهم في هؤالء تمس التي  األضرار من الجزء أو الكل بتعويض وتخصص السيارات بحوادث

 على تسير التي العربات عدا ما الطرق في والمتجولة بها المجرورة والعربات المحرك ذات الدراجات السيارات جملة في وتدخل.

 وإما مجهولين إما الحوادث عن المسؤولون األشخاص فيها يكون التي الحالة في األموال تلك من األضرار وتعوض .حديدية سكة

 ابـرم  الذي للمؤمن أو التأمين لشركة عسر حصل إذا ما الحالة في أو لعسرهم نظرا بها للمصابين تعويض دفع على قادرين غير

".تأمين عقدة األشخاص أولئك معه أو معها
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 الصندوق يقوم السائق عدا فيما": 120أنه على التأمين قانون مشروع من 175 المادة تنص

 المؤمن مطالبة يستطيع وال القانون هذا أحكام بموجب تعويضا يستحق الذي المصاب بتعويض

 إذا -2 . مجهوال الحادث وقوع في المتسبب السائق كان إذا -1:  اآلتية األسباب ألحد بالتعويض

 إذا -4 . التصفية تحت المؤمن كان إذا-3. القانون هذا أحكام بموجب تأمين السائق بحوزة يكن لم

 المركبة استعمال. أ: بسبب المطالبة موضوع الحادث يغطي ال ولكنه تأمين السائق بحوزة كان

 برخصة أو قيادة رخصة دونب للمركبة السائق قيادة. ب. رخصتها في محدد هو لما مخالف لغرض

 والمتفق المحدد الميعاد في التأمين قسط له المؤمن يدفع لم إذا. ج. النوع ذات قيادة له تجيز ال

 وثيقة على حصوله عند جوهرية وقائع أخفى أو تدليس أو غش له المؤمن من وقع إذا. د عليه

 ."القانون هذا أحكام بموجب تعويضبال االلتزام الوثيقة فيها تغطي ال أخرى حالة أية-5.  التأمين

  

 دفع لمن يحق ال"  : أنه على 121 677  رقم العسكري األمر من 2) أ (9  المادة وتنص

 األمر هذا بموجب بالتعويض ملزم أخر شخص على الرجوع  األمر هذا بموجب المستحق التعويض

 أمر بموجب تأمين لديه يكن لم من -2 ... -1- :أدناه المذكورين أحد على الرجوع له حقي ولكن

 تأمين لديه كان من عدا عنها، المبحوث االلتزامات يغطي ال لديه كان الذي التأمين أن أو التأمين

  ... "الحادث قبل يوماً 30 خالل مفعوله انتهى سنوي

  

 في ذكر بما المس بدون"  :أنه على) 677 (رقم العسكري األمر من ب7 المادة وتنص

 له يحق ال نفسه المصاب كان ولو حتى األمر هذا حسب بالتعويضات المطالبة للمعالين) ج (7 المادة

                                      
.اإللزامي التأمين قانون شروعم من 39 المادة تطابق وهي 120

 للرسالة  3 الملحق 121
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 من أمر حسب تأمين بدون مركبة قاد المصاب قبل من معالين كانوا وإذا) ج(7 المادة بموجب ذلك

 من بالتعويضات المطالبة حقهم من يكون البحث محل االلتزامات يغطي ال التأمين أن أو التأمين

   ".الصندوق

  

 معتمـداً  الـسابقة،  المواد ضوء على التعويض في الصندوق دور يلي فيما الباحث سيناقش   

 كان التي الحاالت على أبقت فهي شمولية، األكثر أنها حيث التأمين، قانون مشروع من) 175( المادة

 فـصلت  ولكنها الصندوق، من للتعويض المصاب باستحقاق يتعلق فيما واألوامر القانون عليها ينص

 التـأمين  قانون مشروع أن :الباحث ويعتقد.  واالختالف لالجتهاد موضوعاً كانت التي الحاالت عضب

 وجانبـه  الـسائق،  غير المصاب تعويض فيها يتم التي الحاالت بيان في النصوص بعض في أصاب

  .اآلخر البعض في الصواب

   

  األول المطلب
  جمهوال السائق كون حالة يف املصاب تعويض

  

 هذا أحكام بموجب تعويضا يستحق الذي للمصاب الصندوق تعويض حالة المادة هذه تحدد

.  مجهوال الحادث وقوع في المتسبب السائق كان إذا بالتعويض المؤمن مطالبة يستطيع وال القانون

) أ (12 المادة نص النص هذا ويماثل التأمين، قانون مشروع من 175 المادة من األولى الفقرة وهي

 4 المادة من 1 والفقرة) 677 (رقم العسكري األمر من 1)أ (12 المادة و التعويضات قانون من 1

  .1995 لسنة 95 رقم القرار من
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 على التالية المالحظات إيراد ويمكن الصندوق، قيام أسباب أهم أحد على المادة هذه وتنص

  :المادة هذه نص

  

 الفلسطيني الجانبين في شخاصأ إصابة موضوع االقتصادية باريس اتفاقية نظمت: أوالً 

 الذي الجانب صندوق أن بحيث مجهولين، مركبة أو سائق قبل من واإلسرائيلي

 ولكن ، 122 تشريعه حسب الضحية يعوض سوف واليته منطقة في الحادث وقع

 أن  على تنصان واشنطن واتفاقية باريس اتفاقية بان يدعى اإلسرائيلي الجانب

 عدا ما) ج (و) ب(و) أ (المناطق هي وقالصند بها يختص التي المنطقة

 فيها مطالبة توجيه يتم قضية فكل وبالتالي ،123العسكرية والقواعد المستوطنات

 ألنها اختصاصه خارج أنها الكرنيت ويدعي األغلب، على ، ترفض للكرنيت

 للمحاكم صالحية ال أنه يدعي أو العسكرية، والقواعد المستوطنات خارج

 تطبيق قوانين على بناء  إسرائيلياً ليس المصاب ألن الدعوى نظر في اإلسرائيلية

 المحاكم لدى الدعوى رفع إال هأمام ىيبق فال . اإلسرائيلية الفلسطينية االتفاقيات

 اإلسرائيلي الجانب هو المسؤول أن الصندوق يدعي األغلب وفي الفلسطينية

 الحل أن :الباحث ويرى. 124تعويض بدون الجهتين بين ضائعا المصاب ويظل

 تشكل أن أو معاً والكرنيت الصندوق على الدعوى إقامة في يكون اإلشكالية لهذه

                                      
 هويـة  أو السيارة تسجيل أرقام تكون طرق حادث وقوع حالة في:  " انه على   االقتصادية باريس  اتفاقية  من 77 المادة  تنص 122

."عهتشري حسب الضحية يعوض سوف واليته منطقة في الحادث وقع الذي الجانب صندوق فإن مجهولة،   سائقها

 11 رقم الملحق انظر 123

 .   8 الملحق ، الحروب موسى مدني نقض انظر 124
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 عن المسؤول لتحديد واإلسرائيلي، الفلسطيني الجانبين، من متخصصة لجنة

  .  التعويض

 

 هذه على التعليق في اإللزامي التأمين قانون لمشروع اإليضاحية المذكرات في ورد:  ثانياً

 بالحادث المتسبب السائق نجاح حالة في للمصاب بالدفع يلتزم صندوقال أن الفقرة

 مجهول، السائق بان قرار إلى أدى الشرطة أجرته الذي التحقيق وأن الهرب، من

 الحال؟ هذه في الواقعة وسياق تتفق "نجاح" بأنه السائق لفرار الصياغة هذه فهل

 كان أنه :الباحث رىي  ؟125نجاحاً الحادث مكان من المتسبب فرار يوصف وكيف

 تعويض بأن الموضوع هذا عن اإليضاحية المذكرات في يعبر أن األنسب

 ما أو "الهروب من تمكنه "أو" المتسبب فرار "حالة في يكون للمصاب الصندوق

  .نجاح بأنه يوصف أن يستحق ال والذي الفعل هذا شجب في ذلك شابه

  

 وهذا مجهوالً، بالحادث المتسبب المركبة سائق كان إذا بالدفع يلتزم الصندوق أن: ثالثاُ

 شركة أو نقليات لشركة تابعة تكون كأن  مالكها، على التعرف تم إذا إشكاالً يثير

 المركبات تمييز يمكن والتي دولية منظمة أو حكومي جهاز أو كبرى تجارية

 مالك على التعرف يمكن فأنه السائق على التعرف يتم ال أنه ومع  لها، التابعة

 المصاب، تعويض مسؤولية تتحمل التي ،126التأمين شركة على وبالتالي لمركبةا

                                      
 ديـوان  فلـسطين،  في  القانونية األطر تطوير مشروع اإللزامي، التأمين قانون لمشروع اإليضاحية المذكرات ، ناظم ، عويضة 125

 .  77 ص  ، 2004 ، الفلسطينية الوطنية السلطة ، والتشريع، الفتوى

.واحدة تأمين شركة لدى مؤمنة المركبات هذه تكون  غلباأل ففي 126
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 مالك على ويرجع المصاب الصندوق يعوض تأمين، شركة هناك تكن لم وإذا

  .دفعه ما السترجاع المركبة

 المتسببة المركبة كون بالضرورة يعني ال مجهوال السائق كون أن وبما     

 عدا فيما":  يلي كما لتصبح الفقرة هذه تعدل أن :الباحث ويرى مجهولة، بالحادث

 أحكام بموجب تعويضا يستحق الذي المصاب بتعويض الصندوق يقوم السائق

 إذا -1: اآلتية األسباب ألحد بالتعويض المؤمن مطالبة يستطيع وال القانون هذا

 في الحادث ووقع مجهولين، الحادث وقوع في المتسببة والمركبة السائق كان

 ".ج المنطقة في تقع التي الحوادث عدا ما للسلطة الخاضعة المناطق

   

  الثاني المطلب
  القا�ون هذا أحكام مبوجب تأمني السائق حبوزة يكن مل إذا

 

 من األول الشق وتماثل التأمين، قانون مشروع من 175 المادة من الثانية الفقرة هي وهذه

 فان للسائق، تأمين وجود عدم حالة ففي ،1995 سنةل 95 رقم للقرار الرابعة المادة من الثانية الفقرة

 من للمصاب دفعه ما السترجاع المركبة مالك أو السائق على ويرجع المصاب يعوض الصندوق

 لم التأمين قانون مشروع أن ويالحظ . 127المدنية المخالفات قانون حسب الرجوع ويكون تعويض

 الفلسطينية المناطق إلى أجنبي دخول حالة في قالسائ جنسية أهمية وتظهر السائق، جنسية إلى يتطرق

 نجد بالتعويض؟ الحالة هذه في الصندوق إلزام يمكن فهل معه، حادث وحصول المؤمنة غير بمركبته

 أحكام أن على نص حيث التعويض من صراحة األجنبي السائق حالة استثنى قد اإلسرائيلي القانون أن

                                      
.3 الملحق ،677 رقم العسكري األمر من ب 9 البند 127
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 ببطاقة تغطى مركبة ساق إذا اإلسرائيلي غير المصاب لىع تنطبق ال بالصندوق المتعلقة الصندوق

  .128التأمين أمر تعليمات حسب دولية تأمين

 السائق تميز بحيث التأمين قانون مشروع من الفقرة هذه تعديل يتم أن :الباحث ويرى 

 السائق يحافظ كي  بالتعويض، شخصياً األجنبي السائق مطالبة يتوجب بحيث غيره عن الفلسطيني

 ميزانية ألن عدالة فيه وهذا. الصندوق وجود على يعتمد وال لمركبته، مناسب تأمين على نبياألج

 هذا من يستفيد لكي سبب أي يوجد وال الفلسطينيين من لهم المؤّمن مساهمة على تعتمد الصندوق

 ائقالس بحوزة يكن لم إذا..." : يلي كما الفقرة هذه تصبح أن الباحث يقترح ولذلك غيرهم، النظام

  ".القانون هذا أحكام بموجب تأمين الفلسطيني

  

  الثالث المطلب
  التصفية حتت املؤمن كان إذا

 

 الفقرة هذه أن ويالحظ التأمين، قانون مشروع من 175 المادة من الثالثة الفقرة هي وهذه

 من 3) أ (12 والمادة    1995129 لسنة) 95 (رقم القرار من الرابعة المادة من الثالثة الفقرة تماثل

  ).677 (رقم العسكري األمر

                                      
 هـي  الـصندوق  وظيفـة )   أ.   (12 :" يلي ما على تنص والتي   المترجم  التعويضات قانون   من  2) أ  (12 المادة انظر  128

 األسـباب  ألحد المؤمن من بتعويضات المطالبة باستطاعته يكون وال ونالقان هذا حسب تعويضات يستحق الذي المصاب تعويض

 وهـذه   المـذكور،  االلتـزام  يغطي ال له يوجد الذي التأمين أن أو التأمين أمر حسب تأمين للسائق ليس. 2. ....     1:  التالية

 أمـر  تعليمـات  حـسب  دولية مركبة مينتأ ببطاقة تغطى مركبة ساق والذي  اإلسرائيلي غير المصاب عن تنطبق ال  التوجيهات

 " التأمين

.2 رقم الملحق  انظر 129
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 تسود التي الصعبة األوضاع بسبب كاٍف، غير الفقرة هذه عليه نصت ما أن :الباحث يرى

 التصفية، تحت المؤمنة الشركة تصبح حتى االنتظار يمكن ال أنه حيث فلسطين، في التأمين سوق

 فيها تتعثر التي الحاالت يف  التصفية، مرحلة بكثير تسبق مراحل في الصندوق يتدخل أن ويتوجب

  .عليها المترتبة المطالبات سداد   على قادرة غير وتصبح التأمين شركات

  

 مقرها يقع أجنبية شركة وهي للتأمين، المصرية األهلية الشركة المتعثرة، الشركات ومثال

 فلسطينية،ال الوطنية السلطة مناطق في بالتأمين تتعامل وكانت العربية، مصر جمهورية في الرئيسي

 نيالمصاب كون برغم الصندوق يتدخل ولم الدفع، وعن المحاكم، لدى القضايا متابعة عن وتوقفت

 الصندوق؟ دور هو ما نتساءل، أن لنا وهنا فلسطينية، والمركبات فلسطينيون لهم والمؤمن فلسطينيين

 إلى مبارك حسني مصريال الرئيس يناشدوا أن إال المصابين محامي أمام يبق لم أنه المنطقي من وهل

  .130 الجرائد؟ صفحات عبر تعويضاتهم على الحصول في مساعدتهم

     

 ورد حيث الموضوع بهذا تتعلق 13 الرقم تحمل فقرة اإلستبانة في حددت الموضوع هذا وألهمية

  :" فيها

 وتعويض المتعثرة التأمين شركات حاالت في فورياً يتدخل أن الصندوق على هل

  ؟ الشركات تلك إلى الرجوع ثم ومن السير، حوادث من جسدياً المصابين

  :التالي البيان حسب موزعة اإلجابات وكانت

  

                                      
 فـي  المـساعدة  تقديم أجل من 10/4/2004 بتاريخ  القدس جريدة على المنشورة العربية مصر جمهورية لرئيس المناشدة انظر 130

.14  الملحق  المصرية، األهلية التأمين شركة من المستحقة التعويضات استيفاء
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ال أوافق جداًَال أوافقال رأيموافقموافق جداًَ
  

  

 فعندما أجله، من أنشئ الذي بالهدف يلتزم لم الصندوق أن على يدل العملي الواقع ولكن

 تمت لم الذين المصابين تعويض من وبدالً الصندوق تدخل للتأمين، العربية المؤسسة شركة تعثرت

 أداء من لتمكينها للشركة شيكل  مليون)  ونصف سبعة (7,5  مبلغ بتحويل قام لدعاواهم، االستجابة

 الدين هذا وأصبح ،131الصندوق إدارة مجلس من قرار بدون  التحويل  هذا تم وقد  التزاماتها،

 عرضة ه،أعال التحويل مبلغ يمثل والذي  للتأمين، العربية المؤسسة شركة بطرف للصندوق المستحق

 المؤسسة شركة ضمن من سكنية شقق إلى المبلغ العربية المؤسسة شركة حولت أن بعد للضياع

 يساعد أن الصندوق وأهداف واجبات من هل نتساءل،  أن لنا وهنا ، 132العقارية العربية العقارية

 أمواالً مينتأ لشركة تحول أن الصندوق إلدارة يمكن وهل مالية؟ أزمات في تمر التي التأمين شركات

 على القائمون نسي هل قانوني؟ سند أي وبدون اإلدارة مجلس من قرار بدون الصندوق ميزانية من

 وأنها ،السيارات مؤمني من إليه حولت أموال هي الصندوق في الموجودة األموال هذه أن الصندوق

     فالس؟اإل من التأمين شركات إنقاذ محاولة في تستخدم لكي وليس فقط للمصابين مخصصة

                                      
.71-69 ص  سابق، مرجع فلسطين، في التجاري التأمين أعمال على فاعلة ورقابة إشراف نحو طارق، ،الديسي 131

 .9 الملحق  العربية، العقارية المؤسسة في الصندوق أسهم بخصوص  القدس جريدة في اإلعالن انظر 132
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 القانون أن نجد الصندوق، به يقوم أن يتوجب الذي والحقيقي الهام الدور على وداللة

 مؤمن ضد حكم أرسل إذا ،يوماً 30 مرور حالة في للتعويض الصندوق يتدخل أن على نص المغربي

  .133الدفعب المؤمن هذا يستجب ولم

 الصندوق أن حددت للنص فيةإضا فقرة أضيفت بحيث اإلسرائيلي القانون تعديل تم انه كما

 بالتزاماته، يقوم أن يستطيع ال المؤمن وكان  للمؤمن، مفوض مدير تعيين حالة في بالتعويض يلتزم

 الصندوق يتصرف أن المناسب من أنه التأمين، مراقب توصية على بناء المالية وزير مصادقة بشرط

134ذلك على بناء.  

  
  الرابع المطلب

   بالتعويض االلتزام الوثيقة فيها تغطي ال أخرى حالة وأية املطالبة موضوع احلادث يغطي ال التأمني كان إذا
  

 يقوم أن : على 1995 لسنة) 95 (رقم قرار من الرابعة المادة من الثانية الفقرة تنص بينما

 الذي التأمين أن أو تأمين للسائق ليس أنه حالة في للمصابين الجسدية اإلصابات بتغطية الصندوق

 اختصاص على تفصيالت    التأمين قانون مشروع أضاف فقد. المذكورة مسؤوليته يغطي ال تهبحوز

 في محدد هو لما مخالف لغرض المركبة استعمال حالة في التعويض عليه يتوجب بحيث الصندوق

                                      
.12  الملحق الوزيري،   القرار من  السادس الفصل 133

 الـذي  المصاب تعويض هي الصندوق وظيفة : "  على تنص والتي  المترجم  التعويضات قانون   من  أ2)  أ (12  المادة أنظر 134

 ... . -2... 1: التاليـة  األسباب ألحد المؤمن من بتعويضات المطالبة باستطاعته يكون وال القانون هذا حسب تعويضات يستحق

 مـدير - يلـي  فيمـا  (1981 لسنة التأمين أعمال على المراقبة لقانون 3) أ(68  المادة حسب مفوض مدير  للمؤمن تعين إذا. أ2

 يقـوم  أن المؤمن يستطيع ال ذلك أجل ومن ، المذكور القانون في مذكور هو كما ، التأمين مراقب تعليمات حسب وذلك ) مفوض

   هذه على بناء الصندوق صرفيت أن  المناسب من أنه ، التأمين مراقب توصية على بناء المالية وزير  مصادقة بشرط ، بالتزاماته

 ".المادة
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 من النوع ذات قيادة للسائق تجيز ال برخصة أو قيادة رخصة بدون للمركبة السائق قيادة أو رخصتها

 إذا أو  عليه، والمتفق المحدد الميعاد في التأمين قسط للمؤمن يدفع لم له المؤمن أن أو  ركبات،الم

 ونص.التأمين وثيقة على حصوله عند جوهرية وقائع أخفى أو تدليس أو غش له المؤمن من وقع

 لتزاماال الوثيقة فيها تغطي ال أخرى حالة أية في بالدفع يلتزم الصندوق أن على ذلك إلى إضافة

  .عام بشكل بالتعويض

  

 بدور المتعلق الغموض يزيل الصندوق اختصاص بيان في التفصيل هذا أن :الباحث يرى

 في وكانت قضائية قرارات لخالفات محالً ظلت التي األمور بعض حسموي اليوم لغاية الصندوق

    .الصندوق عن وترفعها التأمين شركات على المسؤولية توجب أغلبها

  

 محكمة قرار إلى اإلشارة من بد ال التأمين، قانون مشروع على للتعليق قالتطر وقبل

 شهادة في الشرط بأن القاضي 67/2003  رقم المدني االستئناف في ، اهللا رام في  االستئناف

 شهادة في الوارد الشرط أن حيث ثالث شخص بحق يسري ال البوليصة صاحب اسم بتحديد التأمين

 له عالقة ال ثالثا شخصا كونه المصاب الطفل بحق يسري ال البوليصة بصاح اسم بتحديد التأمين

  . 135التأمين بشهادة

                                      
 شـركة  ضد الشرحة الرسول عبد محمد آمنة و الشرحة راشد أحمد فوزي (اهللا رام استئناف محكمة ، 67/2004 مدني استئناف 135

 غاءإل  المخالف القاضي  أيد حيث مخالف رأي هناك كان القرار هذا وفي.   ، غير منشور    17/5/2004 بتاريخ ) للتأمين فلسطين

 إليـه  توصلت فيما المحترمة األغلبية رأي أخالف : "... المخالفة قرار سياق في وجاء ، البوليصة شروط لمخالفة التأمينية التغطية

 التأمين بوليصة عن مصدقة صورة وهو 2/ط المبرز إلى بالرجوع إذ المستأنفين تعويض عن عليها المستأنف الشركة مسؤولية من

 باستثناء البوليصة ظهر على الواردة البنود بموجبها ألغت البوليصة هذه على قيودا أوردت فإنها الحادث ضوعمو بالمركبة المتعلقة

 المركبـة  يقود كان الذي ) األول عليه المدعى ( للسائق يسمح البنود  هذه من بند أي يوجد وال 1،2،27،28،29،30،31 البنود
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 وردت التي بالتفصيالت يتعلق فيما التأمين قانون مشروع على المالحظات بعض يلي وفيما

  :الصندوق اختصاص بخصوص

  

  الفرع األول
  التأمني وثيقة تعريف إغفال

  

 مركبة يستعمل أن شخص ألي يجوز ال": انه على لتأمينا قانون مشروع من 138 المادة نصت

 وثيقة للمركبة كانت إذا إال ذلك في يتسبب أن أو باستعمالها آخر شخص ألي يسمح أن أو آلية،

  .  136 "القانون هذا وأحكام متفقة المفعول نافذة تأمين

 تكرر قد الوثيقة ذكر أن مع  التأمين، قانون مشروع في" التأمين وثيقة "تعريف يتم لم انه ويالحظ

 المقصود يفهم حتى المقترح القانون في الوثيقة تعريف يتوجب  ولذلك ،137 فيه موقع من أكثر في

  . منها

                                                                                                    
 أو/و بإذن المركبة قيادة رخصة بحمل لسائقه يسمح والذي البوليصة ظهر على لمدونا الثالث البند أن طالما بقيادتها الحادث وقت

 ورد طالما المستأنفين وكيل من عنه صورة المرفق القرار على الدعوى موضوع الواقعة تطبيق يمكن ال وبالتالي البوليصة صاحب

 طالما النفاذ واجب المتعاقدين شريعة والعقد عقد هي مينالتأ بوليصة أن وحيث ، البوليصة تلك ظهر على الثالث البند على اإللغاء

  هذا تبنى  التأمين قانون مشروع أن ويالحظ  ..." النفاذ واجب عقد 2/ط المبرز فان العام اإلداري النظام أو القانون يخالف لم انه

 .المخالف الرأي

.لغىالم اإللزامي التأمين قانون مشروع من 2 للمادة مطابقة المادة هذه 136

 ومالحقه التأمين عقد الوثيقة: " أنها التأمين وثيقة تعريف على الملغي اإللزامي التأمين قانون مشروع من األولى المادة نصت بينما 137

"له المؤمن إلى المؤمن يصدرها الذي
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 بوليصة من تتألف والتي التأمين، وثيقة تدقق أن يرى الباحث فإن لذلك باإلضافة

 بحق جحفةالم الشروط استبعاد يتم بحيث التأمين، مراقب قبل من وملحقاتها، التأمين

 من تصديقها تم إذا إال الوثيقة قي الواردة الشروط هذه تسري ال وان لهم المؤّمن جمهور

  .لهم والمؤمن المؤّمنين مصلحة بين التوازن مراعاة مع قبله

  

  الفرع الثاني
  باألجرة ركاب و�قل اخلصوصية املركبة رخصة خمالفة

  
 ركاب نقل حالة في الصندوق فموق إلى التطرق فسيتم أهمية، من الموضوع لهذا لما

 في الكرنيت إلى بالنسبة الموضوع هذا إلى التعرض ثم ومن الفلسطيني القضاء نطاق في باألجرة

  .الضمان مال بصندوق يتعلق فيما المغرب في الوضع إلى وأخيراً إسرائيل

  

 :طينفلس في التأمينية التغطية ينفي ال خصوصية مركبة في باألجرة الركاب نقل:   أوالً

 من  اإللزامي، التأمين قانون لمشروع اإليضاحية المذكرات في ذكر مما الرغم على

 لغرض الحادث وقوع لحظة للمركبة استعمال حالة في ساٍر غير يكون التأمين أن

 الخصوصية مركبته استعمل يكون أن ذلك مثال( رخصتها في المحدد للغرض مخالف

 فإن ، 138)نقل مركبة في نقلها واجبا كان بضائع نقل في أو باألجرة ركاب نقل في

 األسباب من خصوصية مركبة بواسطة باألجرة الركاب نقل استثنى الفلسطيني القضاء

                                      
 . 78 ص  ، سابق مرجع ، اإللزامي التأمين قانون لمشروع اإليضاحية المذكرات ، ناظم ، عويضة 138
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 اهللا رام استئناف محكمة  قرارات من االتجاه هذا ويظهر التأمينية، التغطية تنفي التي

  :التالية

  

 استيفاء أن اهللا رام استئناف محكمة قررت : 2001139 /505 مدني استئناف  )أ 

 يخالفه شرط كل بالبطالن يسقط وأنه العام النظام من هو المؤمن من التعويض

 .التعويض المصابة تقاضي دون يحول ال باألجرة الركاب نقل وأن

 شركة أن اهللا رام استئناف محكمة قررت :2001140 / 774 مدني استئناف )ب 

 أن يجب التأمين هذا فان المركبة على التأمين بوليصة تنظم حينما التأمين

 عقود أن على منعقد الفقه إجماع  وأن حمايته المشرع أراد الذي الغير يغطي

 لم التي التعسفية الشروط استبعاد فيها يجوز التي اإلذعان عقود من التأمين

   .له المؤمن الحادث وقوع في أثر لمخالفتها يكن

    

 : إسرائيل في التأمينية التغطية ينفي خصوصية مركبة بواسطة باألجرة الركاب نقل:  ثانياً

 حيث الذكر، سابقة الفلسطينية المحاكم قرارات عن مختلف موقف اإلسرائيلي للقضاء

 فان باألجرة ركاب نقل هناك كان انه ثبت إذا انه قررت اإلسرائيلية العليا المحكمة أن

                                      
 إيمـان  ضـد  للتـأمين  فلـسطين  شركة ، 23/2/2004  بتاريخ  ،505/2001 مدني استئناف  اهللا، رام استئناف محكمة رارق 139

 . 15 الملحق ، بالرسالة  غير منشور ومرفق  طوافشة،

 شـروق  ضـد  للتـأمين  فلـسطين  شركة ،26/2/2004  بتاريخ ،774/2001 مدني استئناف ، اهللا رام استئناف محكمة  قرار 140

 . 16 الملحق ، بالرسالة غير منشور ومرفق   اسمة،قو
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 قعةالوا إثبات واجب  أن حين في أنه على ،141البوليصة لشروط مخالفة يعتبر هذا

 إن إثبات عبء  عاتقها على يكون التأمين شركة  فان  المصاب، على يكون التأمينية

 ادعائه إلثبات المحكمة أمام بينة إحضار عن المصاب امتنع وإذا باألجرة كان النقل

  .كافية غير بينة بسبب دعواه رد خطر إلى يتعرض فانه  باألجرة نقل وجود بعدم

    

 :المغرب في التأمينية التغطية ينفي خصوصية مركبة بواسطة ةباألجر الركاب نقل:  ثالثا

 في السائق نقل حالة في الجسدية الطرق حوادث إلصابات التأمينية التغطية تنتفي

  :التالية األعلى المجلس قرارات في يتضح وهذا باألجرة ركاباً الخصوصية سيارته

      :   142 1992/10/15   بتاريخ الصادر 6502   رقم الجنحي القرار  )أ 

 العربة على أشخاص تسعة يحمل الذي الجرار سائق أن على ينص والذي

 بسبب لهم حصلت التي األضرار عن مسؤوالً يكون  الجرار يجرها التي

 الركاب وأن الطريق، عن وخروجه الجرار انحراف نتيجة العربة انقالب

 السوق إلى منقله أجرة الجرار لصاحب أدوا أنهم القضائية الضابطة لدى أكدوا

 .الدعوى من التأمين شركة وإخراج الضمان، مال صندوق تدخل يبرر مما

 قرر :143  1980مارس   6 بتاريخ 51158 جنائي ملف 250 عدد القرار )ب 

 تعليال قرارها عللت قد االستئناف محكمة تكون أنه للقضاء األعلى المجلس

                                      
    3/2/99  بتاريخ  قرار وآخرين، الكرنيت ضد ديب محمد   ، 143/98  اإلسرائيلية العليا المحكمة لدى  باالستئناف اإلذن طلب 141

 ،1999 البيـضاء  الدار ،لقانونيةا المكتبة سنة، أربعين خالل التأمين في األعلى المجلس قضاء محمد، وأفركوس العزيز عبد توفيق 142

.345 ص

. 154  ص ، سابق مرجع سنة، أربعين خالل التأمين في األعلى المجلس قضاء محمد، أفركوس، و العزيز عبد توفيق،  143
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 مقابل مالية بالغم بأدائهم صرحوا الذين الشهود شهادة اعتمدت عندما كافيا،

 الحادثة أثناء وجدت والتي فقط، البضائع لنفل مخصصة شاحنة في نقلهم

 خارج خمسة من وأكثر المجموع في الثمانية يفوق األشخاص من عددا تحمل

 صندوق تدخلو الدعوى، من التأمين شركة إخراج ذلك على ورتبت المخدع،

 .الضمان مال

 رقم المدني الملف في  2/ 6/ 1992 بتاريخ الصادر 4072  رقم القرار  )ج 

 وليكون بعوض النقل أن للقضاء  قرر  المجلس األعلى:144  3817/ 84

 من 14 الفصل ألن متكررا أو معتادا يكون أن يجب  الضمان النعدام سببا

  . التكرار تعني وهي )) يستخدم (( بكلمة عبر النموذجية الشروط

  

  الفرع الثالث
  الركاب بعدد يتعلق فيما ةالبوليص لشروط السائق خمالفة

  
 إذا تنتفي التأمينية التغطية أن  145اإللزامي التأمين قانون لمشروع اإليضاحية المذكرة نصت  

 وفي. لرخصتها طبقا قانونا به المسموح العدد يفوق عددا الخصوصية غير مركبته في السائق حّمل

 عدد زراعي جرار في المسافر أن المحكمة قررت اهللا رام استئناف محكمة عن مؤخراً صدر قرار

 أن نجد"... : يلي ما على القرار ونص بالتعويض التأمين شركة مطالبة له يحق ال صفر فيه الركاب

 أن أي)صفر (السائق بجانب خصوصي ركاب سيارة عبارة مقابل وجاء زراعي تراكتور هي المركبة

                                      
 .338  ص ، سابق مرجع سنة، أربعين خالل التأمين في األعلى المجلس قضاء محمد، أفركوس، و العزيز عبد توفيق، 144

.79  ص  ، سابق مرجع ، اإللزامي التأمين قانون لمشروع اإليضاحية المذكرات ، ناظم ، عويضة 145
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 أي معها تحمل أن المركبة هذهل يحق ال انه أي السائق بجانب راكب أي بوجود تسمح ال الرخصة

 المبينة الزراعي التراكتور يركب كان انه دعواه بالئحة كرر المستأنف أن ونجد كان مهما إنسان

 شروط خالف قد يكون 1/ط المبرز التأمين ببوليصة عليها والمؤمن 2/ط المبرز في أوصافه

 مخصص مقعد هناك يكون أن ندو بجانبه راكب بتحميل قام بان يقودها كان التي للمركبة الرخصة

 تتحدد التأمين شركة مسؤولية أن وحيث 2/ط المبرز بموجب ذلك له مسموحا يكون أن ودون لذلك

 بالفعل أثبته الذي األمر العقد ذلك مخالفة إثبات وعليها التأمين بوليصة وهو التأمين عقد بموجب

 العقد ذلك شروط السائق لمخالفة 2/ط للمبرز التأمينية التغطية من يستفيد ال المستأنف أن وحيث

 وال ابتداء بها الركاب بحمل يسمح التي المركبات على ينطبق 677 األمر من15/3 المادة نص وان

 التأمين عقد قدر على تقع الشركة مسؤولية أن كما الركاب حمل يجوز ال التي المركبة على ينطبق

 أو له يحق فال الحادث وقوع عند لعقدا شروط من شرط أي له المؤمن خالف فإذا للشروط طبقا

  146".ضرر بأي المؤمنة الشركة على الرجوع لغيره

   

 في المصاب المسافر يحرم والذي ،االستئناف محكمة عن الصادر الحكم هذا أن ويالحظ

 أمام تزال ال القضية وأن القطعية الصفة يتخذ لم  التأمين، شركة من التعويض من طرق حادث

  .147اهللا امر في النقض محكمة

   

 

                                      
 العربيـة  المؤسـسة  شركة ضد عابد روحي ،  7/9/2004 بتاريخ  ،30/2004 مدني استئناف ، اهللا رام استئناف محكمة قرار 146

  . 17 الملحق  ، بالرسالة غير منشور ومرفق  ، للتأمين

.ب17 الملحق ، بالرسالة غير منشور ومرفق  الرسالة، هذه مناقشة بعد  في هذا الموضوع الفلسطينية لنقضا محكمة قرار صدر 147
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  الفرع الرابع
  املركبة �وع ذات سياقة له جتيز رخصة على السائق حيازة عدم

     
 الواجب الرخصة نوع بخصوص لالجتهاد فلسطين في مفتوحاً المجال النص هذا ترك 

 :فريقين إلى فيه المجتهدون انقسم حيث السائق لدى توفرها

  

 المركبة نوع لنفس رخصة توفر  الواجب  من انه : موقفهالتأمين، و بشركات متمثٍل أوٍل فريٍق:  أوالً

 الواقعة أو السير حادث من الجسمانية إصابته حالة في تغطيته تتم حتى السائق، يقودها التي

 السائق كون حال في المركبة قيادة عن لناتجةا المخاطر تغطي التأمين شركة ألن ، التأمينية

  .المهمة لهذه تؤهله رخصة على وحاصالً  المركبة تلك لقيادة مؤهالً

 

 هناك تكون حتى المركبة نوع نفس لقيادة رخصة السائق لحيازة أهمية ال انه يدعي ثاٍن فريق:  ثانياً

 عمومية مركبة قيادة له يجوز خصوصية مركبة بقيادة مجازا كان فمن للحادث، تأمينية تغطية

. 148 المفعول ساري إلزامي تأمين افيه دام ما  القيادة، رخصة في مدرج غير آخر نوع أي أو

 عدم على تنص والتي غزة، في العام النائب عن الصادرة التعليمات إلى الفريق هذا واستند

                                      
 غيـر منـشور ومرفـق        ، 10/7/2000  بتـاريخ  ، 79/1999 رقم حقوق استئناف ، غزة في العليا االستئناف محكمة قرار 148

 الخطر وقوع احتماالت يغطي تأمين عقد وجود تماماً فالثابت :" ...  أنه  القرار حيثيات في جاء وقد ، 18 رقم الملحق ، بالرسالة

 تغطـي  بان العقد هذا بموجب  ملزمة التأمين شركة المستأنفة  تكون الذي األمر الحادث وقوع في تسببت التي المركبة جانب من

 عقد لشروط مخالفته في السائق أن ذلك مركبةال هذه قائد إلى النظر إلى حاجة دونما المركبة هذه سير عن تنجم التي المخاطر كافة

 طالمـا  السيارة هذه جراء من  ضرر أصابه آخر طرف أي إلى ذلك يمتد وال التأمين شركة وبين بينه المسؤولية تنحصر التأمين

 مـن  مركبـة ال هـذه  نـوع  لقيادة تؤهله القيادة رخصة كانت أن القول ذلك في يقدح وال المخاطر هذه ويغطي يشملها التأمين عقد

.." عدمه
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 المفعول، سارية تأمين بوليصة على يحوز كان إذا للسائق تأمين بدون مركبة قيادة تهمة توجيه

  .149 قيادتها له تجيز النوع ذات من رخصة لديه يكن لم إذا حتى

    

 عن الناتجة المخاطر تؤمن التأمين شركة ألن األصوب، هو األول الرأي أن :الباحث يعتقد

 الغاية، لهذه ومرخص مؤهل السائق أن اعتبار على اجله، من تأمينها تم الذي للهدف المركبة استعمال

 نص الذي هو االتجاه وهذا تأمينية تغطية بوجود يكتفى بحيث الشرط هذا عن التغاضي يجوز وال

  . التأمين قانون مشروع عليه

  

 المحكمة عن الصادرين التاليين القرارين دراسة خالل فمن ،اإلسرائيلي القضاءب يتعلق مافي أما

  :المصاب لمصلحة أنهما يالحظ القيادة برخصة يتعلق فيما العليا

  

 سـائق  بـه  أصيب طرق حادث حالة في أنه  المحكمة قررت : 150 9524/00 استئناف قرار  )أ 

 بينمـا  عمومي، صغير باص نوع من وحده مركبة يسوق كان بينما خصوصية رخصة ليحم

   الـسائق،  عـدا  ركـاب  10 يحمل أن الممكن من انه السير دائرة من  الباص رخصة كانت

 الركـاب  عدد وليس الحادث وقت الفعلي الركاب عدد هو ألن المهم  المفعول     ساري فالتأمين

 تنتـفِ  فلـم  المركبة في وحده ضده المتسأنف كون سببب وانه الرخصة حسب بهم المسموح

 عالقـة  ال المركبة في الركاب عدد أن  العليا المحكمة وأضافت الحادث، عن التأمينية التغطية

                                      
 .19 رقم  الملحق ، 17/7/1998 بتاريخ غزة في العام النائب مكتب عن الصادرة 25/97  رقم تعليمات  انظر 149

 للتـأمين  هادار شركة ، 21/3/2002  بتاريخ   ، 9524/00 حقوقي استئناف  إذن  قرار ، اإلسرائيلية العليا  المحكمة  قرار 150

. والكرنيت شالفا حين ضد
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 التـي  المقاعد عدد في هو الوحيد الفرق وان يختلف ال المركبة وزن دام ما السائق بمهارة له

 .فيه ثبتت

 نظـرت   152 6971/03  رقم الحقوقي والنقض 151  10017/02   رقم الحقوقي النقض في  )ب 

 رخصة توافق  عدم هو القضيتين  من كٍل موضوع وكان قضاة سبعة من مؤلفة موسعة هيئة

 :يلي ما  المحكمة وقررت ، رخصة المركبة مع السائق

  

 رفضت والذي  جرينبرغ، السائق مطالبة موضوعه كان والذي األول، االلتماس في 

 نتيجة التأمين شركة من بالتعويض مطالبته بشأن العليا، المحكمة حتى تهواستئنافا دعواه

 عجز من يعاني كان انه رغم عادي، مقود ذات لمركبة قيادته أثناء سير بحادث إصابته

 بضغط يعمل مقود فيها مركبة يقود أن عليه وكان  الوالدة، منذ إعاقة بسبب يديه في% 100

 إلبطاله االلتماس قدم الذي القرار وكان. قيادته ةرخص حسب) Power Steering (الزيت

 مع تتالءم ال مركبة ساق انه حيث الرخصة بشروط جرينبرج المصاب إخالل أن بين قد

 إذا التعويض من السائق يحرم والذي القانون من) 3(7 البند تطبيق إلى يؤدي رخصته شروط

  .سياقة رخصة بحوزته يكن لم

 في ضدها حكم والتي التأمين شركة مطالبة موضوعه فكان الثاني االلتماس أما  

 والذي هليفي يورام المصاب دعوى برد العليا المحكمة وحتى واالستئناف األصلية الدعوى

                                      
 – افنيـر  ضد والكرنيت جرينبرج تسفي  ، 2/6/2004  بتاريخ ، 10017/02 حقوق نقض ، اإلسرائيلية العليا المحكمة قرار 151

 .   للتأمين مجدال وشركة  اإلسرائيلية التأمين شركات اتحاد

 يـورام  ضـد  وافنير تأمينلل منورا شركة  ،  2/6/2004  بتاريخ ،  6971/03 حقوق نقض ، اإلسرائيلية العليا المحكمة قرار 152

. وآخرين والكرنيت هليفي
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 مسافرين عشرة الحادث ساعة يقل وكان صغيراً باصاً يسوق كان بينما سير بحادث أصيب

 في ينقل أن للسائق بموجبها محيس والتي الثانية الدرجة من قيادته رخصة كانت بينما سواه

  .مسافرين 8 حتى المركبة

  

 اإلسرائيلية العليا المحكمة في المذكورة الموسعة الهيئة قررت االلتماسين، كال وفي  

 يتعلق الذي البند وان المركبة رخصة مع تنطبق ال أنها مع سارية، تظل القيادة رخصة أن

 االستثناءات أن المحكمة وأضافت. الحالة هذه في ينطبق ال قيادة رخصة على الحصول بعدم

 أو خطيرة حاالت على تنطبق أن ويجب ضيق، بشكل تفسر أن يجب التعويضات قانون على

 يتم والتي التعويض من بحرمانه للمصاب الكبير العقاب بموجبها تتيح والتي فحسب شاذة

 على فقط ينطبق  التعويض من الحرمان فان ولذلك.  المخالفة وبين العقوبة بين التوافق عندها

 تؤثر والتي الفعلية وميزاته المركبة بنوع والمتعلقة الرخصة درجة تحديد أو بشرط اإلخالل

 ال أنها إال السير قوانين بحسب مخالفة تشكل المخالفة هذه أن ورغم.  الرخصة درجة على

 الذي الجتماعيا الهدف بين نوازن أن يجب أنه كما القانون، حسب التعويض من السائق تحرم

 بوليصة شروط احد السائق مخالفة بسبب العقابي والهدف جهة من اجله من التأمين وضع

 المركبة بقيادة فقام الرخصة شروط السائق خالف إذا ولذلك  أخرى، جهة من القيادة أو التأمين

 من تلغى ال الرخصة فان به المسموح على الركاب من عددا أضاف أو طبية نظارة بال

 مالءمة فحص اجل من وزنها مثل المركبة في المادية الشروط المحكمة اعتمدت ولذلك سهاأسا

  .المركبة مع له الممنوحة الرخصة
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  الثالث المبحث
  للصندوق الثا�وية الوظائف

 

 من أو السائق من المدفوعة، المبالغ استرجاع إمكانية دون المصاب، يعوض أن الصندوق على

 ارتكبه طرق بحادث أصيب من تعويض وحالة المتوفى، السائق عاليم تعويض حالة في  غيره،

   .السابق التأمين انتهاء من يوماً ثالثين عن تقل مدة قبل تأمينه انتهى سائق

  
  األول المطلب

   تأمني بدون مركبة يسوق الذي السائق معايل
  153 وفاته يف احلادث ويتسبب قيادة رخصة بدون أو/و

  

 السائق وفاة إلى الطرق حادث أدى إذا" :انه على التأمين قانون عمشرو من 151 المادة تنص

 مطالبة ورثته من للمعالين يحق فإنه  القانون، هذا بموجب تعويضا يستحق ال الذي المصاب

  "  القانون ألحكام طبقا بالتعويض الصندوق

  

 يحمي وهو اجتماعي نظام التأمين ألن  التعويض، نيل في الحق للورثة النص هذا أعطى 

 لهم ذنب ال الذين الضحايا من طبقة إيجاد عدم إلى ويهدف الحادث بسبب توفي الذي السائق ورثة

 من) 7 (المادة من) ب (الفقرة نص كبير حد إلى يشابه النص هذا و مورثيهم، سلوك سوء بسبب

                                      
) المعدل (2004 التأمين قانون مشروع من  151 المادة  وتقابلها.  677 رقم العسكري األمر من ب7 المادة  153
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 مراأل هذا بموجب الدعوى إقامة في المعالين حق يبقى:" أنه على نصت التي) 677 (رقم األمر

  .”)أ (الفقرة في ورد مما بالرغم قائما

 حادث نتيجة عاهة من يعاني الذي المصاب شمل الُمشّرع على يتوجب كان أنه :الباحث ويرى

 ورثة على يقع الذي العبء عن يقل ال عائلته على عبئا يشكل ألنه بالتعويض، معينة بنسبة طرق

 تفوق طرق بحادث المصاب بذوي تلحق لتيا األضرار تكون ما فكثيراً الطرق، حادث من المتوفى

 نتيجة المعالون له يتعرض الذي الدخل خسارة إلى فباإلضافة  المعيل، وفاة عن تنجم التي األضرار

 لديه الحادث يترك الذي المصاب ومعالي ذوي فإن  المادة، هذه حسب الصندوق يغطيه والذي الوفاة

 جسيمة مصاريف ألسرته، وإعالته المصاب هذا خلد خسارة إلى باإلضافة يتكبدون، كبيراً عجزاُ

 ألغراض البيت وتكييف والمعيشي الطبي والتأهيل والمواصالت العالج مصاريف في تتمثل

  .المصاب هذا واحتياجات

 قانون من 123 المادة به قضت بما األخذ بالمشرع األجدر من كان أنه : الباحث ويرى 

 ثبت إذا التعويض في المصاب حق يسقط -1" : يلي ما على تنص والتي 2000 لسنة 7 رقم العمل

. المصاب من متعمد فعل عن -أ: يلي عما نتجت اإلصابة أن اختصاص ذات جهة تجريه تحقيق بعد

 الدائم العجز أو الوفاة حالة أعاله) 1 (الفقرة أحكام من يستثنى - 2. المخدرات أو الخمر تأثير -ب

   ".فأكثر % 35 بنسبة

 الدائم العجز أو الوفاة حالة من استثنى الذي  المذكور، العمل قانون أن :ثكما يرى الباح

 لورثة هي هنا الحماية ألن االستثناء هذا في أصاب قد المتعمد، الفعل أحكام من% 35 بنسبة

 ذلك مع وتماشيا مورثيهم سلوك سوء بسبب لهم ذنب ال الضحايا من فئة إيجاد عدم أجل من المصاب

 أن للوفاة، بل االجتماعي المبدأ نفس عليه ينطبق فأكثر ،%35 بنسبة دائم جزبع يصاب من فإن

 يكفي أنه كما كبيراً، الدائم العجز فيها يكون التي الحاالت في وخصوصا أكبر عبئا يعتبر الدائم العجز
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 تلك تتجاوز أن يعقل وال القانون مخالفته على له كعقوبة كبير بعجز الحادث هذا في السائق إصابة

  .لها ذنب ال التي عائلته لتشمل السائق،  العقوبة

   

  المطلب الثاني
  إلزامي تأمني هناك يكون أن بدون مركبة من يصاب الذي املصاب

  .154السابق التأمني ا�تهاء من يوماً ثالثني على تزيد ال مدة قبل ا�تهى اإللزامي التأمني كون حالة بشرط 

  

 العليا المحكمة لدى إضافية محاكمة (استئناف قرار في يوماً الثالثين مسألة وردت   

 دار حيث ،19/6/2002  بتاريخ الصادر الكرنيت ضد عاشور مئير ،5771/02 رقم) اإلسرائيلية

: يلي كما الكرنيت على الرجوع  تتناول  والتي التعويضات قانون من) 2)(ا(9 المادة  حول البحث

 بالتعويض ملزم آخر شخص على الرجوع حق له يكون ال القانون هذا حسب تعويضاً دفع من) ا(9"

 أن أو التأمين أمر حسب تأمين له ليس من) 2)... (1:(التالية الحاالت في الرجوع حق سوى

 انتهى الذي سنوي تأمين له كان من عدا ما المذكورة المسؤولية يغطي ال حوزته في الذي التأمين

   ."الحادث قبل يوم 30 خالل مفعوله

  

. شهراً 12 وليس ونصف شهراً عشر احد لمدة التأمين كان االستئناف محل القضية وفي  

 أن وهو عليه متعارف تجاري عرف توضيح اجل من هي يوما الثالثين فان ذلك إلى باإلضافة

 كان له المؤمن أن منطلق من التأمين فترة انتهاء بعد كهبة يوما 30 مؤمنيها تمنح التأمين شركات

                                      
ـ ) المعدل (2004 التأمين قانون مشروع من ب) 1 (177 المادة وتقابل. 677 رقم العسكري األمر من  2) أ (9 المادة 154  ي،والت

.الطرق حوادث لمصابي التعويضات قانون من) 2)(ا(9 المادة تقابل
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 المركبة كانت بالذات، القضية هذه وفي.ذلك يفعل ولم اخطأ ولكنه إضافية نةلس التأمين تجديد ينوي

 المركبة صاحب اشترى يوم 30 ال فترة وخالل التأمين فترة انتهاء وبعد باألجرة، ركاب لنقل مؤمنة

 المؤمن منحت ألنها المادة هذه من الهدف انتفى لذلك عمومية لمركبة وليس خصوصية لمركبة تأميناً

 المؤمن يستطيع فال يجدده، لن انه افتراض على وليس التأمين سيجدد انه افتراض على الفترة هذه له

  .النية لتجديد التأمين لديه انعدمت إذا المنحة بهذه التمتع له

  

 أنه حيث الصندوق، واجبات من وسع قد التأمين قانون مشروع أن يتضح الفصل، هذا نهاية في

 الماضي، في فيها تلتزم كانت التي الحاالت من العديد في التأمين اتشرك عن التأمينية التغطية نفى

 مسجل هو عما الركاب عدد وزيادة باألجرة خصوصية مركبة بواسطة الركاب نقل أسلفنا كما ومنها

 يوجد يزال ال أنه نجد أخرى، ناحية ومن  .المركبة نوع لنفس قيادة رخصة حيازة وعدم الرخصة، في

 في إال يتدخل ال الصندوق أن حيث  التأمين، شركات تعثر حالة في الصندوق حكامبأ يتعلق فيما نقص

 شركة تصفية تتم حتى االنتظار وعدم النقص هذا تغطية الواجب ومن المعنية، الشركات تصفية حالة

 توسيع المناسب من أنه  كما.  المصابين حماية أجل من فّعال إيجابي دور للصندوق يكون وأن التأمين

 أو تأمين )السائق( لمعيلهم يتوفر لم الذين المعالين من الصندوق، من التعويض مستحقي رةدائ

 بعجز الحادث لهم وتسبب تأميناً أو ترخيصاً يحملون ال الذين السائقين من المصابين ليشمل  ترخيص،

  . العمل بقانون أسوة% 35 عن يزيد

    

شاريع صناديق تعويض في العالم حيث  يستعرض الباحث نماذج صناديق ومسفي الفصل القادم و

يتطرق الى صندوق حوادث الطرق في جنوب افريقيا وصندوق مال الضمان للسيارات في المغرب 

  .ناديق تعويضات مصابي حوادث الطرقتتعلق بإنشاء ص في مصر واألردن ومشاريع قوانين 
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  الرابع الفصل
العالم في تعويض صناديق ومشاريع صناديق نماذج  
  

 الثاني المبحث وفي العالم في تعويض صناديق الفصل هذا من األول المبحث في ولسنتنا

  .الطرق حوادث لمصابي تعويضات صناديق بإنشاء تتعلق عربية قوانين مشاريع إلى الباحث سيتطرق

  

  األول المبحث
     العامل يف تعويض لصناديق مناذج

   

 جنوب في الطرق حوادث صندوق إلى المبحث هذا من األول المطلب في الباحث سيتطرق

  .المغرب في للسيارات الضمان مال صندوق إلى الثاني المطلب وفي أفريقيا

   

   األول المطلب
  155أفريقيا جنوب يف الطرق حوادث صندوق

  

 أفريقيا في سارياً كان   والذي ، اإللزامي التأمين نظام محل 56 رقم الطرق حوادث قانون حّل

 السيارات قبل من تقع التي الحوادث جميع الصندوق نظام يغطي حأصب بحيث  ، 1946 عام منذ

                                      
155 ROAD ACCIDENT FUND ACT   الرسـالة  بهذه مرفق   1/11/1996   بتاريخ أفريقيا جنوب في الصادر 56 رقم 

 Multilateral Motor Vehicle  محـل  ليحـل  جـاء   القانون وهذا  ، 20 رقم الملحق ، اإلنجليزية باللغة القانون نص

Accidents Fund Act 93 of 1989    المذكور  بالقانون الملحق الجدول من الثاني الجزء  في مذكور هو كما  .
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 ، والعجز الدخل وخسارة العالج مصاريف عن المصابين  بتعويض ويقوم ، 156الغير بها ويصاب

   . 157)والديزل البنزين (الوقود على تفرض نسبة من الصندوق هذا ميزانية وتكون

  

  :يلي فيما الصندوق نظام عن النظام هذا ويختلف

 أخذاً 158بإهمال المركبة قيادة حالة في يتم أفريقيا جنوب في الصندوق قبل من التعويض أن: أوالً

 المصاب يستحق ال السائق من إهمال هناك يكن لم فإذا ) Fault System ( الخطأ بمبدأ

 العسكري األمر نطاق في أجله من أنشئ التي الحاالت في يعوض فإنه الصندوق أما. تعويضاً

  .159مطلقة المسؤولية أن على ينص والذي) 677 (رقم

  

 اإللزامي بالتأمين يتعلق فيما أفريقيا جنوب في الخاصة التأمين شركات وظيفة النظام هذا ألغى: ثانياً

 التأمين في محصورة الشركات تلك وظيفة وبقيت الصندوق، إلى انتقلت أنها حيث للسيارات

 والتأمين الغير بممتلكات تلحق التي المادية ضراراأل في الثالث الفريق وتأمين للسائق، الشخصي

 الخاصة التأمين شركات وظيفة الصندوق وظيفة تلِغ لم بينما . البوليصة شروط حسب الشامل

 المصابين لتعويض العام الهدف إطار وفي التأمين شركات لوظيفة مكملة وظيفته جاءت وإنما

  .واجتماعياً اقتصادياً مصالحهم على والحفاظ

                                      
  .السائق بها يصاب  التي اإلصابات  يغطي ال التأمين هذا أن أي  156
)    . ROAD ACCIDENT FUND ACT  56  ( من)   1(5  و)   6(1 المواد  157

   )  .  ROAD ACCIDENT FUND ACT  56    ( من 3 المادة 158

 مـن  ذنب هناك كان إذا فيما عبرة وال كاملة مطلقة المسؤولية تكون: " أنه على ،677 رقم العسكري األمر من ج 2 المادة تنص 159

".يكن لم أم الغير من مشترك ذنب هناك كان أو يكن لم أم السائق جانب
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 يدفعها التي الميزانية خالل من التعويض على أفريقيا جنوب صندوق في التعويض نظام يقوم: لثاًثا

 تمويل ألن فلسطين في الصندوق موارد عن يختلف النظام وهذا .الوقود ثمن مع السائقون 

 الجهات تدفعها ودفعات للصندوق التأمين شركات تدفعها دفعات خالل من يتم لدينا الصندوق

  .160الصندوق إنشاء عند للصندوق الكرنيت حولها التي والدفعات له، التأمين من ةالمعفا

  

 يعوض الذي التأمين تغطية في السائق فمشاركة عادل، النظام هذا أن :البعض ويرى

 الخطر أن حيث وبالتالي، الطرق، على السيارات في والسفر الوقود استهالك بمقدار يكون المصابين

 يستعملون الذين السائقون يسببه الذي الخطر يفوق بسياراتهم كثيراً يسافرون أشخاص من ينتج الذي

 استعمالهم عن تنتج التي األخطار تغطية أجل من اكبر تأميني قسط عليهم يترتب ولذلك أقل سياراتهم

 انه(  أفريقيا جنوب في الطرق حوادث صندوق لجنة تعبير في هذا ويظهر. بحوزتهم التي للسيارات

 ما بمقدار ادفع "أساس على مموالً الصندوق يكون بأن المعتمدة الحكومة لخطة المقبول نم سيكون

   . 161")تسافر

  

 استعمال عن الناتجة المخاطر في االشتراك أن ناحية من عادل النظام هذا أن : الباحث يرى

 هذه النظر لوجهة وتطبيقاً. المركبات هذه استعمال وكمية مدى مع متناسباً يكون أن يجب المركبات

                                      
.1995 لسنة 95 رقم قرار من 10 المادة  160

161 (…it would be acceptable for a State regulated scheme to be funded on  a “pay-

as-you-go” basis...)   ,  http://www.transport.gov.za/library/docs/raf/sexecsumm.pdf

    .31/12/2004  يختار في زيارة آخر ،

 

http://www.transport.gov.za/library/docs/raf/sexecsumm.pdf
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 لم إذا اإللزامي التأمين بوليصة قيمة من تخفض تشريعات سن إلى تميل التأمينية األنظمة بعض فان

  .162 األسبوع طوال للمركبة استعمال هناك يكن

  

  الثاني المطلب
  املغرب يف للسيارات الضمان مال صندوق

  

 مال صندوق اأم ، 1941 سبتمبر 6  في المغرب في للسيارات اإلجباري التأمين فرض

 وتاله ، فصالً عشر اثني على يشتمل ) قانون (ظهير بموجب 1955163  عام في أنشئ فقد الضمان

 المواضيعسيتم استعراض  يلي وفيما . 164 الصندوق هذا  عمل آلية  على ينص  وزيري قرار

  :الوزيري القرار في ثم الظهير في الرئيسة

  

  :الظهير في الرئيسة المواضيع: أوال

 بالشكل محاسبته وتجري االعتبارية، بالشخصية الضمان مال ندوقص يتمتع .1

 يكون التي الحوادث من  بأبدانهم  المصابين أضرار ويغطي  ،165التجاري

 . 166تعويض دفع على قادرين غير عنها المسؤولين أن أو مجهوال فيها المتسبب

                                      
  ال الـذين  المتـدينين  لليهـود  اإللزامي التأمين رسوم تخفيض يتم بأن  يقترح اإلسرائيلي الكنيست في قانون مشروع  ذلك ومثال 162

 ملـصق  أو إشـارة  وضع شريطة آخر يوم اختيار يستطيعون المتدينين غير وأن%  14،5  بقيمة السبت يوم سياراتهم يستعملون

  السيارات تأمين أمر  تعديل   مشروع ، مغطى  غير اليوم هذا في المركبة استعمال  ويكون المختار اليوم إلى يشير  المركبة على

 أوري الكنيست عضو قبل من 12/5/03 بتاريخ اإلسرائيلي الكنيست لرئيس قدم  والذي   4111/ ف   رقــم  1970   اآللية

 .ارئيل
  سابق مرجع ، مغربي  ظهير  163
  سابق مرجع وزيري، ارقر   164
  سابق مرجع ، المغربي الظهير من الثاني الفصل  165
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 عديسا التجاري الوجه على الضمان مال صندوق بمحاسبة النص فإن سبق وكما  

 التصنيف بهذا األخذ األنسب ومن أسهل، مراقبته وجعل الصندوق أداء تحسين في

  .بالصندوق يتعلق فيما

 

 من ويمول التأمين، تمارس التي المؤسسات جميع الضمان مال صندوق يضم  .2

  .167 المرورية المخالفات من واالقتطاعات التأمين شركات

 حسمها يتم التي عاتاالقتطا من الضمان، مال صندوق مورد أن ويالحظ  

  .الصندوق موارد ضمن يرد لم المرورية المخالفات مبالغ من

 غير للسائقين ردعاً الصندوق في به األخذ يتم أن :الباحث ويرى  

  .له تعويض ال من تعويض في الصندوق أهداف مع وتماشياً المؤمنين

 ةإضاف يتم فإنه المغربي، الظهير وبحسب أنه إلى اإلشارة الضرورة من  

 المخالفة، مرتكب السائق على المفروضة الغرامة لمبلغ أدنى، كحد مساٍو، مبلغ

 .168أعاله المذكور االقتطاع يمثل ما ذاتها هي اإلضافة وهذه

 

 التهرب يحاول الذي الحادث عن المسؤول أو السائق على عقوبات القانون فرض .3

 إلى تهدف التي واالتفاقيات العقود يشمل بما عليه الصندوق رجوع إمكانية من

                                                                                                    
  سابق مرجع ، المغربي الظهير من األول الفصل  166
  سابق مرجع ، المغربي  الظهير من  والرابع  الثالث  الفصلين  167
 .سابق مرجع المغربي، الظهير من الرابع الفصل أنظر للمزيد، 168
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 األقصى حدها في العقوبة هذه وتصل الحادث، بعد المنقوالت أو العقارات تهريب

  .169سنتين  السجن إلى

 نظام في أعاله للنص مشابه نص اعتماد المناسب من أنه : الباحث يعتقد  

 تعويض من يدفعه قد ما السترجاع أكبر فرصة الصندوق يضمن حتى الصندوق

 دعم إلى النهاية في هذا ويؤدي مؤمن، غير سائق عن ناتجة إصابات لتغطية

 الرجوع إمكانية يضمن بحيث التعويض في اإلسراع اجل من وتشجيعه الصندوق

 عقود في آلخرين تحويلها أو أمواله تهريب من األخير يتمكن أن دون السائق على

  .صورية

 

 شكل على ذبةالكا المطالبة مقدم معاقبة تتم للصندوق، كاذبة مطالبة قدمت إذا  .4

  .170به المطالب التعويض مبلغ عن تقل ال غرامة

 على المترتبة بالعقوبات يتعلق فيما النص بهذا يعمل أن :الباحث يرى  

 المحتالين ردع إلى تؤدي المادة هذه ألن للصندوق، كاذبة مطالبات تقديم

 إلى أخرى جهة ومن جهة، من السائق مجهولة بالحوادث يتعلق فيما وخصوصاً

 العقوبات ضوء على أكبر بجدية المطالبات مع التعامل في الصندوق يعتشج

 المطالب التعويض مبلغ حد إلى تصل والتي الكاذبة، المطالبات على المفروضة

  .به

 

                                      
  سابق مرجع ، المغربي يرالظه من السابع الفصل  169
  سابق مرجع ، المغربي الظهير من التاسع الفصل  170
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 ويدير للصندوق اإلداري المجلس أعضاء الوطني االقتصاد وزارة وكيل يعين  .5

 الصناعية المهن ليوممث التأمين شركات ممثلي من يتركب إداري مجلس شؤونه

  .  171والفالحية والتجارية العصرية

       

 الشخص من له التي الحقوق في التعويض مستحق محل الضمان صندوق يحل .6

 المبالغ عن المترتبة الفوائد طلب في الحق وللصندوق  الحادثة، عن المسؤول

 وله المذكورة المبالغ قبض اجل من أنفقها التي المصاريف واسترجاع المدفوعة

 ثقاف فرض يطلب أن للصندوق ويجوز 172.المنقوالت في عام امتياز

 حق به ليضمن الحادثة وقوع في سببا كانت التي السيارات على173احتفاظي

  .ذلك بعد به يطالب الذي الرجوع

 على حجز فرض في الحق يملك الضمان مال صندوق أن يالحظ  

 الذين السائقين عرد إلى يؤدي وهذا الحادث، في سبباً كانت التي السيارات

 أن :الباحث ويرى . قانوناً مؤمنة غير بسيارات المصابين بأرواح يستهترون

  .الصندوق في النص بهذا يؤخذ

  

 التي والكيفية األسس فيه ويحدد الظهير هذا تطبيق كيفية وزيري قرار في تحدد .7

 واألشخاص 174الصندوق من المستفيدين واألشخاص التعويضات، بموجبها تحدد

                                      
   .  سابق مرجع ، المغربي الظهير من الثالث الفصل  171
  سابق مرجع ، المغربي. الظهير من السادس الفصل  172
 .تحفظي حجز أي  173
  سابق مرجع  ، الوزيري القرار من  السادس الفصل أنظر  174
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 التي الحقوق من باإلنتفاع الخاصة واآلجال ، 175بأمواله االنتفاع من رومينالمح

 والشروط 177تدخله وطريقة الضمان صندوق تسيير وكيفية ، 176 الصندوق يمنحها

 تهمهم من على المفروضة وااللتزامات الصندوق  مقاضاة للغير بها يمكن التي

 وكيفية 178الصندوق اولهايتن التي الحسابية والعمليات ، الشأن هذا في المسألة

   .179الظهير هذا تطبيق إلى يرجع فيما المالية مدير بها يقوم التي المراقبة إجراء

    

   :الوزيري القرار في الرئيسة المواضيع: ثانياً

 يتعلق فيما وبالذات المذكور، المغربي الظهير بتطبيق المتعلق الوزيري القرار بدراسة  

 البند في للتو إليه أشرنا كنا ما وهو المغربي، هيرالظ من عشر الحادي الفصل بتطبيق

 يتعلق فيما بها االستئناس لنا يمكن هامة تفاصيل على مشتمالً نجده أعاله،) 7(

  :ومنها بالصندوق

  .التعويضات بموجبها تحدد التي والكيفية األسس  )أ 

 .الصندوق يمنحها التي الحقوق من لالستفادة المقررة اآلجال )ب 

 .تدخله وطريقة الضمان صندوق تسيير كيفية )ج 

 .بالصندوق المتعلقة الحسابية العمليات  )د 

 .الصندوق على المراقبة إجراء كيفية  )ه 

                                      
  سابق مرجع  الوزيري، القرار من الثاني الفصل  175
 .سابق مرجع الوزيري، القرار من الثالث الفصل  176
  .سابق مرجع ، الوزيري القرار من الثامن الفصل  177
  .سابق مرجع الوزيري، القرار من   عشر الثاني  الفصل  178
  سابق مرجع ، المغربي الظهير من  عشر الحادي الفصل  179
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  الثاني  المبحث
  الطرق حوادث ملصابي تعويض صناديق بإ�شاء تتعلق عربية قوا�ني مشاريع

  

 للبيئة لما واألردن مصر من كل في قوانين مشاريع إلى المبحث هذا في التعرض سيتم  

  .فلسطين في القانونية البيئة مع وتداخل تشابه هاتين الدولتين من في ونيةالقان

   

  األول المطلب
  مصر يف احلكومي التأمني صندوق قا�ون مشروع

  

 1981 لسنة 10رقم القانون على العربية مصر جمهورية في اإللزامي التأمين نظام يقوم

 180الحادث في المتسبب خطأ تحديد ىبمعن ،)FaultSystem (المسؤولية إثبات نظام يعتمد الذي

 أية عن أو الوفاة عن الناتجة له للمؤمن المدنية المسؤولية بتغطية التأمين شركة التزام على وينص

 ويقتصر العربية مصر جمهورية في وقعت إذا السيارات حوادث من شخص بأي تلحق بدنية إصابة

 قيمة بدفع التأمين شركة تلتزم حيث يضالتعو مسألة في لاللتزام حدود توجد ال بحيث الغير علي

 للمطالبة مدنية دعوى رفع في للمتضرر الحق يظل إنه ثم. قيمته تبلغ مهما به يحكم الذي التعويض

                                      
  المـصرية  الـنقض  محكمة قرار المتضرر، تعويض يتم حتى السائق طرف من الخطأ توفر تشترط التي التشريعات نظام وهو 180   

 فـي  الجنائيـة  للمساءلة أساساً تصلح التي السرعة أن  "أن على أكد والذي 2/4/1994 بتاريخ الصادر   6222 رقم الطعن في

 المـرور  وظروف الحال مالبسات تقتضيه الذي الحد تجاوز تيال هي وإنما ثابتة، حدود لها  ليست الخطأ واإلصابة القتل جريمتي

 مـن  عنصراً تعد معينة ظروف في السيارة سرعة كانت إذا ما تقدير وأن الجرح، أو الموت التجاوز هذا  فيسبب ومكانه، وزمانه

 الكتـب  دار ، التعويضات قضايا في الوسيط ، إبراهيم أحمد، سيد  -"   الدعوى بموضوع يتعلق مما هو تعد ال أو الخطأ عناصر

 .196ص ،2003 ، الكبرى المحلة – مصر القانونية،
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 أو التأمين شركة من عليه الحصول تم عما الطبي العالج مصاريف زيادة مقابل آخر بتعويض

   . وفاةال أو الكلي العجز مقابل إضافي تعويض بمبلغ للمطالبة

  

 التعويض بدفع يسمح  181قانون مشروع مصر في التأمين على الرقابة هيئة أعدت وقد

 لتغطية حكومي صندوق وإنشاء السائق خطأ عن النظر وبصرف الحادث وقوع فور للمتضرر

 : منها حاالت عدة في السريع النقل مركبات حوادث عن الناتجة األضرار

  .الحادث عن المسؤولة المركبة معرفة عدم) أ

  .الغير لصالح المركبة علي تأمين وجود عدم)ب

  .الترخيص إجراءات من المعفاة المركبات حوادث) ج

   . التأمين علي الرقابة هيئة من قرار بها يصدر أخرى حاالت) د

 بعد يتم ولم  . المسددة األقساط متحصالت من التأمين شركات بمعرفة الصندوق تمويل ويتم  

  .الصندوق بإنشاء المتعلق  المشروع هذا تبني

 بديال يكون  مصر، في حكومي تأمين صندوق إنشاء اقتراح رفض فقد أخرى ناحية من

 الطرق بهيئة الحوادث من المضرورين والمصابين المضرورين أسر لتعويض الخاص التأمين لدور

 دور على المحافظة يتوجب بأنه المصرية الحكومة في المختصة الجهات القتناع نظرا والجسور،

                                      
ــع  181 ــدة موقـــــ ــرام جريـــــ ــصرية  األهـــــ ــى المـــــ ــت علـــــ   ، اإلنترنـــــ

http://www.ahram.org.eg/Archive/2002/12/9/ECON3.HTM 10/1/2005  تاريخ في زيارة آخر.  

 

http://www.ahram.org.eg/Archive/2002/12/9/ECON3.HTM
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 العملية إدارة يؤمن ال حكومي تأمين صندوق إنشاء وأن   التغطية هذه في وخبرائه التأمين قطاع

 اختصاص من العادل السعر وتحديد فيه واالكتتاب التأمين أخطار إدارة وأن فنية بصورة التأمينية

  ، التأمين إعادة بعمليات لقياما يستطيعون ال الصناديق هذه علي القائمين أن كما  ، التأمين بقطاع الخبراء

 للصندوق المالية الموارد في عجز حدوث حالة في التعويضات بسداد ستقوم الدولة أن إلي باإلضافة

  .182 عنها غنى في هي أضافية أعباء سيحملها األمر وهذا

  

  الثاني  المطلب
  األردن يف للصندوق قا�ون مشروع

  

 يخرج لم ولكنه الطرق، حوادث متضرري ضلتعوي صندوق إلنشاء األردن في توجه يوجد  

 الحاالت عن   المركبات حوادث من المتضررين بتعويض المقترح الصندوق ويقوم التنفيذ، حيز إلى

  :التالية الحاالت في اإللزامي التأمين نظام أحكام بمقتضى عنها التعويض على نص يرد لم التي

   

   مؤمنة غير المركبة كون حالة في -1

   الحادث مرتكب عرفةم عدم حالة في -2

 .183عليها المترتبة بااللتزامات إيفائها وعدم التأمين شركة إفالس حالة في  -3

  

                                      
 .سابق مرجع اإلنترنت، على األهرام جريدة  موقع  182
 .23/12/2004  تاريخ في زيارة آخر ، http://www.joif.org/misc/ligistlation_a.asp:   اإلنترنت موقع 183

 

http://www.joif.org/misc/ligistlation_a.asp
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 نظامنا في لألمام كبيرة خطوة يشكل فلسطين في الصندوق وجود أن نجد فإننا سبق، ومما

 من غيرنا عن يميزنا النظام وهذا الطرق، حوادث مصابي تعويض مجال في الفلسطيني التأميني

 من بد ال كان فإنه المقترحة، الفلسطينية والتشريعات الحالية، الظروف ظل في ولكن ،المجاورة لالدو

 المغرب من كل في الصندوق نظام ومنها فلسطين، في الساري للنظام مشابهة تأمينية أنظمة دراسة

 وتوفير الصندوق عمل تطوير أجل من الكرنيت تجارب ومن تجاربهما من واالستفادة أفريقيا، وجنوب

 لهم الكريمة الحياة وتوفير الفلسطينيين المصابين حقوق حفظ في بدوره القيام له يكفل تشريعي مناخ

وفي الفصل القادم سيتطرق الباحث الى ادارة الصندوق وموارده  وموارد صناديق مشابهة  .وألسرهم

  .في العالم
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  الخامس الفصل
   وموارده الصندوق إدارة

  

 واإلدارة الحالية الصندوق إدارة إلى الفصل هذا من األول المبحث في الباحث يتطرق

 مال وصندوق الكرنيت وهي أخرى صناديق إدارة على وأمثلة التأمين، قانون مشروع في المقترحة

  .العالم في مشابهة صناديق وموارد  الصندوق موارد الثاني المبحث في ويتناول المغرب في الضمان
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  االول المبحث
    احلالية الصندوق إدارة

  املعدل 2004 التأمني قا�ون مشروع يف  املقرتحة  واإلدارة
  

 في المقترحة الصندوق إدارة إلى ثم ومن الحالية، الصندوق إدارة إلى المبحث هذا في الباحث يتطرق

    . المعدل2004التأمين  قانون مشروع

  

  األول المطلب
  احلالية الصندوق إدارة

  
TP184 1995 لسنة 95الصندوق رقم  إنشاء قرار صن

PT إدارة مجلس يتكون أن على 

 السلطة رئيس من بقرار ذلك ويكون التأمين أعمال في الخبرة ذوي من أعضاء سبعة من الصندوق

TPللتجديد بلةقا سنوات ثالث لمدة المجلس دورة وتستمر الفلسطينية،  الوطنية

185
PT .  

 المادة نصت ، حيث7/5/1996  بتاريخ 1996 لسنة 4 رقم الرئاسي المرسوم وصدر

 لسنة 95 الصندوق إنشاء قرار ألحكام وفقاً  الصندوق إدارة مجلس يعمل أن :على منه الثانية

 TP رئيساً النشاشيبي زهدي محمد: هم أعضاء سبعة من  مجلسه  يتألف وأن  ،1995
PTأبو وتوفيق 

                                      
TP

 .الرسالة لهذه 2 الملحق184 
PT 

TP

  . 1995 لسنة 95 رقم القرار من الثانية المادة 185
PT 
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 وعزيز الجرو يونس والمحامي سالمة ومحمد الرمحي وباسل البورنو وجمال للرئيس نائباً ةغزال

TPاإلدارة مجلس في  أعضاء  الجواد عبد

186
PT  . 

  

 األولى السنة في الصندوق عن اإلدارة مجلس غياب مواضيع :إلى التطرق سيتم يلي وفيما 

 عن بمعزل الصندوق إدارة مجلس أعضاء وتعيين . الصندوق إدارة مجلس أعضاء وعدد .إلنشائه

 رئيس نائب وظيفة التأمين مراقب شغل بسبب الصندوق على الرقابة وغياب . الوظيفي مركزهم

  .اإلدارة مجلس في القرارات اتخاذ آلية على النص عدم وأخيراً . الصندوق إدارة

  

 إلنشائه األولى السنة في الصندوق عن اإلدارة مجلس غياب:  أوالً

 تـشكيل  ضـرورة  على: 14/5/1995 بتاريخ الصادر الصندوق، إنشاء قرار نص  

 ولكن. للتجديد قابلة سنوات ثالث لمدة أعضاء سبعة من يتكون بحيث للصندوق إدارة مجلس

TPاإلدارة مجلس تشكيل قرار

187
PT تـاريخ  مـن  سنة بعد أي ،7/5/1996 بتاريخ إال يصدر لم 

 خـصوصاً  التـساؤل،  يثير الصندوق ةإدار مجلس تشكيل في التأخير وهذا. الصندوق إنشاء

 خزينـة  في كان وأنه الصندوق، عمل في ومصيرية جداً هامة كانت الطويلة الفترة هذه ألن

 لهـم،  المـؤمن  مـن  استوفاها والتي الكرنيت من استلمها التي المبالغ إنشائه عند الصندوق

                                      
TP

 الطـرق،  حـوادث  ضـحايا  لتعويض الفلسطيني الصندوق إدارة مجلس بتشكيل المتعلق 1996 لسنة) 4 (رقم الرئاسي المرسوم 186

. 22/7/1996 عشر، الثالث العدد الفلسطينية، الوقائع
PT 

TP

.سابق مرجع ،1996 لسنة 4 رقم المرسوم 187
PT 
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TPالغربية الضفة في المسجلة السيارات مالكي

188
PT، مجلس إلى حاجةال أشد في الصندوق وكان 

  .الهامة االنتقالية المرحلة هذه في الصندوق وإدارة لإلشراف إنشائه فور إدارة

  

  واليته ومدة الصندوق إدارة مجلس أعضاء عدد: ثانياً

فـي مجلـس     كان الذي األعضاء عدد مع الصندوق مجلس إدارة  أعضاء عدد يتساوى

 :المذكور 1996 لسنة 4 المرسوم ينص حيث. اإلسرائيلي االحتالل عهد ادارة الكرنيت في  

 قبل من الصندوق رئيس وعلى تعيين  أعضاء، سبعة من الصندوق إدارة مجلس تشكيل على

 رئيـساً  الحاكمية ممثلي أحد يعين المنطقة قائد الفلسطينية، بينما كان   الوطنية السلطة رئيس

  .للكرنيت

 مجلس أعضاء يعين قةالمنط قائد سنوات، وكان ثالث لمدة الصندوق إدارة ويعين مجلس

TPالفترة الضفة لنفس صندوق إدارة

189
PT.   

  

 الوظيفي مركزهم عن بمعزل الصندوق إدارة مجلس أعضاء تعيين: ثالثاً

 4 المرسـوم  في أسماءهم الواردة واألعضاء إدارة الصندوق ونائبه   رئيس صدر تعيين 

 فـي  يزالـون  ال وهـم  وظائفهم، على بناء وليس الشخصية بأسمائهم  بتسميتهم 1996 لعام

  . 7/5/1990 بتاريخ مدتها انتهاء رغم المذكورة وظائفهم

                                      
TP

 الصندوق موارد تتكون :   " أنه على تنص والتي ،  2  الملحق ، الصندوق إنشاء قرار من العاشرة المادة من الثالثة الفقرة أنظر 188

 مركباتهم على المؤمنين من يحصلها التي األقساط من)  الكرنيت( الحالي الصندوق يدفعها التي المبالغ -3 ...  -2 ... -1:  من

."الغربية الضفة في المسجلة
PT 

TP

 .677   رقم العسكري ألمرا من 13 المادة من أ فقرة انظر 189
PT 
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 مـشروع  في هو كما الوظيفة على بناء اإلدارة مجلس تعيين يكون أن األنسب من وكان

  .الشخصي االسم على بناء وليس    التأمين قانون

  

  الصندوق دارةإ رئيس نائب وظيفة التأمين مراقب شغل بسبب الصندوق على الرقابة غياب: رابعاً

ووظيفته كنائب  فلسطين في للتأمين كمراقب وظيفته بين الصندوق رئيس     يجمع نائب

 مجاالً للتأمين مراقباً الصندوق رئيس نائب فيها عين التي اآللية تتح ولم الصندوق، لرئيس

 ال كمتطوع وظيفته عين في أن المراقب وخصوصاً بها، كلف التي المراقب مهمة لممارسة

 من بقرار جاء والرقابة، الصندوق الوظيفتين، في تعيينه أن عمله، كما على راتباً يتقاضى

 السلطة بمؤسسات تربطه أن يفترض التي المرجعية العالقة توضيح بدون الرئيس

TPالمالية وزارة وخصوصاً

190
PT.التأمين مراقب وظيفة بين تعارض حدوث إلى أدى األمر  وهذا 

 يشمل الذي التأمين قطاع مراقبة التأمين مراقب على فيتوجب. المجالين من كل في

 مراقب أن ثم. للصندوق مديراً بصفته نفسه فعل يراقب أن المنطقي غير ومن  الصندوق،

 كثيراً ويتجنب الصندوق، لهذا المالية المالءة على للصندوق مديراً بصفته يحرص التأمين

 التي الشركة اللتزامات الضامن هو هألن وضعها تردى مهما تأمين شركة أية بتصفية األمر

TPالجسدية األضرار عن بالدعاوى يتعلق فيما التصفية تحت

191
PT . تم ما ذلك على والدليل 

 العربية المؤسسة لشركة قرض تحويل من الصندوق به قام سابقاً حول ما إليه اإلشارة

                                      
TP

 ،/ 1/8  بتـاريخ  الـصادر  ،12554 العـدد  القدس، جريدة ، اإلهمال من يعاني التأمين قطاع يظل متى إلى هشام، عورتاني،  190

. 21  رقم الملحق  2004
PT 

TP

  .67ص  سابق، مرجع فلسطين، في التجاري التأمين أعمال على فاعلة ورقابة إشراف نحو طارق، الديسي،  191
PT 



 

95 
 

 باألهداف  صرينح الصندوق دور أن مع التزاماتها، أداء من لتمكينها كبير بمبلغ للتأمين

TPالتأمين لشركات أمواله إقراض يشمل وال اجلها من أنشئ التي

192
PT.    

 في التأمين مراقب إلى الرسالة بهذه المرفقة اإلستبانة من أرسل الباحث نسخة وقد  

 رده كان فقد الغربية، الضفة في التأمين على بالرقابة المكلف أما عليها، يجب لم أنه إال غزة

 تخفى ال الرقابة في تدخالت وجود:" بسبب اإلستبانة على بصراحة ابةاإلج يستطيع ال أنه

TP193"أحد على
PT،  على الرقابة  إليه وصلت الذي المتدهور الرد يشير إلى الوضع  وهذا 

 .فلسطين في التأمين

  

  اإلدارة مجلس في القرارات اتخاذ آلية على النص عدم: خامساً

 عن الصادرة القرارات اتخاذ كيفية على اإلدارة مجلس تشكيل قرار ينص لم  

 لكي المجلس هذا في القرارات اتخاذ كيفية على النص األنسب من وكان  اإلدارة، مجلس

 إقراض الصندوق لشركة حالة في الموضوع هذا أهمية وتتبين. فعاالً المجلس وجود يكون

 إدارة لسمج من قرار بدون تم والذي السابق البند في المذكور للتأمين، العربية المؤسسة

TPاإلدارة في كبير خلل إلى يؤدي مما  الصندوق؛

194
PT. 

  

  

  

                                      
TP

.69 ص  سابق، مرجع فلسطين، في التجاري التأمين أعمال على فاعلة ورقابة إشراف نحو طارق، الديسي،  192
PT 

TP

 . 22  الملحق ،  اإلستبانة تعبئة طلب على 4/8/2004 بتاريخ   الضفة في التأمين على بالرقابة المكلف رد أنظر 193
PT 

TP

.71 ص  سابق، مرجع فلسطين، في التجاري نالتأمي أعمال على فاعلة ورقابة إشراف نحو طارق، ،  الديسي 194
PT 
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  الثاني المطلب
  )املعدل (2004 التأمني قا�ون مشروع يف الصندوق إدارة

    

 وكيل من مؤلف إدارة مجلس الصندوق إدارة يتولى فإنه التأمين، قانون مشروع بموجب    

 التأمين شركات اتحاد وممثل الصندوق، عام ديروم التأمين، إلدارة العام والمدير رئيسا، المالية وزارة

TP195 الهيئة تعينه التأمين خبراء وأحد االتحاد، إدارة مجلس يعينه فلسطين في
PT.  

  

 الصندوق إدارة لمجلس الحالي التشكيل عن الصندوق إدارة لمجلس المقترح التشكيل يختلف  

TP196 1995 لسنة 95 رقم القرار في الوارد
PT،  1996 لسنة  4 والمرسومTP

197
PT، بعض يلي وفيما 

   :التأمين قانون مشروع في الصندوق إدارة حول المالحظات

  

 أقل فأصبح اإلدارة مجلس أعضاء عدد خفَّض  عندما التأمين قانون مشروع يوفَّق لم : أوالً

 تشكل بينما خمسة، التأمين قانون مشروع في اإلدارة مجلس أعضاء أن حيث. بعضوين

 1996 لسنة 4 رقم والمرسوم 1995 لسنة 95 رقم القرار حسب الحالية، اإلدارة

  .سابقاً ذكرنا كما أعضاء سبعة من المذكورين،

 عدد في الزيادة ألن ينقص؛ وال يزيد أن يجب الصندوق أعضاء عدد أن :الباحث يرى

 الرقابة زيادة إلى ويؤدي الصندوق؛ إدارة مجلس في القرار اتخاذ دائرة يوسع األعضاء

                                      
TP

.بالرسالة  1  الملحق المعدل، 2004 التأمين قانون  مشروع من  173  المادة    195
PT 

TP

  . 1995 لسنة 95 رقم القرار 196
PT 

TP

  .1996 لسنة 4  رقم المرسوم 197
PT 
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 الضمان مال صندوق إدارة وويمكن لنا االستئناس بنظام مجلس. فيتهاوشفا قراراته على

TPعضواً عشر أربعة عضويته في  يضم  الذي  المغربي،

198
PT .  

   

 وفقـاً  الـصندوق  إدارة مجلـس  أعضاء تعيين في أصاب قد التأمين قانون مشروع إن: ثانياًً

  :هم الخمسة األعضاء أن على نص أنه حيث بأسمائهم، وليس لوظائفهم

 وزارة أن إلـى  يعـود  وهـذا :  المالية وزارة وهو وكيل  الصندوق ئيسر -1

  .الصندوق اللتزامات الضامن هي المالية

 ما ويعرض النواحي جميع من الصندوق إدارة ويتولى: الصندوق عام مدير -2

 .اإلدارة مجلس أمام لديه

 والـذي : الفلـسطيني  المال رأس سوق هيئة لدى  التأمين إدارة عام مدير -3

 .  التأمين شركات على الرقابة عمالأ يمارس

 الصندوق بين العالقة توثيق بهدف وذلك: التأمين شركات اتحاد عن ممثل -4

 .التأمين شركات وبين

 .التأمين خبراء أحد -5

 

                                      
TP

   .سابق مرجع المغربي، الوزيري القرار من عشر الرابع الفصل  198

P

:     هـم  المذكور عشر الرابع الفصل بموجب الضمان مال صندوق إدارة مجلس منهم يتكون الذين عضواً عشر األربعة أن ويالحظ  

 باقتراح المالية وزير يعينهم التأمين منظمات أو للشركة ممثلين وتسعة ، بالمالية المكلف الوزير يعينه الفالحى التأمين لشركة ممثل

 اإليداع صندوق من باقتراح والثاني العدل وزير باقتراح األول بالمالية المكلف لوزيرا يعينهم أعضاء وأربعة المهنية المنظمات من

 أن وعلـى  بـالمغرب  الطرق عبر النقل ألرباب الوطنية الجامعة من باقتراح والرابع للسيارات الملكي النادي من باقتراح والثالث

.  األعضاء هؤالء بين من رئيسه اإلداري المجلس ينتخب
P 
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 هذه في اإلدارة مجلس أعضاء ألن  قبوالً، أكثر يعتبر الوظيفة على المبني التشكيل وهذا  

 عضو يشغل الذي الحالي الوضع بعكس لوظائف،ا هذه يشغل من بتغير يتغيرون الحالة

  .الشخصية بصفته وظيفته فيه اإلدارة مجلس

 

 عاٍم مديٍر لتعيين آلية تحديد عدم بسبب الصواب؛ جانبه قد التأمين قانون إن مشروع: ثالثاً

 مدير أن على :تنص الصندوق إدارة مجلس أعضاء بتشكيل المقترحة فالمادة. للصندوق

  .المدير؟ هذا يعين فمن اإلدارة، مجلس في واًعض يكون الصندوق

 المال رأس سوق هيئة قبل من العام المدير تعيين آلية على النص : الباحث يقترح    

 التي الشروط تتحدد بحيث الصندوق، على والرقابة باإلشراف تختص التي الفلسطيني

 ومسؤوليات وصالحيات والمعرفة، الكفاءة حيث من الصندوق مدير في توفرها يتوجب

  . خدماته وإنهاء تعيينه ومدة وراتبه المدير العام، 

  

 على والرقابة لإلشراف آلية على مباشر بشكل التأمين قانون مشروع ينص لم:  رابعاً

 صالحيات تناولت والتي منه، السادسة المادة في الصندوق تجاهل أنه حيث الصندوق،

 واقتصرت التأمين، قطاع على شرافواإل الرقابة في الفلسطيني المال رأس سوق هيئة

 مشروع أن مع  هذا. والوسطاء والوكالء التأمين وإعادة التأمين شركات ذكر على

 على منه، الخامسة المادة من الخامسة الفقرة في مباشر، غير بشكل نص التأمين قانون

 كامأح تطبيق على والرقابة اإلشراف بتنظيم تقوم الفلسطيني المال رأس سوق هيئة أن

 الفقرة هذه نصت حيث التأمين، بأعمال متعلقة وتعليمات وأنظمة قوانين وأية القانون هذا

 المنصوص التأمين أعمال بتنظيم الفلسطيني المال رأس سوق هيئة تقوم" : أنه على
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 القانون هذا أحكام تطبيق على والرقابة اإلشراف ... أجل من القانون هذا في عليها

 والقرارات اإلجراءات واتخاذ التأمين، بأعمال متعلقة وتعليمات وأنظمة قوانين وأية

  ".لذلك الالزمة والتعليمات

 خاضعة كمؤسسة صراحة الصندوق لعدم ذكر سبب أي يوجد ال أنه : الباحث يرى    

لذلك من المناسب النص على  ،هأعمال على للرقابة آلية ولعدم وضع واإلشراف للرقابة

 في أدائه وعن المالية تهمالء عن التأمين لمراقب دورية اتالصندوق كشوف لتقديم آلية

 التي والقيود أمواله استثمار كيفية وعن التأمين، شركات مع وعالقته المصابين تعويض

 سجالته تكون وأن التأمين، شركات شأن ذلك في شأنه ذلك، على تفرض أن يتوجب

 بطريقة بمسؤولياته يامهق إلى حتماً سيؤدي الذي األمر للجمهور مفتوحة وحساباته

  .أفضل

  

 الصندوق، إدارة مجلس في القرارات اتخاذ آلية على التأمين قانون مشروع ينص لم: خامساً

 ال التي للتجاوزات المجال لفتح ويؤدي عليه، هو كما اليوم السائد الحال يترك مما

  .وملزم صريح قانوني نص يحكمها

  

 المجلس قرارات تصدر:" أعاله نقصال لتغطية التالي النص :الباحث يقترح    

 يرجح األصوات تساوت وإذا االجتماع حضروا الذين لألعضاء المطلقة باألكثرية

 التصويت ويكون منابه ينوب من أو اإلدارة مجلس رئيس معه صوت الذي الجانب
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 كما فيه التوكيل يجوز وال نفسه العضو به ويقوم شخصياً اإلدارة مجلس قرارات على

TP."أخرى مباشرة غير بصورة أو بالمراسلة يتم نأ يجوز ال

199
PT  

  

  ،)137 – 132 (المواد في عشر، الخامس الفصل في التأمين قانون مشروع نص: سادساً

 شركات عضويته في االتحاد هذا ويضم التأمين، لشركات الفلسطيني االتحاد إنشاء على

 والمستردة المشتركة اتالتعويض ناحية من أعضائه بين العالقات بتنظيم ويقوم التأمين،

TPبينهم فيما المحاسبة آليات ووضع

200
PT ، األعضاء من الصندوق  واستثنيTP

201
PT .  

 إتحاد عن ممثل ضم في ناقض نفسه التأمين قانون مشروع أن: يالحظ الباحث

أن  على ينص لم التأمين قانون مشروع ألن الصندوق؛ إدارة مجلس في التأمين شركات

 إدارته مجلس أعضاء بين يضم الصندوق كان فإذا .اداالتح عضوية في يشمل الصندوق

 الصندوق التأمين شركات إتحاد يضم أن األولى فمن التأمين، شركات اتحاد عن ممثالً

 .عضويته في

 شركات من كل يشمل التأمين قانون مشروع في التأمين قطاع ويالحظ ان تعريف    

TPوالصندوق التأمين

202
PT، يوجد فال ولذلك االتحاد عضوية صندوق منالستثناء ال سبب 

                                      
P

.1997 لسنة 22 رقم األردني الشركات قانون بنصوص هذا القتراحه صياغته في الباحث استأنس 199
P 

P

 قضايا بتسوية يتعلق فيما األعضاء بين العالقات تنظيم االتحاد يمارس:  " أن على  التأمين قانون مشروع من 135  المادة تنص  200

،" بينهم فيما الحسابات يةتسو آليات ووضع المشاركة وتأمينات والمستردة المشتركة التعويضات
P 

P

 فـي  أعـضاء  فلـسطين  في العاملة التأمين شركات جميع تكون:  " أنه على  التأمين قانون مشروع من)  1 (133 المادة تنص 201

" .سنة على تزيد ال لمدة مؤقت إدارة مجلس بينهم من ويختارون كما ، االتحاد
P 

P

 التـأمين  شـركات  -2 ، ...-1 : مـن  فلسطين في التأمين قطاع يتكون " : أنه على  التأمين قانون مشروع من 4 المادة  تنص 202

 ...".الطرق حوادث مصابي لتعويض الفلسطيني الصندوق ، وفروعها التأمين  وإعادة
P 
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 هذا إلى الصندوق ضم ويتوجب التأمين، قطاع في أهميته ضوء على وخصوصاً

 جزء عالقات تنظيم يصح ال ألنه التأمين، شركات مع عالقته تنظيم أجل من االتحاد،

 هذا يسمى فكيف تنظيم، دون القطاع باقي وترك بعضها البعض، بين التأمين قطاع من

 المبالغ في تتمثل التأمين وشركات الصندوق بين تعامالت توجد نهكما أ ! تنظيماً؟

من  للشركات المستحقة االسترجاع ومبالغ الصندوق إلى الشركات من المحولة

  . الصندوق

  

 تحديدها األنسب وكان اإلدارة، مجلس دورة مدة على التأمين قانون مشروع ينص لم: سابعاً

  .المستمرين افواإلشر المراقبة تحت الصندوق يظل حتى

 قابلة سنوات ثالث اإلدارة مجلس أعضاء دورة مدة تكون أن :الباحث يقترح    

 بإنشاء القاضي 1995 لسنة) 95 (رقم القرار من الثانية  بالمادةاهتداء وذلك للتجديد،

  .   الصندوق

  

 قيتعل ما كل إلى يفتقر) المعدل (2004 التامين قانون مشروع أن : سبق مما لنا يتبين   

 بإدارة تتعلق قواعد على نصت والتي الكرنيت أنظمة من االستفادة ويمكن .أنظمة من الصندوق بإدارة

 الباحث قام فقد ولالستئناس التوقيع، وصالحيات اإلدارة مجلس في القرارات اتخاذ وآلية الكرنيت،

TPالرسالة بهذه وأرفقها 1976 لعام الكرنيت أنظمة بترجمة

203
PT.  

  

                                      
P

.23 الملحق الرسالة، بهذه المرفقة الكرنيت 1976 لعام الطرق حوادث مصابي لتعويض الصندوق أنظمة ترجمة انظر  203
P 
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  الثاني المبحث
   الصندوق دموار

   

 المطلب وفي. أول مطلب في الحالية الصندوق موارد :إلى المبحث هذا في الباحث سيتطرق    

  .التأمين قانون مشروع في للصندوق المقترحة الموارد إلى التطرق سيتم :الثاني

    

  األول  المطلب
    الصندوق موارد

  

 بإنشاء  المتعلق 1995 لسنة) 95 (رقم القرار من كل في الحالية الصندوق موارد ذكر ورد   

  . )677 (رقم العسكري واألمر الصندوق

  

 مـوارد  تتكـون " : يلـي  مـا  على 1995 لسنة) 95 (رقم القرار من العاشرة المادة تنص

 التـأمين  شـركات  تقـوم  المالية وزير من بقرار تحدد التأمين رسوم من نسبة -1: من الصندوق

 والمؤسـسات  الهيئات مساهمة من المتحصلة المبالغ -2. ةالمحدد المواعيد في للصندوق بتحويلها

TPالحالي الصندوق يدفعها التي المبالغ -3. التأمين واجب من المعفاة

204
PT  يحـصلها  التي األقساط من 

  ."الغربية الضفة في المسجلة مركباتهم على المؤمنين من

   

                                      
P

).الكرنيت (الحالي بالصندوق يقصد 204
P 



 

103 
 

 الغربية الضفة في المفعول الساري) 677 (رقم العسكري األمر من التاسعة المادة وتنص 

 أخر شخص على الرجوع  األمر هذا بموجب المستحق التعويض دفع لمن يحق ال - أ:  "أنه على

) .... 1 -  :أدناه المذكورين أحد على الرجوع له يحق ولكن األمر هذا بموجب بالتعويض ملزم

 االلتزامات يغطي ال لديه كان الذي التأمين أن أو التأمين أمر بموجب التأمين لديه يكن لم من -)2

) 3. الحادث قبل يوما 30 خالل مفعوله انتهى سنوي تأمين لديه كان من عدا عنها، المبحوث

 يجري الذي الشخص التزام  يكون  -ب). 7 (المادة في كالمذكور يحوزها من أو المركبة صاحب

TPالمدنية المخالفات لقانون وفقا" 1 "الفقرة بموجب عليه الرجوع

205
PT ".   

   

يلي سيتم بحث النسبة التي تدفع للصندوق  من شركات التأمين، والمبالغ التي تدفعها وفيما   

الجهات المعفاة من التأمين،  والمبالغ التي يستردها الصندوق، والمبالغ التي دفعت من الكرنيت 

   .للصندوق عند إنشائه، كل ذلك باإلضافة الى ضمان الخزينة العام للصندوق

  

  األول الفرع
  التأمني شركات من للصندوق تدفع اليت النسبة

   

 هذه مالءمة ومدى للصندوق، التأمين شركات تدفعها التي النسبة استعراض يلي فيما سيتم  

 الصندوق بين بالعالقة يتعلق فيما الفعلي الواقع إلى ذلك بعد نتطرق ثم الحالي، التأميني للوضع النسبة

  .الجهتين ينب المحولة المبالغ ناحية من التأمين وشركات

                                      
P

 مالك أو السائق  تقصير أو إهمال إثبات  له يشترط  المدنية المخالفات لقانون وفقاً المركبة مالك أو السائق على الصندوق رجوع  205

.المركبة
P 
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 التأمين شركات على المفروض النسبة تبلغ: التأمين شركات على المفروضة النسبة مقدار:     أوالً

 التأمين لشركات المدفوعة اإللزامي التأمين دفعات من% 17 الصندوق لصالح تحويلها

TPالمركبات عن

206
PT .  

TP207%3.25 البداية في النسبة هذه كانت
PT  6.5 أصبحت  ثم%TP208

PT  إلى رفعت ثم 

8.5%TP209
PT ثالثة من بأكثر اليوم وهي تفوق الوضع هو كما% 17بـ تحددت أن إلى 

TP210%5.43 إسرائيل في النسبة تبلغ حيث ،للكرنيت المدفوعة النسبة أضعاف
PT .ويرجع 

 حيث اإلسرائيلي، االحتالل فترة إلى الكرنيت وتمويل الصندوق تمويل في الكبير الفرق

 أنشئ الذي غزة، وقطاع الغربية فةللض الطرق حوادث مصابي تعويض صندوق أن

أصبحت  أن إلى أدى مالياً، عجزاً واجه ، 544و 677 العسكريين األمرين بموجب

 صندوق موارد لزيادة خاصة تدابير اتخذت فقد ولذلك التزاماته، سدادل كافية غير موارده

   :تشمل الضفة،

                                      
P

 -5749( لـسنة  )  غزة قطاع منطقة (-الصندوق تمويل- الطرق حوادث مصابي تعويض بشأن   العسكري األمر من 1 المادة 206

 .  23/11/1988 بتاريخ الصادر ) 1988
P 

P

 -5739( لـسنة  )  غزة قطاع منطقة  (-الصندوق تمويل-الطرق حوادث مصابي تعويض بشأن  العسكري  األمر من 1  المادة 207

 .   18/10/1978 بتاريخ الصادر  ) 1978
P 

P

  )  سـيناء  وشـمالي  غزة قطاع منطقة( -الصندوق تمويل- الطرق حوادث مصابي تعويض بشأن العسكري   األمر من 1 المادة 208

 .  29/7/1980  بتاريخ الصادر ) 1980 -5740(لسنة
P 

P

  ) ( سـيناء  وشمالي غزة قطاع منطقة (-الصندوق تمويل-الطرق حوادث مصابي تعويض بشأن العسكري  األمر من 1 المادة 209 

 .  29/11/1981 بتاريخ الصادر ) 1981 - 5742(لسنة)   2 رقم تعديل
P 

P

 فـي  المفعول ساري ، 2002) الكرنيت تمويل (طرق حوادث لمصابي تعويضات  أمر من الثاني  البند في تحددت النسبة هذهو  210 

 الـصافي  التأمين بدل من%  5.43 شهر، كل من العاشر لغاية ، للصندوق التأمين شركات تحول " انه على ينص الذي  إسرائيل

 مـصابي  تعويـضات  أمـر    ترجمة  انظر ،" التأمين أمر حسب أصدرت التي الصالبو عن السابق، الشهر في جبايته تمت الذي

.24 الملحق ،2002) الكرنيت تمويل (الطرق حوادث
P 
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 عن تزيد أصبحت بحيث الضفة صندوق إلى المدفوعة النسبة رفع -1

  .الكرنيت إلى المدفوعة سبةالن

 القانون نص بموجب الضفة صندوق تمويل في أن يساعد الكرنيت -2

1975TP الطرق حوادث لتعويض اإلسرائيلي

211
PT  . 

 

 مبنية وغير مرتفعة التأمين شركات من للصندوق المحولة الحالية% 17 ال نسبة  أن :الباحث يرى

  :التالية لألسباب وواقعي علمي أساس على

  

TPعسكري أمر بموجب تحددت نسبةال هذه أن  )أ 

212 
PT، على النسبة هذه وبقيت 

 1995 لسنة) 95 (رقم القرار من العاشرة المادة أن من الرغم على حالها

 كذلك الرغم وعلى. المالية وزير من بقرار  تحدد النسبة هذه أن :على نصت

 الفلسطينية المحاكم والظروف، حيث أن قرارات األوضاع اختالف من

 وتحملها المسؤولية الصندوق، في الكثير من الحاالت، من تعفي أصبحت

 حالة في التأمين شركات على المسؤولية إقرار ذلك ومثال .التأمين لشركات

 للمركبة مالئمة سياقة رخصة على الحصول عدم وحالة باألجرة ركاب نقل

                                      
P

 بموجـب    الضفة  صندوق  تمويل  في  يساعد أن  الكرنيت خول  بحيث 2/1980/ 12 بتاريخ اإلسرائيلي  القانون  تعديل تم  211

 لـصندوق   نشاطات تمويل في يساعد أن للكرنيت يحق  حيث  1975 الطرق حوادث بيمصا تعويض قانون من) هـ(12  البند

 الماليـة  وزير مصادقة يتوجب المساعدة على  االتفاق حالة وفي  غزة، وقطاع الغربية الضفة لمصابي  الطرق حوادث  تعويض

. الرسالة لهذه 4 رقم الملحق ، عويضاتالت قانون ترجمة انظر ، المواصالت ووزير العدل وزير مع التشاور بعد اإلسرائيلي
P 

P

 -5749( لـسنة  )  غزة قطاع منطقة  (-الصندوق تمويل- الطرق حوادث مصابي تعويض بشأن العسكري  األمر من 1 المادة  212

1988  . ( 
P 
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TPالحادث فيها وقع التي

213
PT .الصندوق تعفي أصبحت المحاكم قرارات إن بل 

 يحصل ال بحيث ضده، المرفوعة القضايا بعض في التعويض نم نهائياً

 ذلك ومثال. التأمين شركة من وال الصندوق من ال التعويض على المصاب

TPالحادث وقوع من يوم 30 خالل الصندوق فيها يبلغ لم التي القضايا

214
PT .وقد 

TPيلي كما الموضوع بهذا يتعلق سؤال اإلستبانة في أدرج

215
PT: "أن صحيح هل 

 حوادث  نتيجة جسمانية بإصابات المتعلقة القضايا في لقضائيةا األحكام

 هذه  وتخفف  التأمين شركات على إضافية أعباء فرض إلى تميل السير

  " الصندوق؟ عن األعباء

 حقيقة تؤيد التالي، البياني الرسم من يتضح كما اإلجابات، أغلب وكانت    

 وتنفيها التأمين شركات على الحاالت معظم في المسؤولية تجعل المحاكم أن

  .الصندوق عن

12

-4

1

6

11

16

21

26

ال أوافقال أوافقال رأيموافقموافق جداًَ
جداًَ

  

  

                                      
P

. 16 رقم الملحق قواسمة،  شروق ضد للتأمين فلسطين شركة ، 774/2001 استئناف قرار انظر 213
P 

P

 ،  27/2/2003 بتـاريخ  حليمـة  أبو طه ضد  الصندوق  ،66/2002  حقوق نقض  ، غزة في النقض  كمةمح قرار   انظر  214

 .الرسالة لهذه  25  الملحق
P 

P

  .13 الملحق اإلستبانة، من 12 رقم السؤال 215
P 
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 تعديلها دون النسبة هذه على لإلبقاء اقتصادي أساس أو سند أي يوجد ال ألنه )ب 

 إجراء يتوجب لالقتطاع المناسبة النسبة تحديد يتم فحتى نقصاناً، أو زيادةً

 المركبات لعدد بالنسبة المؤمنة وغير القانونية غير المركبات لعدد شامل مسح

 ألن الصندوق، له يتعرض الذي الخطر لمدى معادلة إجراء بعدها ليتم ؛الكلي

 السيارات عدد مع طردياً يتناسب الصندوق من التعويض احتمال مستوى

 . المؤمنة وغير المزورة

 الشرطة جهاز لدى رسمية إحصائية توجد ال أنه:  للباحث تبين  

 القانونية غير المركبات ضبط اجل من حمالت عدة شنت التي الفلسطينية

TPالشارع عن وتنزيلها ومصادرتها والمزورة والمسروقة

216
PT  عدد عن 

 تفوق والتي السلطة، مناطق في القانونية غير أو المؤمنة غير المركبات

TPإسرائيل مناطق في التي تلك بكثير

217.
PT لدى إحصائية أية توجد ال أنه كما 

 المغطاة الطرق حوادث معطيات عن الفلسطيني المركزي اإلحصاء جهاز

 النقل وزارة لدى إحصائيات توجد وال ،المغطاة غير وعن تأمينياً

 على السيارات تلك تأثير أو المؤمنة غير السيارات بخصوص والمواصالت

TPالمجتمع

218.
PT . 

                                      
P

 العـدد   القـدس،  جريـدة  فـي  )  القانونية غير السيارات جمع حملة مع التعاون المواطنين يناشد زيد الوزير  (بعنوان   خبر 216 

. 14 ص   ، 14/7/2004  بتاريخ ،12536
P 

P

  غيـر  الـسيارات  نـسبة  أن  29/8/2004  بتاريخ حديث  في الفلسطيني، التأمين شركات اتحاد أمين زينة، أبو نصر السيد أكد 217

 .  رسمية غير اتإحصائي بحسب وذلك%   70-60 من هي  السيارات مجموع إلى   السلطة مناطق في  إلزاميا تأميناً المؤمنة
P 

P

 بعـدم  14/9/2004 بتـاريخ  المواصالت وزارة من والرد  1/9/2004  بتاريخ المواصالت وزارة إلى الموجه الكتاب انظر  218

 .    27 و  26   الملحقين   الرسالة، بهذه مرفقين والرد الكتاب القانونية، غير السيارات عن  الوزارة لدى معلومات وجود
P 
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 ولغاية تأسيسه منذ النسبة لهذه الصندوق استيفاء استمرار في النظر إعادة يتوجب لذلك    

 على بناء جديد من النسبة هذه تحدد وأن مناسبة، غير أو مناسبة اكونه حول دراسة أية دون اليوم

 وقد. واإلقتصادية والسياسية اإلجتماعية التغيرات بحسب آلخر حين من تتغير والتي الحالية األوضاع

TPالتالي لسؤالا الرسالة بهذه المرفقة اإلستبانة في ورد

219
PT :"لصالح المقتطعة% 17 ال نسبة هل 

  " مناسبة؟ نسبة تعتبر لتأمينا شركات من الصندوق

  

  :يلي كما موزعة االجابات فكانت  

  

7
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ال أوافقال أوافقال رأيموافقموافق جداًَ
جداًَ

  

  

 أن على توافق اإلجابات معظم أن نالحظ أعاله، مبين هو كما اإلجابات توزيع خالل ومن

 ويؤيد ، األغلبية رأي مع الباحث ويختلف مناسبة،  الصندوق لصالح المقتطعة%  17 ال نسبة

  . أعاله توضيحها تم التي لألسباب  النسبة هذه تخفيض

  

                                      
P

.13  الملحق    ، اإلستبانة من السابع السؤال  219
P 
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 شركات تستوفي: التأمين شركات من الصندوق مستحقات لتحويل الفعلي الواقع:   ثانياً

 شهادات دفع عند لهم المؤمن من للصندوق دفعها المتوجب النسبة التأمين

  .للصندوق بعد فيما المبالغ هذه تحويل فرض على اإللزامي، التأمين

 التأمين شركات أن حيث اآللية، هذه فعالية معد يبين العملي الواقع ولكن     

 ملكها وكأنها حقها من تعتبرها النسبة هذه لهم المؤمن من تستوفي عندما

 المستحقة المبالغ بين مقاصة إلجراء الصندوق مع التفاوض في وتبدأ الخاص،

.TP220.الصندوق من بها تطالب التي والمبالغ عليها
PT 

 التأمين وشركات وقالصند جعل إلى الشاذ الوضع هذا وأدى

 أوال، منه يستحقه بما اآلخر يطالب منهم وكل مفرغة حلقات في يدورون

 إلى تدفع أن يتوجب كان بمبالغ تحتفظ التأمين شركات بعض وأصبحت

 تلك من كل خزينة بين عملياً الصندوق رصيد وتوزع .الصندوق

.TP221.الشركات
PT  

      

                                      
P

 تمـت  قـضايا  عـن  للمدعي التأمين شركة قبل من   أخرى ومصاريف عالج  ومصاريف دفعات عن ناتجة االدعاءات وهذه   220

 مـن  أ) د (5 المادة  على بناء  القضايا لتلك تأمينية تغطية توجد ال انه  ذلك بعد  وتبين  مستعجلة دفعات أو مصابين مع تسويتها

 للمـدعى  دفع قد عليه المدعي كان أن بعد األساسية الدعوى ردت إذا : (...يلي ما على تنص والتي  677  رقم العسكري مراأل

 أو قـانون  أي حسب الضرر عن المسؤول-2 . المدعي -1 : أدناه المذكورين أحد من الدفعات استرجاع له يحق مستعجلة دفعات

 للمـدعي  عليـه  المـدعى  دفعه الذي المبلغ على أيضاً الحكم نفس ويسري) . ج (لالفص في كمدلوله الصندوق-3 . أمن تشريع

.)األساسية الدعوى في قرر الذي المبلغ على ويزيد مستعجلة كدفعات
P 

P

 الناتجة والمشاكل  الصندوق مع اجتماعات بنتائج والمتعلق 14/1/2004  بتاريخ  للتأمين المشرق شركة عن صادر كتاب أنظر  221

.28  الملحق التأمين، شركات تجاه التزاماته من لصندوقا تهرب  عن
P 
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 نسبة لتحويل العملي بالوضع يتعلق فيما التأمين شركات لمواقف استطالع وفي  

  : يلي ما تبين للصندوق المستحقة% 17ال

  

ذلك  ويرجع سنتين، منذ للصندوق المستحقة الشركة المبالغ تحول ال: للتأمين المشرق شركة -1

 إجراء الشواكل، ويتمثل موقف الشركة بأنه يتوجب بماليين لها مديناً الصندوق كون إلى

TP222قالصندو  وبين بينها نهائي حساب
PT. 

  

 التحفظ مع الصندوق إلى بانتظام% 17 ال نسبة دفع يتم: للتأمين األهلية المجموعة شركة -2

 ذلك إلى باإلضافة والصندوق، الشركة بين عليها المختلف الدعاوى قيمة تساوي مبالغ على

TPالتأمين شركة قبل من والمطالبات للمكاتبات الصندوق ال يستجيب

223
PT. 

 

 الشركة تتحفظ ذلك ومع بانتظام، الصندوق مستحقات الشركة عتدف: للتأمين الوطنية الشركة -3

 في كانت للصندوق ميزانية آخر أن حيث الصندوق، ميزانية في الوضوح عدم على

2001TP

224
PT .الصندوق ميزانية نشر عدم بسبب تتأثر الصندوق مستحقات دفع عملية أن  كما 

 . تدفعها التي األموال مصير تعرف ال التأمين شركات ألن دورية بصورة

 

                                      
P

.28/9/2004 بتاريخ  حديث في للتأمين، المشرق شركة لدى المحاسبة قسم مسؤول ادكيدك، غسان    222
P 

P

.28/9/2004 بتاريخ  حديث في ، غزة في الشركة مقر في للتأمين األهلية للمجموعة العام المحاسب ثريا، أبو مجدي   223
P 

P

 .سابق مرجع ، المنعم عبد حصال   224
P 
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 قبل تحويل آخر وكان للصندوق الشركة من منظمة تحويالت توجد ال: للتأمين العرب شركة -4

TPسنتين

225
PT. 

 

 سنوات أربع منذ الشركة على للصندوق متراكم دين يوجد: للتأمين العربية المؤسسة شركة -5

الغة  المحولة للصندوق  والب أن النسبة ويعتمد تحويل المبالغ على السيولة النقدية، كما

  إسرائيل في النسبة مع لتتساوى الطبيعي وضعها مرتفعة ويتوجب اعادتها إلى% 17

 الغربية الضفة مناطق في النسبة رفع صاحبت التي الظروف ألن% 5والبالغة حوالى 

TPانتهت  األسباب وهذه سياسية، أسباب على تركزت غزة وقطاع

226
PT. 

 

 معينة مبالغ تحجز ولكنها بانتظام، دوقالصن مستحقات الشركة تحول: للتأمين فلسطين شركة -6

 الصندوق، من سدادها يتوجب التي الشركة على االدعاءات سداد اجل من تحفظي كإجراء

 محاسبية ناحية من وهي مقيدة الصندوق ضد المعلقة االدعاءات مع تتناسب الحجز ومبالغ

 وحسابات يزانيةم عن معلومات كما أنه ال توجد أية. الصندوق لمصلحة الشركة سجالت في

 شركات أن حين في التأمين شركات حسابات على الرقابة يملك فالصندوق الصندوق،

TPالصندوق على الرقابة في الحق تملك ال التأمين

227
PT. 

 

                                      
P

.28/9/2004 بتاريخ  حديث في ، للتأمين العرب شركة في  المحاسبة دائرة   225
P 

P

.28/9/2004 بتاريخ  حديث في  للتأمين، العربية المؤسسة شركة في المحاسبة مدير الناصر، عصام   226
P 

P

.28/9/2004 بتاريخ  حديث في ، للتأمين فلسطين  شركة في المحاسبة مدير  ، عثمان وليد   227
P 
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 ولكنها شهور، أربعة أو ثالثة كل الصندوق مستحقات دفعت الشركة: للتأمين ترست شركة -7

 النسبة مقدار على تحفظات الشركة دىل وتوجد سنة، حوالي هذه المستحقات منذ تدفع لم

TP228%7 النسبـة تتعدى ال أن وتقترح للصندوق، تحويلها الواجب
PT. 

  

TP229 يلي كما بالرسالة المرفقة اإلستبانة في به يتعلق سؤال ورد الموضوع، هذا وألهمية
PT 

 أوتوماتيكيا الصندوق إلى السابق البند في المذكورة%  17 ال نسبة تحول أن يجب هل " : 

 البوليصة مع التأمين شركات إلى النسبة هذه تحول ال وان اإللزامي التأمين بوليصة دفع عند

    "؟ الصندوق إلى تحويلها في الشركة تماطل ثم

  :كالتالي موزعة األجوبة وكانت 

8
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ال أوافقال أوافقال رأيموافقموافق جداًَ
جداًَ

  

  

                                      
P

.28/9/2004 بتاريخ  حديث في ، للتأمين ترست شركة محاسب عابدة، المنعم عبد   228
P 

P

 .اإلستبانة من 8 رقم  السؤال أنظر  229
P 
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 في المذكورة%  17 ال نسبة تحول أن على توافق العظمى الغالبية أن يالحظ

 تحول ال وان اإللزامي التأمين بوليصة دفع عند اتيكياأوتوم الصندوق إلى السابق البند

  .البوليصة مع التأمين شركات إلى النسبة هذه

 النسبة إليه حولت بشكل أفضل إذا واجباته سيؤدي الصندوق أن :الباحث يرى

 قد التأمين شركات قبل من ومطالبات لشروط الرضوخ إلى يضطر لن ألنه مباشرة،

 المطالبات مع يتعامل الصندوق أن افتراض على ذاوه وظيفته، أداء في تعيقه

 مبلغ يخصص قسمين، إلى التأمين وثيقة تقسم  أن الباحث ويقترح. وجدية بموضوعية

  .مباشرة الصندوق خزينة إلى الثاني القسم ويرسل التأمين، لشركة منها األول القسم

   
  الثاني الفرع

  للصندوق التأمني من املعفاة اجلهات تدفعها اليت املبالغ
  

 النسبة وتبلغ. الحكومية والهيئات والمحلية البلدية المجالس عادة هي المعفاة الجهات وهذه

TP230%5.2 التأمين من المعفاة الجهات من للصندوق المحولة
PT، على كان التي التأمين رسوم من 

 تأمين ليصةبو  لوجود داعي  ال التي المركبات عن البوالص لقاء دفعها التأمين من المعفاة الجهات

 في النسبة هذه  وكانت.التأمين واجب من معفاة تكن لم لو التأمين أمر بموجب استخدامها عند

                                      
P

)  سيناء وشمال غزة قطاع منطقة (-الصندوق تمويل-الطرق حوادث مصابي تعويض بشأن العسكري  األمر من  2 المادة تعديل  230

 )  .  1981 - 5742(لسنة
P 
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 TP231%2 األصل
PT4 لتصبح عدلت ثم%TP232

PT الحال هو كما%  5.2 إلى لتصل أخرى مرة عدلت ثم 

   .اليوم

كان على الجهات  الذي الصافي التأمين بدل من% 3.34  إسرائيل في النسبة هذه وتبلغ

 على التأمين، واجب من إعفاء هناك يكن لم لو السنة، معفية من التأمين أن تدفعه في نفسال

 أمر حسب استعمالها تغطي بوليصة توجد ال والتي الطرق في الجهات هذه تسيرها التي المركبات

 كل من الثاني كانون من عشر الخامس لغاية للصندوق تدفع أن يجب النسبة وهذه التأمين،

TPسنة

233
PT  . 

 مناطق في التأمين من المعفاة بالجهات يتعلق فيما العملي الواقع استيضاح الباحث حاول وقد

 الهيئات جميع ألن عملية معلومات أية إلى يتوصل لم ولكنه الفلسطينية، الوطنية السلطة

 يسمى ما يوجد وال لمركباتها إلزامي تأمين على بالحصول ملزمة الحكومية والمكاتب والمؤسسات

  . فلسطين في" التأمين من المعفاة الجهة"بـ

  

 أحكام على ،1970 اآللية المركبة تأمين أمر من أ6-4 المواد تنص إسرائيل، وفي     

  :يلي كما إسرائيل في التأمين من المعفاة الهيئات

TPاإللزامي التأمين واجب من محلية سلطة بإعفاء المالية وزير يخول -1

234
PT، هذه باستقرار اقتنع إذا 

                                      
P

 مرجـع   ،  )1978 -5739(لـسنة ) الصندوق تمويل  (الطرق حوادث مصابي تعويض بشأن العسكري  األمر من  2  المادة 231

.سابق
P 

P

 ) .1980 -5740(لسنة)  الصندوق تمويل  (الطرق حوادث مصابي تعويض بشأن  العسكري األمر من 2 المادة 232
P 

P

سابق مرجع ،)الكرنيت تمويل (طرق حوادث صابيلم تعويضات  أمر من)    أ (الثالث البند  233
P 

P

.إسرائيل  –) جديد  نص  (1970 اآللية المركبة تأمين أمر من) أ (2  للمادة طبقاً  إلزامي إسرائيل في التأمين  234
P 
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TPالرسمية الجريدة في إعالن طريق عن اإلعفاء هذا وينشر المحلية، السلطة

235
PT. 

  يفوضه، من أو المالية وزير أعفاها لمؤسسة آلية مركبة على اإللزامي التأمين تعليمات تنطبق ال -2

TPالتالية الشروط المؤسسة تلك في تتوفر أن يجب ولكن

236
PT: 

 .األقل على آلية مركبة مئة تمتلك أن  )أ 

 التي االلتزامات تغطية تؤمن   تأمينية ترتيبات أو امناً،ض صندوقاً تمتلك أن  )ب 

 ذلك يعرض أن بدون المؤسسة، على تترتب أن يمكن والتي التأمين، تتطلب

 .للخطر االقتصادية المؤسسة استقرار

 وسداد استيضاح لغايات أنظمة يفوضه من أو المالية وزير يضع أن  )ج 

 االستحقاق على قيوداً ةاألنظم هذه بموجب يفرض ال أن على االلتزامات،

 تأمين شركة عن صادرة تأمين بوليصة تفرضها التي القيود عن تزيد

 استمرار أو إعفاء يشترط أن يفوضه من أو المالية لوزير ويمكن. مرخصة

 اإلعفاء بإبطال مخول وهو مناسباً، يراه كما إضافية، بشروط باإلعفاء التمتع

  . مناسباً الوزير يراه شرط أي أو أعاله المطلوبة الشروط احد انعدم إذا

TPالتالية المركبات اإللزامي، بالتأمين يتعلق فيما  عليه، المنصوص اإلعفاء من تستفيد  -3

237
PT:  

 .الدولة خدمة في يعمل من يملكها أو الدولة تملكها التي المركبة  )أ 

 حسب أو شرطي قبل من الشرطة ألغراض قيادتها تتم التي المركبة )ب 

                                      
P

 .1970 اآللية المركبة تأمين أمر من 4 المادة 235
P 

P

 .1970 اآللية المركبة تأمين أمر من 5 المادة 236
P 

P

 .1970 اآللية المركبة تأمين مرأ من 6 المادة 237
P 
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 .توجيهاته

 من أعفاها قد المالية وزير يكون أن بشرط محلية سلطة تمتلكها التي المركبة  )ج 

 يقتصر أن على  المحلية السلطة تلك خدمة في يعمل من ذلك ويشمل التأمين،

 .المحلية السلطة تلك على المركبة استعمال

 هاب سيلتزم كان التي المستحقة التعويضات بدفع ملزماُ يكون اإللزامي التأمين واجب من أعفي من -4

TP238.تأمين بوليصة هناك كانت لو المؤمن
PTT  

  

  الثالث الفرع
   السائق من أو التأمني شركة من الصندوق يسرتدها اليت املبالغ

   للمصاب التعويض دفع بعد باحلادث املتسببة املركبة صاحب من أو
  

 في المذكورة الظروف في -أ :"يلي ما 677 رقم العسكري األمر من) د(5 المادة تنص  

 دفعات للمدعي دفع قد عليه المدعى كان أن بعد األساسية الدعوى ردت إذا وكذلك ،)ب(ب5 المادة

 عن المسؤول - 2 .المدعي - 1 -:أدناه المذكورين أحد من الدفعات استرجاع له يحق مستعجلة

 الحكم نفس ويسري ،)ج (الفصل في كمدلوله الصندوق -3. أمن تشريع أو قانون أي حسب الضرر

 في قرر الذي المبلغ على ويزيد مستعجلة كدفعات للمدعي عليه المدعى دفعه الذي بلغالم على أيضاً

 أو) أ (الفقرة في كالمذكورة مستعجلة دفعات للمدعي الصندوق دفع إذا -ب.  األساسية الدعوى

 الضرر عن المسؤول على أو المدعي على الرجوع له فيحق عليه للمدعي كالمذكورة الدفعة أعاد

                                      
P

.1970 اآللية المركبة تأمين أمر  من أ6 المادة  238
P 
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 أو مجتمعين األمر هذا بموجب اتجاهه مسؤولياتهم وتكون أمن، تشريع أو انونق أي بموجب

 ملزم عليه المدعى فان) أ (الفقرة حسب دفعة عليه للمدعى الصندوق أعاد إذا -ج ... منفردين

 ،)ب (الفقرة حسب حقه استعمال في لمساعدته مقنع إجراء أي واتخاذ المطلوبة المساعدة بتقديم

   ."تنفيذه منع أو المذكور بحقه المساس شأنه من لعم بأي يقوم وال

 التعويض دفع لمن يحق ال -أ" : يلي ما على 677 العسكري األمر من 9 المادة وتنص

 يحق ولكن األمر هذا بموجب بالتعويض ملزم أخر شخص على الرجوع األمر هذا بموجب المستحق

 - 2). 7 (المادة في ذكر كما لتعويضا يستحق ال من -1 -:أدناه المذكورين أحد على الرجوع له

 االلتزامات يغطي ال لديه كان الذي التأمين أن أو التأمين، أمر بموجب التأمين لديه يكن لم من

 - 3. الحادث قبل يوما 30 خالل مفعوله انتهى سنوي تأمين لديه كان من عدا عنها، المبحوث

 يجري الذي الشخص التزام يكون -ب)   7 (المادة في كالمذكور يحوزها من أو المركبة صاحب

 ما المادة هذه أحكام في ليس -ج. المدنية المخالفات لقانون وفقا" 1 " الفقرة بموجب عليه الرجوع

  . "البعض بعضهم على) ب(3 المادة بموجب الحادث في المشتركين رجوع حق من ينتقص

   

 وفقاً وذلك المركبة بصاح على أو السائق أو التأمين شركة على يرجع أن للصندوق يمكن  

  : التالية لألحكام

 التي التحقيقات عن نتج إذا للمركبة المؤمنة التأمين شركة على الصندوق يرجع -1

 التغطية بانتفاء الشركة ادعاء وأن للحادث تأمينية تغطية توجد انه الصندوق يجريها

 هوية عن الكشف بعد فيما ويتم مجهولة المركبة تكون أن أو له، محل ال التأمينية

 .التعويض عن المسؤولة التأمين شركة عن أو مالكها أو سائقها
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  مالكها، عن يختلف سائقها كان إن مالكها أو المركبة سائق على الصندوق يرجع -2

 الصندوق يعوض الحالة هذه ففي للمركبة، التأمينية التغطية انتفاء حالة في

 .الضرر مسبب على الرجوع في الحق ويملك المصابين

 يمنح أنه حيث التأمين، شركات تصفية عند الصندوق يستوفيها التي بالغالم -3

 بخصوص) وجدت إن (للتأمين المعيدة الشركة نحو الممتاز الدائن صفة الصندوق

TPللتأمين المعيدة الشركة بطرف التصفية قيد هي التي الشركة مستحقات

239
PT . 

 الصندوق يكون" :أنه على التأمين قانون مشروع من 178 المادة ونصت    

 ". الحادث بسبب مبالغ من دفعه بما التصفية تحت للمؤمن ممتازا دائنا

  

 حقوقه لنيل االمتياز هذا الصندوق أعطي فقد القانون، في بنص إال امتياز ال أنه وحيث 

 آخر دين أي قبل الحقوق هذه نيل للصندوق فيكون تصفيتها تقرر التي التأمين شركة أموال من

TPالتصفية تحت الشركة في عاملينال حقوق باستثناء

240
PT.  

  

    يسيء قد الصندوق أن نجد الصندوق، ضد المقامة للدعاوى العملي الواقع بدراسة

 غير ضغوطات ممارسة طريق عن المركبة صاحب أو بالحادث المتسبب على بالرجوع حقه استعمال

 اإلجراءات جميع اتخاذ في الحق يملك وأنه حكومياً، جهازاً بصفته السائقينو المصابين تجاه عادلة

                                      
P

  بتاريخ المفعول ساري أصبح والذي) 5 (رقم تعديل بموجب  أضيفت المادة وهذه ، 677 رقم  العسكري األمر من) أ (12 المادة 239

11/12/1986.
P 

P

.83 ص  سابق، مرجع اإللزامي، التأمين قانون لمشروع اإليضاحية المذكرات ، ناظم ، عويضة  240
P 
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TPالحكومية لألجهزة الممنوحة المختلفة

241
PT  .حقوق على وحفاظاً األنسب، من أنه :الباحث يرى لذلك 

 السائق بين المصالحة عملية في التدخل من الصندوق منع المصابين، حقوق عن المدافعين المحامين

 انعقاد حالة في المصاب محامي ومصاريف المحاماة أتعاب بسداد الصندوق يتعهد وأن والمصاب،

  . للدعوى المحامي رفع بعد المصالحة

  

  الرابع الفرع
TPالغربية الضفة يف املسجلة مركباهتم على املؤمنني من حيصلها اليت األقساط من الكر�يت يدفعها اليت املبالغ

242
PT  

  

 من الكرنيت يحصلها كان التي األقساط تمثل للصندوق الكرنيت يحولها التي المبالغ

 حولت أن بعد مفعول له يعد لم أنه نجد النص بهذا وبالتمعن الغربية،  الضفة في المسجلة المركبات

  . إنشائه عند بالفعل للصندوق الكرنيت من المستحقة المبالغ

  

  

  

   

                                      
P

 أن  فيها أفاد والتي   اإلستبانة، عن بإجاباته المرفقه   26/9/2004 بتاريخ بختان يوسف المحامي مالحظات أعاله ورد ما يؤكد 241

 المصاب وكيل وقالصند ويتجاهل  منها  التخفيف أو  كلياً، ضده المطالبات إنهاء  إلى األحيان من كثير في تؤدي الضغوطات هذه

 الصندوق تجاه حقه عن تنازل قد موكله بأن إعالمه فيتم ، الجلسات عشرات أمامها ومثل المحكمة لدى الدعوى رفع قد يكون الذي

 وتذهب أتعابه يتقاضى أن بدون الدعوى إسقاط إال الوكيل  المحامي   أمام يكون وال   وراءها، الصندوق يكون خارجية تسوية في

.هباء جهوده
P 

P

  . 1995 لسنة 95   رقم القرار من  10 المادة  242
P 
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  للصندوق  العامة الخزينة ضمان
  

 ءالوفا عن الصندوق عجز إذا":  أنه على التأمين قانون مشروع من 179 المادة نصت  

  "العام الخزينة حساب من العجز هذا بسد المالية وزارة فتلتزم المصابين نحو بالتزاماته

 في قصر أو الصندوق تعثر فإذا الصندوق، من المستفيدين لحقوق ضامنة الحكومة تبرتع

  .االلتزامات هذه تغطية الحكومة على توجب القانون، في عليها المنصوص لواجباته أدائه

 أن على نصت قد كانت) الملغى (اإللزامي التأمين قانون مشروع من) 43 (المادة أن يالحظ

 العامة التي تتضمن مبلغاً الموازنة من الصندوق ميزانية في العجز بسد تلتزم المالية وزارة

 دراسة تتم أن بد ال كان فقد ولذلك .والطوارئ النكبات حاالت في المحتاجة للجهات يخصص

 غير المركبات على دراسة وإجراء االقتصادي الصندوق ووضع السوق في التأميني الوضع

 تتضمن حتى المجهولة، الحوادث أو المركبات هذه بسبب حصولها المتوقع والحوادث القانونية

  .إليه الحاجة والمتوقع بالصندوق الخاص االحتياطي على ينص بنداً الموازنة

 في النقص لسد تحول مبالغ التيالتأمين، فقد حدد بأن  ال قانون مشروع أما النص في  

 المرصودة في المبالغ تحديد عدم يعني وهذا العام، الخزينة حساب من مصدرها يكون الصندوق

 من المبلغ هذا يحول بل الموازنة، في تحديده يتم معين بمبلغ للصندوق والمخصصة الخزينة

TPً.مسبقا توقعه يتوجب بمبلغ محصوراً ذلك يكون وال العام االحتياطي

243
PT  

 يـتم  أن الصعب من ألنه األنسب؛   هو القانون مشروع في الوارد النص أن :الباحث يرى

 العامـة  الخزينـة  ضـمان  حالة في المناسب كما أنه من     سلفاً، معينة سنة في الصندوق وضع توقع

  .الضمان هذا مقدار على قيود وضع عدم للصندوق

                                      
P

. 5/7/2004  بتاريخ مقابلة في الفلسطيني، التشريعي المجلس في الموازنة لجنة حرب، جهاد السيد به أفاد ما حسب 243
P 
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 من للصندوق المحولة النسبة في اًمجدد النظر يتوجب انه إلى اإلشارة من بد ال وأخيراً

 قرارات وأن خصوصاً النسبة هذه لتحديد وإحصائيات دراسات وإجراء اإللزامي التأمين رسوم

 تقع كانت التي الحاالت معظم في التأمين شركات على المسؤولية فرض إلى اتجهت المحاكم

 النسبة أضعاف ثالثة من أكثر يه للصندوق المستوفاة النسبة وأن كما الصندوق، على فيها المسؤولية

  .للكرنيت المستوفاة

  

  الثاني المطلب
   العامل يف مشاهبة صناديق موارد

   

 تجربة من واإلستفادة المقارنة إجراء ولغرض الصندوق، موارد عن للحديث الحقاً 

كل     في الطرق حوادث مصابي تعويض لصندوق المالية الموارد تناول سيتم األخرى، الصناديق

  .أفريقيا وجنوب  المغربمن

   

  األول الفرع
TPاملغرب يف الضمان مال صندوق موارد

244
PT  

  

TP245:يلي مما المغرب في الضمان مال صندوق موارد تتألف 
PT   

  . التأمين شركات من تحول التي المبالغ) 1

                                      
P

 هذه رسالتنا من الرابع الفصل من  األول المبحث من األول المطلب  من  الثاني الفرع   راجع الصندوق هذا حول للمزيد  244
P 

P

.سابق مرجع المغربي، الظهير من والسادس الرابع الفصلين  245
P 
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 بحيث اإللزامي التأمين تعليمات خالفوا ممن السيارات أداءه أرباب يتحمل إقتطاع) 2

 إلى يهدف االقتطاع هذا أن والمالحظ. الجنائية الغرامة لقدر عادالم االقتطاع يكون

 ويعرضون بالقوانين يستهترون الذين للسائقين رادعاً ويشكل الصندوق دخل زيادة

 يتسببون التي للحوادث التأمينية التغطية توافر عدم بسبب للخطر المواطنين حياة

 يساهم أن بد ال ألنه عادالً ذلك ونرى. الحادث مكان من هروبهم بسبب أو فيها،

 أخطاء يتحمل الذي الصندوق ميزانية في واألنظمة القوانين يخالفون الذين أولئك

 واأللم المعاناة من التخفيف في المساعدة محاولة إلى ويهدف المستهترين السائقين

TP. الفئة هذه قبل من إصابتهم نتيجة وذويهم للمصابين والخسارة

246
PT  

  

. الحادثة وقوع في سببا كانتو اإللزامي بالتأمين مغطاة تكن لم تيال السيارات حجز) 3

TP247.المركبة ومالك السائق على للصندوق حق الرجوع يضمن النص وهذا
PT ويعتبر  

 يكون حتى الثانية بالفقرة يتعلق فيما الحال هو كما رادعاً عامال المورد هذا

 استهتارهم حالة في عليهم تترتب قد التي للعواقب مدركين والمالكون السائقون

  .بالقوانين

  

  

                                      
P

 حصيلة ونصف ، معينة بنسب عليهم والمؤمن التأمين شركات مساهمات من الضمان صندوق تمويل على الفرنسي القانون ينص 246

 منهـا،  اإلجباري والتأمين السيارات دثحوا عن المسؤولية  حسين، محمد منصور،.  التأمين   بإجراء  االلتزام مخالفات غرامات

351 ص ،2000 اإلسكندرية، للنشر، الجديدة الجامعة دار
P 

P

 بهـا  والتـصرف  المركبـة  حجز العدل من يكون المركبة  تأمين ناحية من ومقصراً مهمالً السائق فيها يكون التي الحاالت ففي 247 

.للمواطنين التزاماته أداء من يتمكن حتى الصندوق لمصلحة
P 
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  الثاني   الفرع
TPأفريقيا جنوب يف الطرق حوادث صندوق موارد

248
PT    

    

 من المصابين لجميع شامالً تأمينياً غطاء أفريقيا جنوب في الطرق حوادث صندوق يشكل 

TP249 الصندوق هذا تمويل ويتم. السائق عدا ما المركبات جميع
PT الذي الوقود على تفرض عوائد من 

TPأفريقيا جنوب في يباع

250
PT شهرياً المبالغ وتدفع هذه. الصندوق يقرضها التي القروض وفوائد 

 المبيع بكمية تتعلق تصريحات مع مصحوباً شهر كل في يباع ما على بناء حسابها ويكون ،للصندوق

  . الشهر ذلك في الوقود من

 شركات دور ذي يلغىوال الفلسطيني، التأمين قطاع على النظام هذا تطبيق أن البعض ويرى

 جميع على تلقائية بصورة سارياً ويجعل التأمين اإللزامي بالتأمين يتعلق فيما الخاصة التأمين

  :التالية األسباب نتيجة صعوبات يثير المركبات،

                                      
P

.هذه رسالتنا من الرابع الفصل من األول المبحث من األول المطلب من األول الفرع أنظر الصندوق هذا أحكام حول للمزيد 248
P 

P

  :يلي ما على  تنص ،20 الملحق  ،  1996 الطرق حوادث صندوق بشأن  56 رقم   القانون من 5 المادة  249

P

“5. (1) The Fund shall procure the funds it requires to perform its functions-(a) by way of a 

fuel levy in respect of all fuel sold within the Republic; and (b) by raising loans. 

P

     (2) There shall be paid into the Fund monthly the amount of money by virtue of the 

provisions of section 1(2) (a)(ii) of the Central Energy Fund Act, 1977 (Act No. 38 of 

1977), calculated for the latest month for which such amount can be calculated, 

and such payments shall be accompanied by statements reflecting the sale of fuel 

within the Republic."
P 

P

 التـأمين  إلـى  حاجة ال أن ذلك على ويترتب ، اإللزامي التأمين ألقساط البديل  بمثابة الوقود على فرضت التي العوائد هذه تعتبر  250

 على الحصول أجل من خاصة تأمين شركة مع التعاقد السائق على ويبقى إجباريا، تأميناً مؤمنة تكون المركبات جميع ألن اإللزامي

.للمركبة المادية ضرارواأل الشخصية إصاباته تغطي إضافية تأمين بوليصة
P 
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 تابعة أخرى محطات جانب إلى تعمل الفلسطينية الوطنية للسلطة التابعة الوقود محطات أن: أوالً

 السلطة مناطق حدود من القريبة اإلسرائيلية السيطرة مناطق في وخصوصاً إلسرائيل،

 سياراتهم لملء اإلسرائيلية الوقود محطات إلى السائقون سيتوجه وبالتالي الفلسطينية، الوطنية

TPالفلسطينية المحطات في تعبئتها من بدالً

251
PT  .ثالثة من االدعاء هذا على اإلجابة ويمكن 

  :وجوه

  

 في عليه هي مما اقل الفلسطينية الوطنية السلطة مناطق في الوقود أسعار أن يالحظ  )أ 

 السلطة مناطق في الوقود أسعار على تفرض التي الزيادة فإن وبالتالي إسرائيل، مناطق

TP252.إسرائيل في تلك من أعلى األسعار هذه تجعل لن
PT ًبروتوكول باريس  بأن علما

TPاالقتصادي

253
PTوقود من األردن، شرط أن ال  سمح للسلطة الوطنية الفلسطينية باستيراد ال

                                      
P

.  الباحث قبل من  المعد لالستبيان إجابته مع  أرفقت والتي 12/8/2004 بتاريخ  حجاب اهللا عبد المحامي مالحظات من   251 
P 

P

 الفلـسطيني  التخطيط مركز موقع ، المستقبلية وآفاقها واقعها - اإلسرائيلية - الفلسطينية الخارجية التجارة ، محمود ، الجعفري  252

ــى ــت عل  اإلنترن
PHP

http://www.oppc.pna.net/mag/mag3/p9-3.htm
PHP

ــر ،  ــارة آخ ــي   زي ــاريخ ف  ت

15/9/2004.
P 

P

 فـي  قبولها مسيت" 1 "الملحق في محددة هي كما األردنية، المقاييس -أ :" أنه على  االقتصادية باريس اتفاقية من 12 المادة نصت 253

 التـي  المتحـدة  والواليات األوروبي االتحاد دول في الموجودة المقاييس مع تطابقت ما إذا المناطق، إلى البترول منتجات استيراد

 أن الفلسطينية للسلطة يمكن... الغربية والضفة غزة وقطاع إلسرائيل الجغرافية للظروف المحددة المعايير حسب معاييرها وضعت

 في المسوق ذلك عن البنزين لون تمييز يتم -1: بشرط السوق هذه الحتياجات وفقاً المناطق في الفلسطينية لألسواق ناًبنزي تستورد

 الفـارق  -ب  .إسرائيل في البنزين هذا تسويق عدم لضمان الضرورية الخطوات كل الفلسطينية السلطة تتخذ -2. إسرائيل أسواق

 الرسمي النهائي السعر من بالمائة 15 يتجاوز أال يجب المناطق في والمستهلكين سرائيلييناإل للمستهلكين النهائي البنزين سعر في

 مـستوى  كـان  إذا -ج البنزين عدا ما المناطق في النفط منتجات أسعار تحديد في الحق الفلسطينية وللسلطة إسرائيل في للمستهلك

 " .أيضاً المصري البنزين باستيراد السماح يتمس أعاله،" أ "الفرعية الفقرة شروط مع يتطابق المصري البنزين
P 
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عن األسعار السائدة في % 15 الوقود في المناطق الفلسطينية أكثر من أسعارتقل 

 . إسرائيل

 وأسعاره الفلسطينية الوطنية السلطة مناطق في الوقود أسعار يقارن جدول يلي وفيما

  :2004 لعام 11 شهر في إسرائيل في

 سلطة الوطنية الفلسطينية واسرائيلجدول مقارنة اسعار الوقود  بين مناطق ال

 المناطق في بالشيكل اللتر سعر الوقود نوع

TPالفلسطينية

254
PT 

 مناطق في بالشيكل اللتر سعر

TPإسرائيل

255
PT 

  5.11  3.60 سوالر

  5.29  5.09 95 بنزين

  5.30  5.09 96 بنزين

  

 الوطنية السلطة مناطق في عنه يزيد إسرائيل في الوقود سعر أن يتضح

 تحويل ويمكن الواحد، للتر  يكلش  0.2 و يكلش 1.51 بين ما يتراوح بمبلغ نيةالفلسطي

 فلسطين في األحوال، جميع في الثمن، يزيد ال بحيث  للصندوق الفرق هذا من جزء

  .إسرائيل في عنه

  

                                      
P

 الـصفحة  في البدر، محمود للبترول، العامة الهيئة رئيس إعالن في وردت كما ، نوفمبر شهر في األقصى الحد هي  األسعار هذه 254

 1/11/2004  بتاريخ ،12646 العدد القدس، جريدة من 12
P 

P

www.arabynet.com اإلنترنت موقع 255
P 
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 بسبب  اإلسرائيلية، البنزين محطات إلى التوجه الفلسطينيين السائقين معظم على يتعذر )ب 

 محطات األغلب، على سيستخدمون، ولذلك الفاصل والجدار قاتغالواإل الحواجز

 .الفلسطينية البنزين

 

 التدفئة مثل المركبات، سير غير أخرى ألغراض يستعمل) السوالر وخصوصاً (الوقود أن: ثانياً

اشتراك  إلى يؤدي  للصندوق،  مبيع وقود أي من نسبة تخصيص فان وبالتالي. والصناعة

  .الوقود هذا استعمال نتيجة مركبة استخدم قد يكون أن دون تمويله في المشتري

 

إال أن الفرق في أسعار أنه على الرغم من المنطق في هذا االدعاء، : يرى الباحث    

 المناطق في السوالر لتر سعر أن حيث السوالر في األخص على يالحظ الفرق وهذا(الوقود 

TP% 29.5 حوالي بنسبة إسرائيل في منه أقل  الفلسطينية

256
PT(تطبيق من تتأتى التي ، والفائدة 

  .  يدعمان هذا  اإلتجاه المؤيد لتطبيقه النظام هذا

 هذا يتناول األسئلة أحد كان الرسالة، هذه لغايات وزعت التي اإلستبانة في    

  :يلي ما على نص حيث الموضوع،

 فرض خالل من التأمين شركات لدى اإللزامي التأمين نظام استبدال في رأيك ما"   

 جنوب في الحال هو مثلما إلزامياً السيارات لجميع وتأمين والسوالر البنزين مع يدفع مبلغ

TP "؟أفريقيا

257
PT   

  :التالي البياني  الرسم في موضح هو كما موزعة اإلجابات وكانت  

                                      
P

.السابقة الصفحة  على  لالجدو أنظر 256
P 

P

.13 رقم الملحق ، اإلستبانة في 9 السؤال 257
P 
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ال أوافقال أوافقال رأيموافقموافق جداًَ
جداًَ

 
  

 تصبح بحيث اإللزامي التأمين نظام تغيير على الموافقين من بها بأس ال نسبة هناك أن يالحظ

 الذين التأمين مجال في العاملين جميع بأن علماً أثمان الوقود، إلى تضاف اإللزامي التأمين أقساط

  .الوقود طريق عن التأمين نظام تطبيق على اعترضوا اإلستبانة على أجابوا

 تالمركبا إليها تؤدي التي الحوادث عن ويعوض عادل ألنه النظام هذا أيدوا الذين مع الباحث يتفق

 الباحث يقترح عملياً، النظام هذا يصبح وكي. المركبة تلك استعمال مدى مع تتناسب ةمساهم مقابل

 من قليلة نسبة جباية وتتم ، جهة من سارياً االلزامي التأمين نظام يظل  بحيث جزئية بصورة إعماله

TPالصندوق ميزانية المبيع لدعم الوقود أثمان

258
PT .  

  

اريع القوانين  الفلسطينية المتعلقة بالصندوق معلقاً وفي الفصل القادم واألخير سيتطرق الباحث مش

  ) .المعدل (2004على المواد المتعلقة بالصندوق في  مشروع قانون التأمين 

                                      
P

  .تخفض سوف الحالة هذه في االلزامي التأمين أقساط أن الطبيعي من  258
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   السادس الفصل
)المعدل (2004 التأمين قانون مشروع في بالصندوق المتعلقة المواد  

  

 الباحث يود التأمين، نقانو مشروع في بالصندوق العالقة ذات المواد بعض استعراض قبل  

 التأمين، قانون عن الطرق حوادث مصابي تعويض قانون فصل األنسب من كان انه إلى اإلشارة

يحدد إجراءات وأحكاماً  الطرق حوادث مصابي تعويض فقانون .به يتعلق منفصل تشريع وإيجاد

 بإتباع إال قالطر حادث عن بالتعويض المطالبة يمكن ال بحيث التعويضات، خاصة للحصول على

 على مقتصرة الدعوى فتكون  الحادث، عن مطلقة مسؤولية السائق على ويضع اإلجراءات، هذه

 لمبلغ أعلى وحد الشهري للدخل أعلى حد ضمن للمصاب، المستحق التعويض مبلغ حساب

TP259.اإلجمالي التعويضات
PTوالتأمين التأمين أحكام خلط تم فقد التأمين، قانون مشروع في   أما 

 عدم من نوعاً يخلق مما والتعويض، والمسؤولية التأمين، وإعادة التأمين، على والرقابة زامياإلل

TPتطبيقه عند الوضوح

260
PT.  

                                      
P

 ،  التـأمين  قانون مشروع من  156 المادة في ورد كما  الفرد دخل معدل  بضعفي المصاب دخل لخسارة األعلى الحد تقييد تم 259

 هذين احد على النص  يكفي كان أنه  :الباحث ويرى ، للمشروع 159 المادة في ورد كما للتعويض أعلى كحد ردينا ألف 100و

.الوقت نفس في التعويض تقييد ثم ومن الدخل تقييد المنطقي من فليس العام، التعويض أو الدخل ، القيدين
P 

P

 قـانون  تطبيـق  تـسهيل  علـى  العمل: أوالً  :التالية سبابلأل التأمين قانون عن التعويضات قانون فصل بضرورة الباحث يعتقد 260

 قـانون  بـين  الخلـط  يـتم  وال مترابطـة  كلها تكون المواد أن حيث العملية إجراءاته وتتبع الطرق حوادث لمصابي التعويضات

 الـسائق  علـى  يترتب فالتعويض والتعويض، التأمين موضوع بين الفصل ضرورة في يتمثل المنطق أن: ثانياً.وغيره التعويضات

السائق أما قانون التأمين فينص على مواد تجارية تتعلق بعمل شركات التأمين وتنظيم  محل الحلول في مقتصراً المؤمن دور ويكون

.الخ... العالقة بينها واإلشراف والرقابة عليها 
P  
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  األول المبحث

  بالتأمني املتعلقة القوا�ني مشاريع
  

 في والنقص بينها، فيما التأمين شركات بين التعاون وانعدام التأمين سوق تنظيم سوء يعتبر   

 العالم في التأميني السوق منها يعاني التي المشاكل أهم من  المدربة، التأمينية اتوالخبر الكفاءات

 الحديثة التشريعات نقص المشاكل هذه تأثير من ويزيد. خاص بشكل فلسطين وفي عام بشكل العربي

TPالفعالة التأمينية والمراقبة التأمين قطاع لتنظيم

261
PT.   

 األحكام مجلة اعترى الذي النقص وتغطية التطور ولمواكبة المشاكل، هذه تخطي وبهدف  

 العلمي التطور مع تتالءم أحكامها تعد لم التي 1869 العام منذ فلسطين في المطبقة العدلية

TPوالتكنولوجي،

262
PT  هي بالتأمين عالقة لها قوانين مشاريع فلسطين في مؤخراً أعدت:TP263

PT  

 .المدني التأمين قانون مشروع .1

 .اإللزامي التأمين قانون مشروع .2

  .التأمين على الرقابة قانون مشروع .3

 .2002 التأمين قانون مشروع .4

                                                                                                    
  

P

261 Ali, Abdul Zahra, Insurance Development in the Arab World, Graham and Trotman 

ltd, London, 1985, p. 8.     
P  

P

).صفحة رقم بدون  (التقديم   سابق، مرجع اإللزامي، التأمين قانون لمشروع اإليضاحية المذكرات ، ناظم ، عويضة 262
P 

P

 مـصابي  تعويض  بصندوق  المتعلقة والمواد للسيارات اإللزامي التأمين هو ، المشاريع بهذه يتعلق فيما الدراسة هذه في يهمنا ما 263

.الطرق حوادث
P 
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 .2004 التأمين قانون مشروع .5

 ). معدل (2004 التأمين قانون مشروع .6

 قانون مشروع مسودة لوضع الخبراء من لجنة تشكيل إلى بادر  والتشريع الفتوى ديوان كان  

 في الرابع الباب من الثالث الفصل (مينالتأ عقد فيه تناول فصال وخصص  الفلسطيني، المدني التأمين

 التزامات له، المؤمن التزامات أركانه، التأمين، لعقد العامة القواعد :حيث من) 948-913 المواد

 والتأمين الحريق من التأمين التبادلي، التعاوني التأمين (التأمين أنواع لبعض خاصة وأحكام المؤمن،

TP).الحياة على

264
PT  

  ومجاالته، التأمين مناحي جميع يضم واحد تشريع وضع صعوبة وبسبب الوقت، نفس وفي  

 ويتناول اإللزامي التأمين ينظم متكامل فلسطيني تشريع لسن خاصة لجنة والتشريع الفتوى ديوان شكل

 على توالت التي السياسية واألنظمة الظروف بسبب صعبة، المهمة هذه وكانت به، الخاصة األحكام

 فاالنتداب العثماني الحكم من امتدت أنظمة عدة من فلسطين في القانوني ثاإلر يتألف حيث فلسطين،

 االحتالل ثم والقدس الغربية للضفة األردني والحكم غزة لقطاع المصرية باإلدارة ومرورا البريطاني

TPالفلسطينية الوطنية السلطة قدوم حتى غزة وقطاع الغربية للضفة العسكري

265
PT التوفيق من بد ال وكان 

  .المتكامل التشريعي النظام إيجاد إلى الملحة الحاجة تلبية اجل من والقوانين األوامر ههذ بين

                                      
P

.5 ص والتشريع، الفتوى ديوان ، المدني  التأمين قانون لمشروع اإليضاحية المذكرة  264
P 

P

 يتعلـق  فيما 2004 التأمين قانون مشروع من 220 المادة بموجب إلغاءها والمقترح  اليوم السارية والقوانين  العسكرية األوامر  265

  :هي اإللزامي بالتأمين

P

  .غزة محافظات في به المعمول ، الطرق حوادث مصابي تعويض بشأن وتعديالته 1976 لسنة 544 رقم العسكري األمر    

P

 .الضفة محافظات في به المعمول الطرق حوادث مصابي تعويض بشأن وتعديالته 1976 لسنة 677 رقم العسكري األمر    

P

  .التأمين أعمال مراقبة بشأن وتعديالته 1993 لسنة 1100 رقم العسكري األمر    

P

  .الميكانيكية المركبات تأمين بشأن وتعديالته 1967 لسنة 141 رقم العسكري األمر    
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 إلى وتقديمه   والتشريع الفتوى ديوان قبل من اإللزامي التأمين قانون مشروع تحضير وبعد  

 من اقتراحه تم والذي 2002 التأمين قانون مشروع لمصلحة تنحيته تمت إلقراره، التشريعي المجلس

  . الفلسطيني التشريعي المجلس بلق

TPعويضة ناظم المحامي مع مقابلة وفي

266
PT هذا كل بعد المشروع هذا تنحية سبب ، وبعد سؤاله عن 

 التشريعي المجلس لدى الجواب وأن ، ذلك وراء السبب يعلم ال بأنه أفاد ، والتحضير الجهد

TPاالقتصادية اللجنة مقرر فأفاد الفلسطيني التشريعي المجلس إلى الباحث توجه ولهذا. الفلسطيني

 
PTبأن 

TPالوزراء رئاسة عام أمين

 
PTللمجلس تقديمه تاريخ من فقط أسبوعين بعد المشروع هذا سحب 

TPالتشريعي

267
PT ، 2002 لعام التأمين قانون مشروع ألنTP

268
PT  المجلس أمام المناقشة قيد موجود 

 قانون مشروع في ترحةالمق المواد على يحتوي  2002 لعام التأمين قانون مشروع وان التشريعي،

  . اإللزامي التأمين قانون مشروع  إلى بعد حاجة فال ولذلك اإللزامي، التأمين

TPالفلسطيني التشريعي المجلس في الموازنة لجنة مقرر مع اليوم نفس في الباحث واجتمع

269
PT الذي 

 لصناديقا جميع ميزانية وان  ، الشفافية عن بعيد وهو الغموض يعتريه الصندوق موضوع بأن أفاد

TPللصفر مقاربة تكون تكاد للحكومة التابعة

270
PT.  

                                                                                                    
P

  . 1947 لسنة 8 رقم ) الثالث الفريق إخطار (الميكانيكية المركبات تأمين قانون    

P

 .الطرق حوادث ضحايا لتعويض الفلسطيني الصندوق  بإنشاء المتعلق 1995 لسنة 95 رقم  القرار    
P 

P

.2004 والتشريع الفتوى ديوان ، اإللزامي  التأمين قانون لمشروع اإليضاحية المذكرات واضع هو عويضة ناظم المحامي 266
P 

P

 وتـم   15/3/2004 بتاريخ الفلسطيني التشريعي المجلس إلى الوزراء رئاسة ديوان  من  اإللزامي التأمين قانون مشروع حول 267

 مقابلة في ، الفلسطيني التشريعي المجلس في االقتصادية اللجنة مقرر دية، وأب احمد الدكتور أفاد كما   1/4/2004 بتاريخ سحبه

. 5/7/2004 بتاريخ  مكتبه في معه
P 

P

 .االقتصادية اللجنة - الشعيبي عزمي الدكتور قبل من المقترح 268
P 

P

5/7/2004 بتاريخ  مكتبه في معه مقابلة في ، الفلسطيني التشريعي المجلس في  الموازنة لجنة مقرر ، حرب جهاد  السيد 269
P 
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 التأمين قانون ومشروع اإللزامي التأمين قانون مشروع القانونين، مشروعي على وباإلطالع

 بما اإللزامي، التأمين قانون مشروع سحب عن ناتجة كبيرة إشكاليات وجود للباحث تبين ، 2002

 وعلى المواد لهذه بديل على 2002 التأمين قانون مشروع احتواء وعدم هامة، مواد من يحتويه

  . بالصندوق المتعلقة تلك األخص

TPالشعيبي عزمي الدكتور مع مقابلة وفي

 
PTيكن لم انه في رأيه الباحث له أبدى ،12/7/2004 بتاريخ 

عدم النص على مواد تتعلق  وخصوصاً اإللزامي ، التأمين قانون مشروع الستبعاد سبب هناك

 قانون مشروع مع لمناقشته اإللزامي التأمين قانون مشروع إلى العودة عليه ترحبالصندوق، واق

 اإللزامي بالتأمين تتعلق فيه مواد إلدخال 2002 التأمين قانون مشروع تعديل أو 2002 التأمين

 للمجلس تقديمه سبق 2002 التأمين قانون مشروع أن فأفاد  خاص، بشكل والصندوق عام بشكل

  تم تناقضات، أو تضارب هناك يكون ال وحتى اإللزامي، التأمين قانون مشروع ديمتق على التشريعي

 اإللتفات يتم  ذلك وبعد ، 2002 التأمين قانون  إقرار لغاية  اإللزامي التأمين قانون  مناقشة وقف

  . غيره  إلى

2002TP التأمين قانون   مشروع من لجزء الفلسطيني التشريعي المجلس مناقشة وبعد

271
PT،  تعديله مت 

  أخرى مرة عدل ثم  ، 2004 التأمين قانون مشروع هو بديل مشروع في إليه أخرى مواد وإضافة

                                                                                                    
P

 الهيئـات  إلغـاء  أو إنشاء  -أ ... - :يلي بما الوزراء مجلس يختص: "أنه على الفلسطيني األساسي القانون من 69 المادة تنص 270

 كل ينظم أن على للحكومة، التابع التنفيذي الجهاز يشملها التي اإلداري الجهاز وحدات من حكمها في ما أو والسلطات والمؤسسات

 ،. ... "القانون ألحكام وفقا عليها واإلشراف أعاله) أ (المادة في إليها المشار والمؤسسات الهيئات رؤساء تعيين  -ب. قانونب منها

.16/3/2003 ،2 الممتاز العدد ،2002 الفلسطيني المعدل األساسي القانون
P 

P

  : اإلنترنت موقع ،  10/7/2004  بتاريخ تعقد التي  التشريعي المجلس  جلسة في التأمين قانون مشروع مناقشة عن تقرير 271

P

     
PHP

http://www.pal-plc.org
PHP

29 رقم الملحق ،  
P 
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 مشاريع بين الفروق التالي الجدول ويوضح . )المعدل  (2004التأمين   قانون مشروع ليصبح

  .والصندوق اإللزامي بالتأمين يتعلق فيما أعدت التي القوانين

  )اإللزامي بالتأمين يتعلق فيما (التأمين   قوانين مشاريع بين مقارنة جدول

  

 قانون مشروع الموضوع

 2002 التأمين

 التأمين قانون مشروع

 اإللزامي

 التأمين قانون مشروع

2004 

  التأمين قانون مشروع

 المعدل    2004

 191 221 46 85 المواد عدد

 المقترحة الجهة

 للمشروع

 االقتصادية اللجنة

 المجلس في

 الفلسطيني عيالتشري

 ديوان – العدل وزارة

 والتشريع الفتوى

 في االقتصادية اللجنة

 التشريعي المجلس

 الفلسطيني

 في االقتصادية اللجنة

 الفلسطيني التشريعي المجلس

 معالجته مدى

 لموضوع

 التأمين

 اإللزامي

 للمركبات

 هذا يعالج ال

 ولم بتاتاً الموضوع

  الصندوق فيه يذكر

  لمعالجة  وضع

 التأمين ضوعمو

 للمركبات اإللزامي

 أحكام فيه وفصلت

   الصندوق

 موضوع على إشتمل

 اإللزامي التأمين

 فيه وفصلت للمركبات

 بالصندوق تتعلق أحكام

 التأمين موضوع على اشتمل

 وفصلت للمركبات اإللزامي

  بالصندوق تتعلق  أحكام فيه

 اشتماله مدى

 الرقابة على

 التأمين على

 على ةالرقاب أنيطت

 سوق بهيئة التأمين

 المال رأس

 نص التي الفلسطيني

 قانون مشروع عليها

 رأس سوق هيئة

 .المال

 أعمال على يشتمل لم

 التأمين على الرقابة

 على الرقابة أنيطت

 باللجنة التأمين

 لتنظيم االستشارية

 واإلشراف والرقابة

 والمشكلة التأمين على

 هذا أحكام بموجب

 القانون

 التأمين على ةالرقاب أنيطت

 المال رأس سوق بهيئة

 عليها نص التي الفلسطيني

 سوق هيئة قانون مشروع

 .المال رأس

 عجز سداد

   الصندوق

 عن الصندوق عجز إذا يوجد ال

 نحو بالتزاماته الوفاء

 فتلتزم المصابين

 عن الصندوق عجز إذا

 نحو اتهبالتزام الوفاء

 فتلتزم المصابين

 عن الصندوق عجز إذا

 نحو بالتزاماته الوفاء

 وزارة فتلتزم المصابين
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 هذا بسد المالية وزارة

 الموازنة من العجز

 .العامة

 هذا بسد المالية وزارة

 الموازنة من العجز

 .العامة

 العجز هذا بسد المالية

 العام الخزينة حساب من

  الثاني المبحث
  )املعدل (2004 التأمني قا�ون مشروع مواد �صوص بعض على تعليق

  

     األول لمطلبا 
  الطريق على املركبة واستعمال الرتخيص شرط

  

 على تسير مركبة كل:   " بأنها اآللية المركبة التأمين قانون مشروع من 1 المادة عرفت

 مرخصة كانت إذا مركبة تسندها أو تجرها التي والمركبة نوعها كان مهما ذاتية بقوة الطرق

TP ".بعجالت الكرسي منها ويستثنى لذلك

272
PT فتالرسمية اإلجازة:" بأنها اآللية المركبة رخصة وعر 

  ".محددة لمدة الطرق على المركبة تسيير تجيز التي الترخيص سلطة عن الصادرة

 الجديد أن حيث الطريق، على المركبة واستعمال الترخيص موضوعي تناول سيتم يلي وفيما  

 اآللية المركبة تعريف في استثنى وأنه  اإللزامي، بالتأمين المركبة رخصة ربط أنه هو النص هذا في

TP273.الطريق على تسير ال مركبة كل
PT لم الذي) 677 (رقم العسكري األمر في ترد لم الشروط وهذه 

                                      
P

.الملغى اإللزامي التأمين قانون مشروع من 1 المادة  نص تطابق وهي 272
P 

P

   .13 ص  ، سابق مرجع ، اإللزامي التأمين قانون لمشروع اإليضاحية المذكرات ، ناظم ، عويضة 273

P

 فيعتبـر  الكهربائي السلم أما الطريق على يسير ال ألنه آلية مركبة الكهربائي المصعد يعد ال  اإليضاحية  المذكرات على وبناء    

.  أخر إلى مكان من الركاب لنقل ومخصص الطريق على يسير ألنه  كذلك
P 
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 أو اإللزامي التأمين سريان أجل من الطريق على والسير المركبة ترخيص شرط على ينص

TP274.عدمه
PT طالشرو هذه أيضاً هو يشترط لم التعويضات قانون أن كما.TP275

PT   

  الفرع األول
  الرتخيص موضوع

  

 بالتغطية يتعلق فيما المركبة لترخيص دور ال أنه في حالياً الفلسطيني القضاء موقف يتحدد  

 بأنه الصندوق ضد قضية في اهللا رام في االستئناف محكمة قررت حيث الحادث، عن للمؤمن التأمينية

 يعتبر التراكتور وأن الحادث، عن للمؤمن ةالتأميني بالتغطية يتعلق فيما المركبة لترخيص دور ال

أو  ترخيصه سريان عن النظر بغض المرور وقانون العسكرية األوامر تعريف حسب آلية مركبة

  : بأنه المذكورة المحكمة قررت ،15/6/2004 بتاريخ قرارها ففي عدمه،

  

 ثبت وحيث القانوني ىبالمعن آلية مركبة يعتبر التراكتور أن فيه نقاش أو جدل ال ومما" ...     

 رقم أن اال الدعوى موضوع بالحادث تسبب الذي وهو التراكتور صاحب هو األول عليه المدعى أن

 فهذا 1/ د المبرز من واضح هو ما حسب الترخيص دائرة في وجود له ليس أعاله المبين التراكتور

 وجود له ليس بالحادث سببت والذي األول عليه المدعى يملكه الذي التراكتور أن نهائيا يعني ال

                                      
P

  . 677 رقم العسكري األمر من 1 المادة انظر274 
P 

P

.التعويضات قانون ترجمة  من 1 المادة  نظر275 
P 
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 والدوائر الجهات أمام ذلك على معه التحقيق ويتم التراكتور صاحب فيالحق تزوير هناك كان وان

TP276 ...".المختصة
PT   

       

 بوجود تتأثر ال الخطر عوامل أن إذ إليه، توصل ما في أصاب قد القرار هذا أن : الباحث يعتقد

 .عدمها من المركبة رخصة

 تعويض يتوجب ال انه اهللا رام في الفلسطينية االستئناف محكمة قررت  أخرى جهة من

 أن بسبب   السائق، بجانب زراعي تراكتور في يسافر كان بينما طرق بحادث أصيب الذي المصاب

TP277 فقط السائق هو المسافر أن على تنص التراكتور رخصة
PT،  بجانب نصت التراكتور رخصة وأن 

 أي تحمل أن المركبة لهذه يحق ال انه أي ،)صفر (السائق جانبب  المرخصين الركاب عدد عبارة

 يستطيع وال التأمينية التغطية من يستفيد وال الرخصة شروط السائق خالف فقد ولذلك كان مهما إنسان

 القرار هذا مع الباحث يتفق وال. ضرر بأي المؤمنة الشركة على الرجوع غيره أو له المؤمن

 : التالية لألسباب

        

 ما فيها يوجد ال 678 ورقم 677 رقم العسكرية األوامر ومنها السارية التشريعات أن .1

 عدم أو المركبة رخصة مخالفة بسبب الجسدية األضرار عن المؤمن مسؤولية من يحد

 .أصالً الرخصة وجود

  

                                      
P

 شحدة وجميلة جرادات عيسى بهجت ، 15/6/2004  بتاريخ ، 72/2003  رقم مدني استئناف ،  اهللا رام استئناف محكمة قرار 276

.  الصندوق  ضد  جرادات
P 

P

 .17 الملحق ، 30/2004 مدني استئناف اهللا رام في االستئناف محكمة  قرار  277
P 
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 المبدأ فان ولذلك للحادث، التأمينية التغطية انتفاء أو لثبوت الركاب بعدد عبرة ال أنه .2

 أربعة الركاب عدد كون على بالقياس أنه إلى يؤدي الركاب عدد إلى اإللتفات بعدم

 يمكن فال صفر الركاب عدد كان إذا انه إلى يقودنا مثالً ثمانية المركبة في وأصيب

TP 278.البوليصة يبطل ال الركاب عدد في الزيادة ألن واحداً أصبح بأنه التحجج
PT 

  

 نفس في المحكمة نفس عن صادرة رىأخ قرارات مع كلية يتعارض القرار هذا أن .3

 رقم مدني استئناف -  اهللا رام استئناف محكمة عن الصادر القرار ومنها  الموضوع،

505 /2001TP

279
PT .بأية لها عالقة وال ، الغير  من المتضررة المصابة بأن حدد حيث 

 المؤمن بين التعاقد عملية في وردت أو المركبة رخصة في وردت تحديدات أو شروط

  الشروط استبعاد فيها يجوز التي اإلذعان عقود من التأمين عقود وان ، له ؤمنوالم

 في الحق المدعية أعطى القانون أن كما. الحادث وقوع في أثر لها يكن لم التي التعسفية

 وعلى له المؤمن على لها الضرر وقوع تاريخ من بالتعويض للمطالبة الدعوى رفع

 تسري ال التأمين بوليصة على واردة قيود أية وأن الغير،  من بصفتها التأمين شركة

 صريحة جاءت والتي ) 678 (األمر من) 14 (المادة بأحكام عمال الثالث الطرف على

 . البوليصة شمولية في

  

                                      
P

 ال الركـاب  عـدد  زيادة أن   ، منورا ضد ليفي  ،9121/00 الحقوقي  االستتئنافي القرار في اإلسرائيلية العليا ةالمحكم حددت 278

. المركبة سير على يؤثر خطر إلى يؤدي ال ذلك ألن  البوليصة بطالن إلى يؤدي
P 

P

. 15 الملحق.  2001/ 505 رقم مدني استئناف ، اهللا رام استئناف محكمة قرار  279
P 
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 أن اعتمد بل اآللية، المركبة تعريف في الترخيص شرط يعتمد لم اإلسرائيلي القضاء أن .4

 الهدف، هذا في يدخل للتنقل المركبة استعمال كان افإذ استعمالها، من الهدف هو المعيار

 مؤخراً قررت اإلسرائيلية العليا المحكمة أن ونرى. التأمين لغرض آلية مركبة اعتبرت

 تشبه ال الجرافة ألن مرخصة، أنها مع اآللية المركبة تعريف من الجرافة استثناء

 هي القصوى سرعتها نأل آلخر مكان من التنقل إلى تهدف ال وهي الزراعي، الجرار

TPللخلف السير عند س/كم 13 وحتى لألمام السير عند  س/كم  10.8 حتى

280
PT.  

  الفرع الثاني
  الطريق على املركبة استعمال شرط

  

 المركبة وصف من الشوارع رصف في المستخدمة اآلالت التأمين قانون مشروع استثنى  

 أنها طالما والجرار المتنقلة الماكنة وكذلك الطريق، على تسير الحادث وقوع حين كانت إذا إال اآللية،

 لو أما شاحنة، على وتحميلها العمل مكان من نقلها يتوجب هندسية معدة تعتبر فهي العمل، موقع في

TP281.المشروع هذا ألحكام تخضع آلية مركبة فتصبح اآللية بقوتها الطريق على سارت
PT  يستثنى انه كما 

 القانون في اآللية المركبة تعريف مع يتفق التعريف وهذا الت،بعج الكرسي اآللية المركبة تعريف من

                                      
P

  بتـاريخ  الـصادر    وآخرين ليفي تسيون ضد الكرنيت -  2212/99  رقم  استئناف إذن  في اإلسرائيلية العليا المحكمة قرار  280

11/5/2000.
P 

P

 : يلي ما منه األول  القسم في  ورد حيث  ، 20 الملحق ، أفريقيا جنوب في  56 رقم القانون في  ، اآللية المركبة تعريف انظر  281

P

("Motor vehicle” means any vehicle designed or adapted for propulsion or haulage on a 

road by means of fuel, gas or electricity, including a trailer, a caravan, an 

agricultural or any other implement designed or adapted to be drawn by such 

motor vehicle) 
P 
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TP282.اإلسرائيلي
PT المذكرة في ورد كما اآللية، المركبات وصف في المتحركة األدراج يشمل ولكنه 

 تؤمن ال ألنها المتحركة األدراج استثناء :الباحث ويرى  .اإللزامي التأمين قانون لمشروع اإليضاحية

  .اآللية المركبة وصف عن تماماً يبعدها مما ذاتية بقوة تسير وال قلللن إلزامياً تأميناً

  

 من كبير فجزء خاصة، والصندوق عامة التأمين أحكام على التأمين قانون مشروع ويؤثر

 الجرافات استعمال الشائع من حيث الفلسطينية، والبادية الريف في يحدث الطرق حوادث

 ويقتصر.  والماشية بالمزروعات والعناية الزراعية اضياألر واستصالح التنقل في والتراكتورات

 ومن ، الطريق على تسير ما ونادراً الزراعية واألراضي الحقول على الغالب، في اآلليات، هذه عمل

 سيكون اآللية المركبة  تعريف من اآلليات هذه فاستثناء لذلك  مؤمنة، أو مرخصة تكون ال أن الشائع

 التعويضات أحكام قانون الواقع العملي عند تطبيق  مشاكل كبيرة فيوسيثير كبير سلبي أثر له

 تأمين بهدف التعويض المصابين لمعظم يكفل اجتماعياً مفهوماً يحمل الذي ، الطرق حوادث لمصابي

  . وعائلته للمصاب الكريم العيش

  

 التي ةالمركب اعتبار في المعيار ليصبح القانون مشروع نص تعديلأنه يتوجب  :الباحث يرى

 من الهدف يكون أن هو الطرق حوادث مصابي تعويض لغايات آلية مركبة الحادث في تسببت

  .الطريق على سيرها عن النظر بغض ، النقل هو اآللية هذه استخدام

                                      
P

 بقوة تسافر التي المركبة هي:  " بأنها)  المركبة  (أو) اآللية المركبة  (تعرف والتي  التعويضات، قانون ترجمة من 1 المادة انظر 282

 المتنقلـة  اآللـة  ، ،التراكتور القاطرة يشمل بما وذلك ، البرية للمواصالت تستعمل أن األساسية ووظيفتها األرض على ميكانيكية

 كرسـي  ماعـدا  وذلـك  آلية مركبة بواسطة مسنودة أو مجرورة ومركبة ، الشارع  على نيكيةميكا بقوة للتنقل مؤهلة تكون والتي

" .المتحركة واألدراج المعاقين وعربات العجالت
P 
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 فيما الطريق موضوع إلى تطرقت أفريقيا جنوب في العليا االستئناف محكمة أن يالحظ

  : التاليين اإلستئنافيين القرارين منها ستئنافيةا قرارات في اآللية بالمركبة يتعلق

  

 بتاريخ الصادر أفريقيا جنوب في العليا االستئناف محكمة قرار .1

  أن المحكمة قررت: فوجل ديفد ضد الطرق حوادث صندوق  ،11/3/2004

 عربة وهي ، بالحادث تسببت التي العربة ألن  التعويض، من معفى الصندوق

 حسب آلية مركبة تعتبر ال  المطار، في  الكهربائية بالطاقة الطائرات تزويد

 الطرق في لالستعمال وليست العامة الشوارع في تسير ال  ألنها  القانون،

TP 283.للجميع
PT 

 

 بتاريخ الصادر أفريقيا جنوب في العليا االستئناف محكمة قرار  .2

TP واخرين سمبينديرا ضد الطرق حادث صندوق   11/5/2004

284
PT،  وتدور 

TPجداً ضخمة شاحنة  به تسببت طرق حادث لحو  القضية

285
PT، اصطدمت 

 الشاحنات، من النوع بهذا خاصة واسعة طريق على تسير كانت بينما  بمركبة

                                      
P

283  CASE  NO:  113/03   - ROAD ACCIDENT FUND  V.  DAVID VOGEL  - IN THE SUPREME 

COURT OF APPEAL    OF SOUTH AFRICA 

PHP

http://wwwserver.law.wits.ac.za/sca/index.php
PHP

    
P 

P

284 CASE  NO  209/03 - ROAD ACCIDENT FUND  V. S MBENDERA  & OTHERS -  IN THE 

SUPREME COURT OF APPEAL   OF SOUTH AFRICA  ,سابق مرجع .
PHHP

      
P  

P

 وتـزن  متر 4 وارتفاعها متر 5 عرضها يبلغ بحيث   جداً كبيرة بأنها تمتاز  وهي ، 769 كاتربلر نوع من الشاحنة هذه وكانت  285

.خاصة شوارع في لالستخدام مصممة وهي طن     68
P 
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 المركبة وصف عليها ينطبق  المذكورة الشاحنة أن :على المحكمة قرار ونص

 المركبات وان ، نسبياً واسع عادي طريق على تسافر أن يمكن وأنها اآللية

TPالخاصة الشاحنات لهذه المؤهل الطريق على أيضاً تسافر األخرى

286
PT ، 

 على الشاحنة استخدام يمكن  انه يرى  خبير رأي إلى المحكمة واستندت

 في المنطق تستعمل أن يجب المحكمة وان كفاية واسعا كان إذا عادي شارع

TPاآللية المركبة وصف تحديد

287
PT .  

  

    الثاني   المطلب
  اجلسدية األضرار تعويض يف والصندوق املؤمن تضامن

    

TP288 التأمين قانون مشروع من 146 المادة نصت  
PT أو له والمؤمن المؤمن يسأل" : انه على 

 حادث نتيجة جسماني ضرر لحقه الذي المصاب تعويض عن ) الحال مقتضيات حسب ( الصندوق

TP".الطرق

289
PT   

                                      
P

   المـشاة  يستخدمه األماكن بين ممر أو للتواصل وسيلة هو هان فوجد للشارع القاموس تعريف إلى  ضدها المستأنف محامي  رجع286 

.المركبات تلك من الشاحنة تكون أن يمنع ما يوجد فال ، والمركبات والراكبون
P 

P

287   (…the court must adopt a common sense approach in determining whether a 

vehicle is a motor vehicle for the purpose of the Act. The truck in issue looks like a 

motor vehicle, and its purpose is to travel on roads to haul loads. It is designed and 

suitable for that purpose. The purposes of forklifts, cranes, lawnmowers and mobile 

power units are very different. That they can travel on a road is incidental to their 

purpose…)
P 

P

  اإللزامي التأمين قانون مشروع من  10  للمادة  مطابقة المادة هذه  288
P 
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 والصندوق، قالسائ بين أو والصندوق المؤمن بين التضامن حالة على النص هذا ويؤكد  

 أي من حقوقه تحصيل على قادراً جعله خالل من للمصاب الحماية درجات أقصى توفير بهدف وذلك

 إذا المصاب تعويض في له المؤمن محل المؤمن أو الصندوق يحل إذ. المطالبة محل الجهات من

 أو الحادث، قتو المفعول سارية تأمين وثيقة للمركبة يكن لم أو التأمين، وثيقة شروط السائق خالف

 تحت التأمين شركة كانت أو مجهول، ضد الحادث وسجل الحادث وقوع بعد هرب السائق أن

 وفي بالتضامن، والصندوق له والمؤمن المؤمن ضد التعويض دعوى إقامة دون يحول وال التصفية،

 يضالتعو بدفع ملزما منهم تراه من ضد أو ضدهم حكمها المحكمة تصدر المستمعة البينات ضوء

  .للقانون طبقا

  TP

 
PTمن البداية محكمة موقف أيدت التي اهللا، رام في االستئناف محكمة تبنته الموقف وهذا 

 القرار في ورد حيث مؤخراً عنها صدر قرار في تأمين شركة ضد مقامة دعوى في الصندوق إدخال

 الثانية عليها دعىالم التأمين شركة الختصام باإلضافة المستأنفة الجهة اختصام أن نجد فإننا"... 

 مخالفة أية فيه ليس الدعوى موضوع بالحادث تسببت التي للسيارة المؤمنة األصلية الدعوى في

 بالحادث المتعلقة التأمين بوليصة أن األصلية الدعوى في المحاكمة نتيجة تبين إذا ألنه للقانون

 الثانية عليها لمدعىا فان الدعوى موضوع الحادث وتغطي المفعول سارية كانت الدعوى موضوع

 وفقا الدعوى بالئحة المبينة بصفته عليه المستأنف تعويض عن مسؤولة تكون ) التأمين شركة(

 من يمنع ال المفعول سارية تأمين بوليصة وجود وان المفعول السارية واألوامر القانون ألحكام

                                                                                                    
P

 المـؤمن  بـين  المسؤولية في التضامن حالة يفترض بأنه النص هذا اإللزامي التأمين قانون لمشروع اإليضاحية المذكرات فسرت 289

 عويضة،. دوقوالصن السائق بين أو له والمؤمن
P P،ناظم 

P Pلمشروع اإليضاحية المذكرات
P P سـابق  مرجع اإللزامي، التأمين قانون 

.39 ص
P 
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 المدعى الشركة وليةمسؤ بالضرورة يعني ال التأمين وجود مجرد ألن المستأنفة الجهة اختصام

 الدعوى موضوع الحادث تغطي ال البوليصة هذه أن للمحكمة تبين ما إذا التعويض عن الثانية عليها

TP..."التعويض عن مسؤولة المستأنفة الجهة من يجعل الذي األمر

 
PT.TP290

PT   

 أو األطراف قبل من الصندوق إدخال إمكانية على النص يتوجب كان أنه: الباحث يرى   

 التأمينية التغطية انعدام التأمين شركة ادعاء عند الدعوى، مراحل من مرحلة أية في سهانف المحكمة

 :يلي ما قرارها في ورد حيث االتجاه هذا أيدت قد اهللا رام في االستئناف محكمة وكانت للحادث،

 ساري كان الذي 1952 لسنة الحقوقية المحاكمات أصول قانون من) 48 (المادة نص أن"...

 كان ما الدعوى إلى فريق ضم تم ما إذا الدعوى بطالن عدم على نص الدعوى إقامة وقت المفعول

 من 84/1 المادة لنص مطابقا وجاء إليها يدخل أن يجب كان فريق يضم لم أو إليها يضم أن يجب

 تلقاء من ولو للمحكمة أجاز الذي 2001 لسنة) 2 (رقم والتجارية المدنية المحاكمات أصول قانون

TP..."ابتداء إليها يدخل لم الدعوى فريق إدخال نفسها

 291
PT.   

 يتدخل أن الضمان لصندوق يباح :"أنه على نص أنه حيث االتجاه، هذا المغربي القانون يتبنى

 حقوقهم ذوي أو بحوادث أبدانهم في المصابين بين القائمة الدعاوى جميع في أمر من يكن مهما

 ويتدخل أخرى جهة من عندها المؤتمنين ؤسسةالم أو الحادثة عن المسؤولين وبين جهة من

 تدخله أن غير التعقيب طرق جميع يستعمل أن وله األصليين المدعين كأحد الحالة هذه في الصندوق

TP292"عليه الحكم عنه يترتب ال
PT.   

                                      
P

  عليه المستأنف ضد   الصندوق  ، 3/10/2004  بتاريخ  ،31/2001 رقم مدني استئناف ، اهللا رام في االستئناف محكمة قرار  290

 .    اهللا اعط إبراهيم صبحية أمره ولية بواسطة /هللا عطا حسن حمزة نور
P 

P

.سابق مرجع ،   31/2001  رقم    مدني استئناف قرار 291
P 

P

 .سابق مرجع المغربي، الوزيري القرار  من الثامن الفصل   292
P 
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 التأمين شركات ومواجهة  بمفردهم، للقضايا المصابين متابعة من بدالً األنسب لذلك يكون من 

 السير يتم وأن  جانبهم، إلى الصندوق يتدخل أن وإمكانيات، ومحامين ومحققين ونفوذ قوة من لها بما

 في المسؤولية وتنعقد المصاب، وقت أو المحكمة وقت يضيع ال الحالة هذه وفي  بوجوده، القضية في

 ضد أوله من الطريق المصاب يبدأ ألن حاجة هناك تكون وال  الصندوق، أو المؤمن على النهاية

  .التأمين شركة ضد دعواه خسر إذا دوقالصن

  

  

  الثالث المطلب
  طريق عابر وأصيب مركبة من أكثر احلادث يف اشرتكت إذا الصندوق مسؤولية

  

TPالتأمين قانون مشروع من 147 المادة تنص

293
PT  يلي ما على:  

  

                                      
P

  تنص والتي  التعويضات قانون من 3 المادة مع كبير حد إلى وتتشابه اإللزامي التأمين قانون مشروع من 11 المادة تطابق وهي  293

 لمن الجسمانية لألضرار  المسؤولية  سائق كل على تكون سيارات عدة مشتركين تشترك الذي الطرق حادث في ) أ (  : "أنه على

 ملـزمين   السائقون يكون ، سيارات عدة  به  اشتركت طرق حادث في المركبة خارج شخص أصيب إذا -)ب .(سيارته في سافر

  هذه حسب السائقين بين المسؤولية تقسيم لغايات  متساوية، بحصص امااللتز عبء ويحملون أنفسهم وبين بينهم والتضامن بالتكامل

  ". الحادث لحظة المصاب وبين بينها أو ، األخرى المركبة وبين بينها تماس هناك كان إذا بالحادث مشتركة المركبة تعتبر ، البند

P

 على يترتب - أ) 2 : "  يلي ما على  تنص والتي  الغربية الضفة في المطبق 677 رقم العسكري األمر من  2 المادة  تشابه أنها كما

 للمركبـة  كـان  طرق حادث كل في يلحقه ضرر كل عن المصاب يعوض أن ) السائق – يلي فيما ( ميكانيكية مركبة يستعمل من

 تـب فتتر بها المتصرف أو صاحبها من بإذن مركبات عدة فيه اشتركت طرق حادث في المركبة استعمال جرى إذا -ب. فيه دخل

 فـي  مـشتركة  المركبـة  تعتبر الفقرة هذه بموجب السائقين بين المسؤولية تقسيم بشأن ، باالستعمال أذن من على كذلك المسؤولية

 كاملة مطلقة المسؤولية تكون -ج .المصاب وبين بينها أو أخرى مركبة وبين بينها الحادث أثناء مالمسة هناك كان إذا طرق حادث

" .يكن لم أم الغير من مشترك ذنب هناك كان أو يكن لم أم السائق جانب من ذنب ناكه كان إذا فيما عبرة وال
P 
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 مركبة سائق كل يكون-1 : مركبة من أكثر الطرق حادث في اشتركت إذا اآلتية األحكام تسري"

 مسؤولية مسؤولين السائقين يكون-2. مركبته ركاب أصابت التي الجسمانية األضرار عن سؤوالًم

 الطرق، حادث في المشتركة مركباتهم من مركبة أية خارج أصيب مصاب كل تعويض عن تضامنية

 المادة هذه من) 2 (الفقرة لتطبيق يشترط -3.بالتساوي التعويض عبء فيوزع بينهم فيما أما

 تالمس االتصال لتوافر ويكفي ، والمصاب أحدها بين أو ذاتها المركبات بين المادي تصالاال توافر

  ." والمصاب إحداها بين أو بينها فيما المركبات

  

 أكثر، أو سيارتان فيه مشتركة تكون طرق حادث من جسدياً شخص إصابة المادة هذه تبحث

  :اثنين أحد المصاب ويكون

  

 بغض  مركبته، ركاب عن مسؤوالً سائق كل الحالة هذه في يكون:   مركباتال إحدى في راكباً: أوالً

 الصندوق أو المؤمن، ضد بدعواه يتوجه أن وللمصاب. الحادث وقوع في تسبب عمن النظر

 بحوزته يوجد ال الذي المصاب والسائق. تأمينياً مغطاة غير فيها يسافر التي المركبة كانت إذا

 المدنية المخالفات قانون بموجب اآلخرين السائقين أو السائق على هدعوا إقامة بإمكانه تأمين،

 هذه في ينطبق ال اإللزامي التأمين قانون أن حيث الحادث وقوع عن مسؤوليتهم حالة في

 أولى، مرحلة في الحادث عن اآلخرين السائقين أو السائق مسؤولية إثبات يتوجب و  الحالة،
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 ، الثانية المرحلة في المستحق التعويض قيمة في النظر ميت المسؤولية موضوع في البت وبعد

TPللتعويض األعلى الحد على اإللزامي التأمين قانون يضعها التي بالقيود التقيد دون

294
PT.  

 المادة من 2 الفقرة تنص الحالة هذه في: الحادث في المشتركة المركبات خارج سبيل عابر:  ثانياً

 عن تضامنية مسؤولية مسؤولين يكونون السائقين أن على التأمين قانون مشروع من 147

                                      
P

 والعمليـات  المستـشفى  فـي  والمكوث العجز عن والمعاناة اآلالم (المعنوية   لألضرار أقصى حداً  التأمين قانون مشروع حدد   294

 علـى  الطـرق  حادث عن الناجمة المعنوية األضرار عن التعويض يكون: "   أنه على منه 153 المادة نصت حيث ،) الجراحية

 فـي  المـصاب  يمكثها ليلة كل عن دينارا عشرون-2 .الدائم العجز نسبة من بالمائة واحد كل عن دينارا خمسون -1:اآلتي النحو

 أجريـت  التي الجراحية العمليات أو العملية عن دينار خمسمائة-3 .الطرق حادث بسبب للعالج عالجية مؤسسة أية أو المستشفى

 مـن   3،2،1 الفقرات بموجب تعويضا المصاب يستحق لم إذا-4 .المستشفى في مكوثه واستلزمت الطرق حادث بسبب للمصاب

 لألضرار أقصى حداً حدد كما".  قانونا المتداولة بالعملة يعادلها ما أو أردني دينار ثالثمائة عن يزيد ال تعويضا له يحق المادة هذه

 أردني دينار آالف عشرة عن المعنوية األضرار عن التعويض مبلغ مجموع يزيد أن يجوز ال "أنه على 154 ادةالم نصت المعنوية

  " .قانونا المتداولة بالعملة يعادلها ما أو

P

 تـنص  التي 156 المادة في األجور معدل مثلي عن يزيد ال بأن الدخل فقدان عن للتعويض األعلى الحد  التأمين قانون مشروع وحدد 

 مثلـي  على يزيد الذي الدخل االعتبار في يؤخذ ال الكسب على المقدرة وفقدان الكسب فقدان عن التعويض احتساب عند: "أنه على

  " . فلسطين في اإلحصاء دائرة تنشره كما المصاب إليه ينتمي الذي االقتصادي الحقل في األجور معدل

P

 التعويض مبلغ يزيد أن يجوز ال: " أنه على 159 المادة تنص حيث دينار ألف ةمئ بأنه المادية األضرار عن للتعويض األعلى الحد وأن

 فـي  العـالج  نفقـات  عـدا  فيما ذلك كل ، قانونا المتداولة بالعملة يعادلها ما أو أردني دينار ألف مائة عن المادية األضرار عن

  " .المستشفى

P

 وفقدان الكسب فقدان عن التعويض حساب إجراء لدى: "...   أنه على تنص  677  رقم العسكري األمر من الرابعة المادة أن ويالحظ 

 معطيـات  حسب االقتصادية المرافق في األجر معدل أمثال ثالثة على يزيد الذي الدخل الحسبان في يؤخذ ال الكسب، على المقدرة

  ". التعويض تحديد عشية إسرائيل في المركزية اإلحصاء دائرة

P

 األعلـى  الحـد  على ، مزدوجة قيوداً فرض ألنه المادية، لألضرار األعلى الحد تحديد يوفق لم  التأمين نقانو مشروع أن :الباحث يرى

 قـانون  مـشروع  فان أخرى ناحية ومن ناحية، من هذا. احدهما على القيود تفرض  أن  يكفي وكان التعويض، مبلغ وعلى للدخل

هناك يكن ولم الدخل، معدل أضعاف بثالثة للدخل األعلى الحد قيدي والذي العسكري األمر في الوارد النص من عدل  التأمين
P Pداع 

 مـن % 25 على يقارب وهو جداً متدن فلسطين في الدخل معدل ألن أضعاف ثالثة من بدالً الضعفين ليصبح األعلى الحد لتعديل

 فليس ، إسرائيل في الرسوم من% 60 حوالي تبلغ فلسطين في للمركبات اإللزامي التأمين رسوم بينما ، إسرائيل في الدخل معدل

.  القائم الوضع بحسب متدنياً التعويض دام ما التعويض تخفيض العدل من
P 
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 مشروع من) 3(147 والمادة بالتساوي، التعويض عبء بينهم فيما ويوزع المصاب تعويض

 المركبات بين المادي االتصال توافر) 2 (الفقرة لتطبيق يشترط :أنه على تنص التأمين قانون

 بين أو بينها فيما المركبات مستال االتصال لتوافر ويكفي والمصاب، أحداها بين أو ذاتها

  .والمصاب إحداها

 عابر وإصابة طرق حادث في أكثر أو مركبتين اشتراك حالة في واضحة المادة        هذه  

 مسؤولية بحث في الدخول يتم ال أن :هو منها والغاية جسدية، بأضرار المركبات خارج سبيل

 قد الذي المصاب على اإلجراءات الةإط إلى يؤدي مما  الحادث؛ وقوع عن المركبات من كل

  .للعالج تغطية إلى أو مستعجلة دفعات إلى بحاجة يكون

  

 المركبات هذه إحدى أن حالة في القانوني الوضع هو ما: هو يثار الذي السؤال ولكن        

  ؟ تأمينياً مغطاة غير

  

 عند الصندوق يةبمسؤول يتعلق فيما إسرائيل في عنه فلسطين في القضاء موقف يختلف          

 غير أحداهما وكانت خارجهما، شخص وأصيب طرق حادث في أكثر أو مركبتين اشتراك

 الدعوى في إدخاله ويتم الحالة هذه في المسؤولية من الصندوق يعفى ال  فبينما تأمينياً، مغطاة

 أو التأمين شركة على المسؤولية وتظل التعويض، من الكرنيت إعفاء يتم عليه، كمدعى

  .الشركات تلك بين فيما بالتساوي المركبات لباقي المؤمنة ركاتالش

  

TPاهللا رام في االستئناف تناولت محكمة      

 
PT في  لها حديث قرار في الموضوع هذا 

   : كما يلي تأمين شركتا فيها توجد دعوى
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 على تكون مركبات عدة فيه تشترك التي الطرق حادث في المسؤولية أن وحيث… "

 المادة لنص تطبيقا وذلك للمدعي أذى عنه نتج والذي الحادث في ركوااشت الذين السواق

 شركة عليها المستأنف اختصام معه يغدو الذي األمر)  5 (تعديل ) 1183 (األمر من) ب(

 السيارة سائق بان ثبت وحيث كذلك القانون وأحكام ويتفق محله في واقع الوطنية التأمين

 شرطة مدير حبايبة نايف الرائد الشاهد ذكر كما ينللتأم ترست شركة من مؤمنة أنها رغم

 لتعويض الفلسطيني الصندوق اختصام فان الضبط من 3،5 الصفحتين على نابلس سير

TP ..."  المرحلة هذه في صحيحة تكون الطرق حوادث ضحايا

295
PT.  

الصندوق، الذي قدم االستئناف،  قررت المحكمة في القرار المذكور أعاله إدخال      

 التغطية توافر عدم تبين إذا بحيث ، والوطنية ترست التأمين شركتي جانب  إلىفي الدعوى

 تطبيقا ، الوطنية الشركة مع مناصفة الصندوق هو يدفع الذي فإن ترست شركة من التأمينية

   : أنه على منه الثانية المادة في ينص والذي  ،)677 (رقم العسكري لألمر   5 رقم  للتعديل

 الطرق حادث في: "يأتي" المركبة "بعد األصلي، األمر من) ب (2 المادة في" 

 هذا بموجب السائقين بين المسؤولية لشأن: "يأتي نهايته وفي ،"مركبات عدة فيه تشترك

 وبين بينها الحادث أثناء مالمسة هنالك كان إذا طرق بحادث مركبة اشتراك نرى البند،

 ".المصاب وبين بينها أو أخرى مركبة

    

                                      
P

 : األول االسـتئناف  فـي  المستأنف  ،11/10/2004 بتاريخ  ، 32/2001رقم مدني استئناف ، اهللا رام استئناف محكمة قرار  295

 فـي  عليـه  المـستأنف  ضد  الصندوق - :الثاني االستئناف في المستأنف و الوطنية التأمين شركة ضد  العظمة نمر صالح حسام

  .  العظمة نمر صالح حسام - :الثاني االستئناف
P 
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 في اشتركت إذا : أنه قررت الناصرة في المركزية المحكمة أن نجد إسرائيل، وفي      

 المؤمنة التأمين شركات أو التأمين، شركة فان مؤمنة، إحداها وكانت مركبات عدة الحادث

 المؤمنة غير المركبات أو المركبة مسؤولية إلى يلتفت وال. الدفع عليها يترتب المركبات لهذه

TPتعويض ويعفى الكرنيت من ال

296
PT المادة   تطبق ال وبالتالي يعوضه، من يجد المصاب ألن 

1975TP التعويضات قانون من) ب(3

297
PT.  

        

 ال أنه إذ  الحالة، هذه في المسؤولية من الصندوق إعفاء على النص تعديل :الباحث يقترح  

 يقوم مؤمن وجد إذا  له، تعويض ال من تعويض إلى يهدف الذي الصندوق، إلدخال حاجة

  .  تعويضبال

   

   الرابع  المطلب
  يوماً 30 خالل احلادث عن املؤمن أو الصندوق تبليغ إشرتاط

  

 أو المركبة سائق على يجب -1: " انه على التأمين قانون مشروع من 149 المادة   تنص  

 حسب (الصندوق أو المؤمن يخطر أن ورثته أو المصاب أو باستعمالها يأذن من أو مالكها

 التاريخ من أو الحادث وقوع تاريخ من يوما ثالثين خالل الطرق حادث بوقوع  )الحال مقتضيات

 في الحق سقوط اإلخطار عدم على يترتب -2. الحادث عن بالتبليغ يقوم أن بمقدوره كان الذي

  "بالتعويض المطالبة

                                      
P

.وآخرين هسنية ضد عمانويل عطية ،  248/87  رقم  الحقوقية القضية ، الناصرة في المركزية المحكمة قرار   296
P 

P

   . التعويضات قانون ترجمة من) أ(3 المادة نص انظر  297
P 
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 على المقدرة يوم من و الحادث وقوع تاريخ من يوماً 30 خالل التبليغ تشترط المادة هذه  

 نصت وقد. التعويض في الحق فقد وإال الصندوق أو المؤمن إلى ورثته أو المصاب قبل من التبليغ

 الذي المركبة سائق من التبليغ تلقي يجوز أنه :على اإللزامي التأمين لقانون اإليضاحية المذكرة

 وفاته، حالة في المصاب ورثة من أو باستعمالها أذن الذي مالكها من أو الحادث وقوع في تسبب

 حالة وفي الحادث عن الالزمة التحقيقات الصندوق أو المؤمن يجري أن في تكمن البالغ حكمة وأن

TPمن الصندوق أو المؤمن من التعويض في الحق يسقط اإلخطار عدم

298
PT.  

  

  :المادة هذه على المالحظات بعض يلي وفيما     

  

 التبليغ أن لىع) والصندوق للمؤمن تبليغ) (677 (رقم العسكري لألمر تعديل نص -1

 الذي اليوم من أو الحادث يوم من يوماً 90 خالل يكون أن يجب الصندوق أو للمؤمن

TP299.الحادث عن التبليغ من المصاب فيه يتمكن
PT تقييداً فرض العسكري األمر وهذا 

 .يوماً 90 ب التبليغ مدة وحدد المصابين، لحرية

                                      
P

 .43 ص سابق مرجع ، اإللزامي التأمين قانون لمشروع اإليضاحية المذكرات ، ناظم ، عويضة  298
P 

P

" 1991) والـسامرة  يهودا) (تعديل) (للصندوق أو للمؤمن تبليغ (الطرق حوادث في للمصابين تعويضات بشأن األنظمة نصت    299

   1976) 677 رقـم ) (والسامرة يهودا (الطرق حوادث لمصابي تعويضات بشأن أمر1991 الثاني تشرين 10 بتاريخ  والصادرة

 يومـاً  90 خالل للصندوق أو للمؤمن سلم والذي) ب(و) أ (الثانوية األنظمة في ذكر كما إبالغ: "  أنه على) ج (الثانية المادة  في

 بالنسبة تسجل خاصة وألسباب ألمرا حسب الدعوى في تنظر التي السلطة أقرت إذا موعده في أبلغ كبالغ تحسب المقرر اليوم من

 بالغ بإعطاء يقوم أن للمصاب الصحي وضعه فيه سمح الذي اليوم أو الطرق حادثة فيه حدثت الذي اليوم" المقر اليوم "النظام لهذا

" .األمر حسب المصاب فيه توفي الذي اليوم أو
P 
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 المؤمن لتبليغ مدة ديدبتح يقم لم اإلسرائيلي المشرع أن نجد أخرى ناحية  من  

 قبل حصل قد التبليغ يكون أن بشرط  إسرائيل، داخل المصابين حالة في والكرنيت

 . الدعوى على التقادم حلول

 

 على التغلب هو للصندوق الحادث عن التبليغ مدة تحديد في السبب يرجع أن يمكن -2

 إجراء في اإلسرائيلية التأمين وشركات الكرنيت تواجه كانت التي الصعوبات

 عن التبليغ تأخر حالة في صعوبة األمر هذا ويزداد المحتلة، المناطق في التحقيقات

 قضايا في التحقيق إجراء الصعب من يعد فلم اليوم، اختلف الحال ولكن. الحادث

 في ومحققين ووكالء فروع لديها الفلسطينية التأمين فشركات الجسدية، التعويضات

 قادراً يجعله ما اإلمكانيات من لديه والصندوق غزة، اعوقط الغربية الضفة مدن جميع

 الضرورية التحقيقات يجري وان الفلسطينية المناطق في مكان أي إلى يصل على أن

 .يوماً 30 من بدال مثالً اشهر ستة مرت ولو حتى

 

 أنه أو بالبريد يتم االكتفاء بالتبليغ فهل التبليغ، إجراء كيفية توضح لم المادة هذه أن -3

 البريد في أرسل الذي الخطاب يعتبر وهل شخصياً؟ أو المسجل بالبريد التبليغ جبي

 ذكرها يتوجب التي  والمعلومات التفاصيل هي وما ؟ قانونياً للتبليغ األخير الموعد في

  التبليغ؟ في

 

 عن الصندوق وليه يبلغ لم فإذا القاصر، على عملياً النص هذا تطبق المحاكم أن -4

 أي على يحصل وال وليه جهل ثمن  القاصر يدفع يوماً الثالثين خالل بالحادث إصابته
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 عن أنه وحيث "... :  أنه  مؤخراً غزة في  النقض محكمة  قررت  فقد تعويض،

"  544 "لألمر فيه المطعون القرار بمخالفة الطاعن إليه ركن الذي األول السبب

 الصندوق إلى أو مؤمنال إلى الحادث وقوع عن اإلشعار تقديم بوجوب  76 لسنة

 الصندوق إلى أو للمؤمن إشعار تقديم عدم المحكمة لهذه ثبت فقد يوما  30 خالل

 السبب على الرد أن وحيث .المسؤولية من الصندوق يعفي مما القانون نص كما

TP ... "لبحثه داعي فال الثاني السبب عن غناء فيه أعاله المذكور األول

300
PT  

 عدم بسبب قاصر تعويض من الصندوق إعفاء على ينص القرار هذا أن يالحظ    

  .يوماً 30 خالل للصندوق إشعاراً وليه تقديم

 القرار أن معينة، بمدة التبليغ بتحديد النص على التحفظ مع أنه: الباحث يرى

 ثمن يتحملوا ال حتى بالقاصرين يتعلق فيما استثناءات تطبيق يتوجب وأنه مجحف

 أعماله عن مسؤوالً يكون القاصر ألن مخففة ظروف مبحقه تطبق وأن أوليائهم أخطاء

   .  القانونية السن بلوغه عند

  

 بسبب  الفلسطينية، المدن في للصندوق ضرورة فتح فروع إلى التبليغ مدة تقييد يؤدي -5

 وتبليغه الصندوق إلى التوجه من المتضرر يتمكن حتى الفاصل، والجدار اإلغالقات

 .الحادث عن

 

 المواطنين، أوساط في الصندوق عمل عن للتوعية حمله اكهن تكون أن يتوجب -6

 التبليغ مدة تحديد وإن بالصندوق، المقصود يعرفون ال منهم كبيرة نسبة وان خصوصأ

                                      
P

.سابق ،مرجع   2002/66 رقم بغزة النقض    محكمة  قرار  300
P 
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 بدون وبقائهم المصابين من كثير حقوق ضياع إلى مؤكد شبه بشكل بثالثين ستؤدي

 .تعويض

 

 بالعكس أو الصندوق تبليغ ثم منو أوالً، المؤمن تبليغ كان إذا فيما المادة توضح لم -7

 وهذا .للصندوق تبليغ بمثابة يعتبر للمؤمن وفيما اذا كان التبليغ بالغرض، يفي

 الفلسطيني التامين شركات إتحاد مقر في عقد الذي االجتماع في أثير الموضوع

 ورفضه الصندوق ومماطلة التبليغ موضوع بحث تم حيث 23/12/2003 بتاريخ

 منه تستحق أنها تدعي والتي التامين، شركات من إليه وجهةالم الطلبات جميع

 مختلفة بادعاءات الصندوق، ويتحملها للمصابين تسديدها تم دعاوى عن إرجاعات

  الصندوق، تبليغ لغايات يكتفى أن يجب أنه على المجتمعون واتفق التبليغ، عدم منها

TP. الحادث عن التأمين شركة أو السائق أو الشرطة بتبليغ

301
PT 

      

 التأمين شركة محل الصندوق أكدت محكمة االستئناف في رام اهللا مسألة إحالل

  : في قرارها الذي ورد فيه ما يلي بالحادث التأمين شركة تبلغت إذا

 االدعاء حصرت األولى الدرجة محكمة أن نجد والمداولة بالتدقيق.  "..

 ) للتأمين العربية المؤسسة شركة ( الثاني عليه المدعى وشطبت فقط المستأنف ضد

 يعني الذي األساس في الدخول قبل الدعوى لرد 69/2002 رقم بالطلب تقدمت التي

 المستأنف إدخال استوجب مما األصول حسب الحادث عن تبلغت المذكورة الشركة أن

 شركة به تبلغت ابتداًء الحادث عن التبليغ أن وحيث . الدعوى في ثالث عليه كمدعى

                                      
P

. 31 الملحق ، الصندوق موضوع لمناقشة الفلسطينية التأمين شركات  اجتماع حضرم انظر  301
P 
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 عليه كمدعي المستأنف إدخال وان الطعن محل القرار بموجب طبهاش تم التي التأمين

 أن يعني مما فيه المطعون القرار صدور قبل أي 27/12/2001 بتاريخ تم ثالث

 شركة إلى بالنسبة يلغي ال القانوني المركز ألن المستأنفة إلى انتقل القانوني المركز

 ولتبليغ التأمين شركة من بدال ةللمستأنف القانوني باإلحالل ينتقل   ولكنه التأمين

TP..."صحيحة وقعت الدعوى في مخاصمته فان المعدلة الدعوى بالئحة المستأنف

 302
PT   

  

 بعدم الصندوق احتجاج عدم إلى يؤدي ألنه القرار، هذا مع الباحث يتفق

 دعواه المدعي خسارة إلى سيؤدي كان الذي األمر الدعوى، عن البداية من تبليغه

  . التأمين شركة ضد  دعواه لوال يعلمها يكن لم والتي ، إرادته عن خارجة ألسباب

 

 ناتجة كبيرة أعباء الصندوق تحميل إلى سيؤدي يوماً 30 ب للتبليغ المدة تحديد إن -8

 لحفظ والمصابين، المحامين قبل من روتينية بصورة للصندوق التباليغ إرسال عن

 توفر عدم حالة في الفترة، هذه لخال تبليغه عدم نتائج من خوفاً الصندوق من حقوقهم

 .التأمينية التغطية

 

 بدون للصندوق أو للمؤمن سواء التبليغ مدة ترك المناسب من :يرى الباحث أنه  

 وإذا كاٍف، الحادث عن الشرطة تبليغ وأن مبرر، أي له يوجد وال منطقي غير ألنه تحديد،

 تقل ال نسبيا، كافية الفترة تكون نأ فيتوجب  للتبليغ، فترة لتحديد ضرورة المشرع رأى ما

                                      
P

  بتـاريخ  الـصادر   صـبحة،  أبـو  حـسين  محمـد  ضد الصندوق  ،  71/2003رقم مدني استئناف اهللا، رام استئناف محكمة 302

 . 32  الملحق ، 15/6/2004
P 
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 من الفلسطينية المناطق بها تمر التي الظروف ظل في وخصوصا أشهر، ستة عن

  .  للتجول ومنع وحواجز إغالقات

   الخامس  المطلب
   التعويض فيها املصاب يستحق ال اليت احلاالت بعض مناقشة 

   

 مشروع من 150 المادة في  تعويضاً، المصاب فيها يستحق ال حاالت على المشرع نص  

TPالتأمين قانون

303
PT، يلي فيما بعضها أناقش:  

  

 يحرمو. الطرق حادث وقوع في عمدا تسبب  إذا  تعويضاً المصاب يستحق ال :  أوالً      

  .عمداً حصوله في هو تسبب طرق بحادث أصيب من النص هذا بموجب

    

  :يلي ما النص بهذا يتعلق فيما يالحظ

  

 حادث حصول في عمداً تسببه حالة في التعويض من المصاب حرمت الفقرة هذه أن .1

 قرار صدور أو مختصة جهة من تحقيق إجراء وجوب على تنص لم ولكنها الطرق،

 ويمكن االستئناس بالفقرة. عمداً بالحادث تسبب قد أنه تثبت مختصة مرجعية من

 -1 "  :انه على تنص 2000 لعام 7 رقم العمل قانون من 123 المادة من األولى

                                      
P

 من)  أ (الفقرة وتشابه اإللزامي التأمين قانون  مشروع من  14 ادةالم تطابق وهي  اإللزامي التأمين قانون مشروع من 14 مادة 303

 ملحـق  ، التعويـضات  قانون من)  1(7 والمادة الطرق حوادث مصابي تعويض بشأن  677  رقم العسكري األمر من 7 المادة

سابق
P 
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 أن اختصاص ذات جهة تجريه تحقيق بعد ثبت إذا التعويض في المصاب حق يسقط

TP.."المصاب من متعمد فعل عن -أ: يلي عما نتجت اإلصابة

304
PT .   

 من تحقيق إجراء واشتراط العمل قانون في المذكور النص تبني :الباحث يقترح   

 تسبب قد صابالم أن تثبت مختصة مرجعية من قرار صدور أو مختصة جهة

  .عمداً بالحادث

        

 حادث يعد وال… ": أنه على نصت قد التأمين قانون مشروع من األولى المادة أن  .2

 تسبب فإذا وبالتالي  ".قصداً أرتكب فعل جراء وقع حادث وكل ... طرق

 الحادث فإن قصداً طرق، عابر أم سائقاً أكان سواء طرق، حادث وقوع في شخص

 القانون أو المدنية المخالفات قانون بحقه ويطبق  طرق، ثكحاد خصوصيته يفقد

 ال، أم المصاب طرف من إهمال هناك كان إذا فيما تحديد يتم أن يتوجب بحيث المدني

 العلة أو السبب ألن اإلصابة؛ وطبيعة اإلهمال نسبة بحسب التعويض مبلغ تقدير ويتم

 قد  التأمين، قانون حسب الدعوى إلقامة الطرق حادث حالة في مخصصة كانت التي

 التي بالطريقة دعواه بإقامة الكاملة الحرية يملك المصاب وأصبح الحالة هذه في انتفت

 .مناسبة يراها

 

 تنص 1975 اإلسرائيلي الطرق حوادث مصابي تعويض قانون من) 1 (7 المادة أن .3

 بتسب من-1: القانون هذا حسب تعويضات التالين المصابين يستحق ال " أنه على

 . ..."-2 قصد عن الحادث في

                                      
P

.  25/11/2001 ،39 رقم العدد الفلسطينية، الوقائع ، 2000 لسنة) 7 (رقم الفلسطيني العمل قانون من 123 المادة 304
P 
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 الكرنيت ضد مرتجى ابراهيم قضية القدس، في المركزية للمحكمة قرار وفي     

 مركبة قبل من مرتجى إبراهيم صيبأ ، متعمد بأنه االدعاء تم بحادث تتعلق والتي

 مجموعة تجاه سيارتها انحراف نتيجة خطيرة إصابات  شطراشنتصاف ايرينا تقودها

 في سوروكا مستشفى إلى المصاب إدخال وتم  إيرز، حاجز في لفلسطينيينا العمال من

 مصاريف بدفع تعهداً غزة، في يقيم الذي ، المصاب من المستشفى وطلب ، السبع بئر

 القدس في المركزية المحكمة إلى طلباً الخصوص وكيل المصاب بهذا وقدم ، العالج

  .فىللمستش تعهداً المصاب بإعطاء الكرنيت  إللزام

  قتل محاولة بتهمة السائقة ضد اتهام الئحة تقديم من بالرغم أنه المحكمة وقررت  

 أسس ثالثة على ذلك في القاضي واستند للمستشفى، تعهد إعطاء الكرنيت على أنه إال

TPهي

305
PT:  

 كان الحادث بأن لالدعاء كاٍف غير السائقة ضد اتهام الئحة تقديم أن  )أ 

 توافر بإثبات يكتفى وال مثبته، حقيقةك القصد توفر يتوجب بل متعمداً،

  .المادة  هذه تطبق حتى التهور أو اإلهمال

 شخص المصاب أن مع الطرق، حادث تعريف من الحادث استثناء أن  )ب 

 روح مع يتناقض  الحادث، وقوع في عمداً تسبب الذي هو وليس برئ

 هذا أن في تتلخص والتي وضعه تم اجلها من التي وأهدافه القانون

 البرئ المصاب حرمان وإن األولى، بالدرجة اجتماعي قانون هو ونالقان

 وفرقت. القانون هذا وضع اجلها من التي األسس يقوض  حقوقه من

                                      
P

  .الكرنيت ضد مرتجى إبراهيم  ، 13/3/2003 بتاريخ  ، 992/03 رقم  طلب القدس، في المركزية المحكمة  قرار  305
P 
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 ينوي بحيث إلصابته متعمداً المصاب فيه يكون الذي الوضع بين المحكمة

 حصول في له ذنب ال سبيل عابر فيه يكون الذي والوضع مثالً االنتحار

 .الحادث

 تحل متعمداً، الحادث كون بسبب للحادث التأمينية التغطية انعدمت إذا نهأ  )ج 

 في وتنطبق القانون، بحكم المصاب وتعوض التأمين شركة محل الكرنيت

 والتي الطرق حوادث مصابي تعويض لقانون) 2 (12 المادة الحالة هذه

 :أنه على ينص

 يستحق الذي المصاب تعويض هي الصندوق وظيفة " 

 بتعويضات المطالبة باستطاعته يكون وال القانون هذا حسب تعويضات

 تأمين للسائق ليس -2.... - 1:  التالية االسباب الحد المؤمن من

 األلتزام يغطي بجوزته ال يوجد الذي التأمين أن أو التأمين أمر حسب

   ..." المذكور

     

 الصندوق على وأن إليه، توصل فيما أصاب قد القرار هذا أن : الباحث يعتقد      

 بإمكان ويكون طرفه، من الحادث حصول تعمد يكن لم إذا النية حسن المصاب تعويض

 أن اثبت إذا للمصاب دفعه ما السترداد بعد فيما المتعمد السائق على الرجوع الصندوق

  .الحادث هذا حصول تعمد السائق
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  جنحة أو جناية ارتكاب في بها استعان أو المركبة قاد من تعويضاً يستحق ال:   ثانياً 

  

TPالعسكري األمر في النص كان   

306
PT من:  " هو التعويض في الحق يفقد الذي أن على 

 سنوات ثالث من أكثر المحدد عقابها جريمة الرتكاب بها استعان أو المركبة أستعمل

TP."سجن

307
PT   

      

 اإلصابة حالة في الصندوق أو المؤمن مسؤولية على معقوالً استثناء يعتبر وهذا 

  .سجن سنوات ثالثة من أكثر عقابها جريمة الرتكاب بها االستعانة أو المركبة قيادة خالل

    

 قيادة فيه شمل ألنه االستثناء، هذا في توسع التأمين قانون مشروع أن يالحظ    

 لسنة 16 رقم العقوبات قانون إلى وبالرجوع جنحة، ارتكاب في بها االستعانة أو المركبة

 حسب يكون والجنحة الجناية بين الفرق أن نجد الغربية، ضفةال في المطبق ،1960

TPعليها يعاقب حسبما مخالفة أو جنحة أو جناية الجريمة فتكون الجريمة،  عقوبة

308
PT، 

TPأقسام ثالثة إلى تنقسم والعقوبات

309
PT :الجنائية العقوبات وأن ،  وتكديرية وجنحية جنائية 

                                      
P

 .677 رقم  العسكري األمر من)  4) (أ (الفقرة  ، السابعة المادة 306
P 

P

 علـى  التعديل هذا ويطبق)  9 (رقم تعديل 1349  مرق العسكري األمر بموجب  677  رقم العسكري لألمر العبارة هذه أضيفت 307

.7/7/1991 بعد وقعت التي الحوادث
P 

P

 أو جنحـة  أو جنايـة  الجريمـة  تكون -1:  " أنه على تنص والتي.  1960 لسنة 16 رقم األردني العقوبات قانون  ،55 المادة 308

 األشـد  للعقوبـة  األعلـى  الحـد  القـانوني  الوصف في يعتبر -2. مخالفة أو جنحية أو جنائية بعقوبة عليها يعاقب حسبما مخالفة

."قانوناً عليها المنصوص
P 

P

1960 لعام 16 رقم األردني العقوبات قانون من الثاني الباب من األول الفصل 309
P 
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TP310 هي
PT "   : 1-األشغال -4. المؤبد االعتقال -3. دةالمؤب الشاقة األشغال - 2. اإلعدام 

TPفهي الجنحية  العقوبات أما  ،" المؤقت االعتقال -5.  المؤقتة الشاقة

311
PT" :1-2. الحبس -

TPأنه نجد الحبس تعريف إلى رجعنا وإذا".  بكفالة الربط -3. الغرامة

312
PT " :،هو الحبس 

 بين تراوحت وهي عليه بها المحكوم المدة الدولة سجون أحد في عليه المحكوم وضع

  ".ذلك خالف على القانون نص إذا إال سنوات وثالث أسبوع

  

 في القانوني الوضع مع يتطابق الغربية، الضفة في حالياً الساري القانوني والوضع  

 " التعويض يستحق ال أنه على التعويضات قانون من) 4(7 المادة نصت حيث  إسرائيل،

 اإلسرائيلي العقوبات قانون في والجنحة  ،"ةجناي لتنفيذ ساعدته، أو المركبة استعمل من

TP313.سجن سنوات 3 لغاية عقوبتها تكون التي الجريمة هي 1977 لعام
PT   

  

 االستثناءات في الجنحة شمل في يوفق لم التأمين قانون مشروع أن :الباحث يرى  

 التعويض نظام من يضيق ما كل في الحذر يجب ألنه التعويض؛ في المصاب أحقية على

 يحرم فحتى  األولى، بالدرجة اجتماعي قانون هو والذي اإللزامي التأمين نونقا في

 التي أو المركبة أجلها من استعملت التي الجريمة تكون أن يتوجب التعويض، من المصاب

 وضع في اإلمكان قدر حذرين نكون أن وعلينا جناية، اجلها من بها االستعانة تمت

                                      
P

.1960 لسنة 16 رقم  األردني العقوبات قانون من 14 المادة 310
P 

P

 .1960 لسنة 16 رقم األردني العقوبات قانون من 15 المادة 311
P 

P

. 1960 لسنة 16 رقم  األردني العقوبات قانون من 21 المادة 312
P 

P

.1977 لعام اإلسرائيلي العقوبات قانون من 24 المادة 313
P 
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 على واشتمالها الجريمة تعريف في التوسع خطورة هروتظ. القانون هذا على االستثناءات

 من المصاب حرمان تبرر ال التي الجنح من أنواع على اطلعنا إذا السياق هذا في الجنح

 هو الجنح هذه على األمثلة وأحد ارتكابها، اجل من المركبة استعملت إذا التعويض

 مكان في والتجمع للتجمهر ةالمركب استخدمت إذا الحالة، هذه ففي. المشروع غير التجمهر

 استعمال بسبب التعويض من المصاب يحرم أن يعقل ال فانه طرق، حادث ووقع عام

TP314.جنحة كونه يتعدى ال والذي الغرض لهذا المركبة
PT  

  

 شروط خالف أو الحادث وقت المفعول نافذ تأمين بدون المركبة قاد من تعويضاً يستحق ال  :  ثالثاً

  .التأمين وثيقة

  

 شروط خالف أو " ...المادة هذه من الثاني الشق بخصوص المالحظات بعض الباحث يورد  

  : يلي كما  "التأمين وثيقة

  

                                      
P

 فـأكثر  أشـخاص  سبعة تجمهر إذا -1 :"يلي ما على  1960 لسنة  16 رقم  األردني العقوبات قانون من 164 المادة تنص   314

 ذلـك  فـي  من يحمل أن شأنه من تصرفاً وتصرفوا بينهم، فيما مشتركة غاية تحقيق بقصد مجتمعين كانوا أو جرم، ارتكاب بقصد

 أو ضـرورة  دون سيـستفزون  هذا بتجمهرهم أنهم أو العام باألمن سيخلون أنهم -المعقول دائرة ضمن - يتوقعوا أن على الجوار

 تجمهراً المتجمهرون شرع إذا -2.   مشروع غير تجمهراً هذا تجمهرهم اعتبر العام باألمن لإلخالل آخرين أشخاصاً معقول سبب

 التجمهـر  هـذا  علـى  أطلـق  لألهالي مرعبة بصورة العام باألمن لإلخالل أجلها من اجتمعوا التي الغاية تحقيق في مشروع غير

  )."شغب(

P

 سنة على يدتز ال مدة بالحبس عوقب مشروع، غير تجمهر في اشترك من كل -1:" أنه على القانون هذا من  165 المادة وتنص

 علـى  تزيد ال مدة بالحبس عوقب شغب في اشترك من -2. معاً العقوبتين بكلتا أو دينارا وعشرين خمسة على تزيد ال بغرامة أو

".معاً العقوبتين بكلتا أو دينارا خمسين على تزيد ال بغرامة أو سنة
P 
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 هو التأمين من السائق حرمان عليه يترتب الذي التأمين، وثيقة شروط مخالفة بند أن -1

 حيث اإلذعان، عقود من التأمين عقد ألن التأمين؛  قانون مشروع في خطير بند

 أن على منعقد الفقه إجماع. : ".انه اهللا رام في الفلسطينية االستئناف ةمحكم قررت

 لم التي التعسفية الشروط استبعاد فيها يجوز التي اإلذعان عقود من التأمين عقود

TP....".له المؤمن الحادث وقوع في أثر لها يكن

 315
PT 

 ي منه التأمين عقود بأن األردن في التمييز وهذا يتوافق مع ما قررته محكمة

 اثر لمخالفتها يكن لم التي التعسفية الشروط استبعاد فيها يسوغ التي اإلذعان عقود

TPمنه المؤمن الحادث وقوع في

316 
PT . 

 

 الشروط استثناء على نص  1982 لعام اإلسرائيلي  اإلذعان عقود قانون أن -2

 بحيث اإلذعان لعقود محكمة القانون هذا بموجب تشكلت  حيث العقود، من التعسفية

 أن اإلذعان عقد من للمتضرر ويمكن. المركزية المحكمة قضاة من قضاتها كوني

                                      
P

 .  سابق مرجع اهللا، رام استئناف محكمة ، 505/2001 مدني استئناف  315
P 

P

 نـص  حيـث  ، 879 رقم صفحة 1973 سنة األردنية المحامين نقابة مجلة في المنشور ،   1973 / 377  حقوق تمييز قرار  316

 اسـتيفاء  فـي  مباشر حق من للمضرور قرره بما الطرق على النقل قانون من أ/1/104 المادة نص : "...أنه حيثياته في القرار

 المـضرور  دون يحـول  شـرط  وكل يخالفه ما على اتفاق كل بالبطالن يسقط تاليوبال العام النظام من هو المؤمن من التعويض

 منعقـد  الفقـه  إجماع ألن ذلك التأمين عقد في تعسفي شرط وكل التقصيرية المؤمن مسؤولية شروط توافر عند التعويض وتقاضي

 الحـادث  وقـوع  في اثر لمخالفتها يكن لم التي التعسفية الشروط استبعاد فيها يسوغ التي اإلذعان عقود من التأمين عقود أن على

"منه المؤمن
P 
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 تنظر التي المحكمة أمام ادعاءاته يقدم أن أو اإلذعان لعقود المحكمة إلى يتوجه

TP. الخالف موضوع القضية

317
PT 

 وثيقة شروط مخالفة موضوع يترك ال أن الضروري من هأن :الباحث يرى    

 في التأمين مراقب يتدخل أن يتوجب بل التأمين، ركاتش خاضعاً لتقدير التأمين

 والشروط جهة، من التأمينية التغطية انتفاء إلى مخالفتها تؤدي التي الشروط تحديد

  .لهم المؤمن بحيث ال تسري على أخرى جهة من تعسفية شروطاً تعتبر التي

  

  

  .قانونا بها لمتصرفا أو مالكها إذن دون المركبة قاد من تعويضاً يستحق ال:   رابعاً

  

 التغطية تشمله ال بها المتصرف أو مالكها إذن دون مركبة يقود من أن شك ال  

 يكافأ أن يمكن ال مركبة، يسرق أن بعد طرق بحادث يصاب الذي السائق ألن  التأمينية؛

  . الحادث نتيجة الجسدية أضراره عن ويعوض فعله عما

 خاص بإذن األسرة أفراد احد قبل من مركبة استعمال حول التساؤل يثور قد ولكن

 أو المركبة بإدخال المركبات لتصليح كراج صاحب أو لموظف اإلذن حالة في أو عام، أو

 الغاية في محصوراً اإلذن يعتبر فهل ، تجريبية لجولة فيها الذهاب أو الكراج من إخراجها

                                      
P

 ، شـروطه  تحدد الذي عقد نص:"بأنه اإلذعان عقد تعريف على اإلسرائيلي  1982 اإلذعان عقود قانون من الثانية المادة نصت 317

  " .وهوية رقماً  معينين غير أناس وبين بينه كثيرة لعقود كشروط تستعمل بحيث واحد طرف قبل من سلفاً بعضها، أو جميعها

P

 عقـد  في بندا ، القانون هذا تعليمات حسب تعدل، أو تبطل الخاصة والمحكمة المحكمة:"انه على نصت القانون نفس من الثالثة والمادة 

"فيه يكون الذي اإلذعان
P 
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 المتصرف أو كبةالمر صاحب من الشخص لهذا اإلذن  مجرد أن أم ؟ اجلها من منح التي

 يشاء كيفما المركبة استعمال الشخص هذا يستطيع بحيث مطلقا إذناً يعتبر باستعمالها بها

   اإلذن؟ منح اجله من الذي الهدف ويتخطى

  

 ،84/76   حقوق استئناف في الموضوع اهذ اإلسرائيلية العليا المحكمة تناولت

 قد مركبة صاحب كان حيث  ،وآخرين والكرنيت هابول شركة ضد وآخرين الحداد زهير

 إدخالها من يتمكن حتى التنجيد لعامل مفتاحها وأعطى  الخليل، في للتنجيد مشغل في أودعها

 من له المفتاح أعطي التي الحدود هذه تجاوز التنجيد عامل ولكن المشغل، من وإخراجها

 به يبأص طرق حادث الطريق في ووقع زواج، حفلة لحضور أريحا إلى بها وسافر اجلها

 ألن مغطى غير الحادث هذا أن التأمين شركة ادعت. احدهم وتوفي خطيرة إصابات الركاب

 المشغل الي المركبة إدخال على مقصوراً كان اإلذن وأن إذن، بدون كان المركبة استعمال

 محكمة قرتوأ. اإلذن بهذا واضح إخالل هو أريحا في حفلة إلى السفر وان وإخراجها،

 شركة من بالتعويض مشمولين غير المصابين أن وقررت التأمين شركة موقف الموضوع

 أن اعتبرت االستئناف محكمة ولكن مالكها، إذن بدون المركبة استعمال بسبب التأمين

 يمكن إذناً يعتبر األولي اإلذن أن أساس على التأمين شركة قبل من مغطى المركبة استعمال

TP318.التأمين شركة إدعت كما إذن بدون للمركبة استعمال هناك يكون لم وأنه به، التوسع
PT   

    

                                      
P

 بتـاريخ  والـصادر   رينوآخ الكرنيت ضد الحداد العزيز عبد زهير ، 76/84 حقوق ،استئناف اإلسرائيلية العليا  المحكمة قرار ،318

85/5/28 .  
P 
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 القضائية السوابق االعتبار بعين األخذ الفلسطيني المشرع على يتوجب انه :سبق مما يتبين 

 من يستدل كما. الواقع أرض على للتطبيق قابلة تكون والتي المثالية التشريعات إلى الوصول أجل من

 نظام في جوهرية تغييرات إدخال ينوي المشرع أن التأمين، قانون لمشروع السابقة المواد مناقشة

 إلى يؤدي ألنه إجرائه في الحذر توخي ويتوجب خطير التغيير وهذا الطرق، حوادث مصابي تعويض

 من االجتماعي الهدف مع يتنافى وهذا الصندوق من التعويض من المصابين من كبير قسم حرمان

 باألنظمة االستئناس يجب أخرى جهة ومن جهة، من اهذ له، تعويض ال من تعويض في الصندوق

 األمر إلى مصدره يرجع فلسطين في التعويض نظام مصدر ألن إسرائيل في المشابهة القانونية

 القضائية السوابق دراسة المناسب فمن وبالتالي التعويضات، قانون يشابه الذي) 677 (رقم العسكري

  . فلسطين في القانوني لنظامنا األقرب هي يةعمل إشكاليات تتناول ألنها اإلسرائيلية
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  اإلستبانة نتيجة
  

 اإلستبانة على إجابة 31 دتروو الصندوق، بموضوع المعنيين عدد على اإلستبانة هذه توزيع تم

 شركات اتحاد مدير من جابةإ قضاة، من إجابات 3 محامين، من إجابة 22 : يلي كما موزعة

  الغربية الضفة في التامين على بالرقابة المكلف يجب ولم  تامين، شركات من إجابات 5 التأمين،

  .القضاة معظم وال الصندوق مسؤولي وال التأمين مراقب وال

  :كاآلتي اإلستبانة على الواردة اإلجابات وكانت

  

 ال موافق جداً موافق الموضوع الرقم

 رأي

 لي

 غير

 موافق

 غير

 موافق

 جداً

 التأمين سوق في وقالصند إلى حاجة هناك 1

 السيارات على اإللزامي

28 3 0 0 0 

 التأمين سوق في بدوره الصندوق يقوم 2

 للسيارات اإللزامي

1 7 1 8 14 

 يتعلق فيما بدوره يقوم ال التامين مراقب 3

  الصندوق بمراقبة

8 13 4 2 4 

 إلعمال فعالة مراقبة إيجاد يتوجب 4

 الصندوق

28 2 0 0 1 
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 كشوفات بتقديم الصندوق مطالبة يتوجب 5

 اللتزاماته تسديده ومدى المالية كفاءته عن

 دورية بصورة

24 6 0 0 1 

 العسكرية األوامر- الحالية التشريعات 6

 مناسبة غير – 1995 لسنة 95 والمرسوم

 الصندوق بواجبات للقيام

4 11 0 8 8 

 الصندوق لصالح المقتطعة% 17 ال نسبة 7

 مناسبة نسبة تعتبر التأمين شركات من

11 11 2 6 1 

 المذكورة% 17 ال نسبة تحول أن يجب 8

 أوتوماتيكيا الصندوق إلى السابق البند في

 ال وان اإللزامي التامين بوليصة دفع عند

 مع التامين شركات إلى النسبة هذه تحول

 تحويلها في الشركة تماطل ثم البوليصة

   الصندوق إلى

20 7 1 3 0 

 اإللزامي التأمين نظام الاستبد المقترح من 9

 مبلغ فرض خالل من التأمين شركات لدى

 لجميع وتامين والسوالر البنزين مع يدفع

 جنوب في الحال هو مثلما إلزامياً السيارات

 أفريقيا

6 6 1 10 8 
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 لعام التأمين قانون مشروع تعديل يجب 10

 تتعلق أحكام على يشتمل بحيث 2002

 .*بالصندوق

20 9 2 0 0 

 باريس اتفاقية في النظر إعادة جبي 11

  بالصندوق يتعلق فيما االقتصادية

17 7 6 1 0 

 المتعلقة القضايا في القضائية األحكام 12

 السير حوادث نتيجة جسمانية بإصابات

 على إضافية أعباء فرض إلى تميل

 عن األعباء هذه وتخفف التامين شركات

  الصندوق

7 10 4 6 4 

 حاالت في فورياً دخليت أن الصندوق على 13

 وتعويض المتعثرة التأمين شركات

 ثم ومن السير حوادث من جسدياً المصابين

 الشركات تلك إلى الرجوع

17 5 0 6 3 

  

  .الدراسة هذه إعداد  خالل المشروع  هذا الغي أن بعد أهمية له تعد لم السؤال هذا* 

  

 الرسالة هذه فصول خالل من اإلستبانة هذه نتائج معظم الى التطرق تم أنه إلى الباحث يشير: مالحظة

  .الدراسة مواضيع من بكل عالقتها خالل من عليها الباحث تعليق ورد حيث
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  خاتمة
  

  التوصـيات   إلى ثم ومن ، الرسالة هذه خالل من إليها التوصل تم التي النتائج إلى الباحث سيتطرق

  :كاآلتي

  النتائج: أوالً
  

 إلى ادخل الذي ،الصندوق من درجة أقصى إلى تفادةاالس يتوجب أنه: للباحث إتضح -1

  إلى حاجة هناك وأن  ،اإلسرائيلية الفلسطينية االتفاقيات طريق عن الفلسطينية تشريعاتنا

 من  تطويره  يتوجب أنه ذلك يتبعو المركبات، على اإللزامي التأمين سوق في الصندوق

 تعويض مجال في إليه  الكبرى حاجةال هذه تغطية من يتمكن حتى واألداء؛ التنظيم ناحية

  .الطرق حوادث مصابي

 وفي التأميني النظام في االستقرار تعزيز في بدوره الحالي وضعه في الصندوق يقوم ال -2

 مع عالقاته وفي المصابين، قبل من ضده المرفوعة الدعاوى في يماطل أنه حيث المجتمع،

  .التأمين شركات

 مراقب إشغال إلى يعود وهذا الصندوق، بمراقبة يتعلق يماف بدوره يقوم ال التأمين مراقب أن -3

 مما الصندوق، رئيس نائب وظيفة وهي المراقبة، في وظيفته مع أخرى لوظيفة التأمين

 .الجهتين كلتا في عمله بسبب المصالح في تعارض إلى يؤدي

 المصاب بحق أجحف بحيث اإلسرائيلي، التعويضات قانون تعديل تم أنه :للباحث تبين -4

 الكرنيت يدفع عندما ذلك ومثال اإلسرائيلي، للمصاب الكاملة الحماية ووفر الفلسطيني،
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 تكملة الفلسطينية المسؤولية منطقة في طرق بحادث أصيب الذي اإلسرائيلي للمصاب

 بإسرائيل، الحادث حصل أنه لو يستحقها كان الذي التعويضات بين الفرق بمبلغ تعويضات

 .الحادث مكان في القانون حسب يستلمها أن تحقيس التي التعويضات وبين

 والكرنيت الصندوق من كل صالحيات موضوع في شديد غموض يوجد أنه :للباحث إتضح -5

 عدا ما الصندوق صالحيات ضمن تقع أنها الكرنيت يدعي فبينما ج، بالمنطقة يتعلق فيما

 ، للكرنيت ابعةت المنطقة هذه أن بدوره الصندوق يدعي الجيش، ومعسكرات المستوطنات

 ضياع إلى ذلك ويؤدي الطرفين، من كل محاكم قبل من الدعوى ترد الحاالت بعض وفي

 الذين اإلسرائيليين، بالمصابين المتعلق الوضع عكس على الفلسطينيين، المصابين حقوق

 .كاملة حقوقهم اإلسرائيلي القانون لهم ضمن

 وتبنيها االتفاقيات بتطبيق تتعلق عاتتشري أية يصدر لم الفلسطيني المشرع أن المالحظ من -6

 وبقاء االتفاقيات، بتفسير اإلسرائيلي الجانب انفراد إلى أدى مما  الداخلية؛ التشريعات في

 ما يدحض فلسطيني تشريع بأي التمسك يملك ال  قوة، وال حول بال الفلسطيني المصاب

 إقامة لدى يظهر الوضع وهذا االتفاقيات، بهذه يتعلق فيما اإلسرائيلي الطرف به يدعي

 .الكرنيت أو اإلسرائيلي المؤمن ضد الفلسطيني المصاب قبل من التعويض دعاوى

 في بدورها بالصندوق يتعلق فيما باريس، اتفاقية عليها نصت التي الفرعية اللجنة تقم لم -7

 يتعلق فيما مستمراً اللجنة هذه دور يكون أن يتوجب كان أنه وخصوصاً االتفاقية، تطبيق

 تقارير ذلك في بما المعلومات خاللها من الجانبان يتبادل وأن  باالتفاقية، المتعلقة القضاياب

 .الخ التأمين وأقساط المهمة واإلحصاءات الطبية، والمعلومات الشرطة،

 بين بالعالقة يتعلق فيما وخصوصاً واضحا، يكن لم  1995 لسنة 95 رقم القرار إن -8

 . عليه تحسينات أية المعدل 2004 التامين قانون وعمشر يدخل ولم والكرنيت الصندوق
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 يعتبر الطرق حوادث مصابي تعويض نظام في جوهرية تغييرات إدخال أن :الباحث يعتقد -9

 المصابين من كبير قسم حرمان إلى يؤدي ألنه فيه؛  الحذر توخي ويتوجب خطيراً، أمراً

 تعويض في الصندوق من ياالجتماع الهدف مع يتنافى وهذا الصندوق،  من التعويض من

 .  له تعويض ال من

 ذكر أن مع  التأمين، قانون مشروع في" التأمين وثيقة "تعريف يتم لم أنه الباحث الحظ -10

 المقترح القانون في الوثيقة تعريف يتوجب ولذلك فيه، موقع من أكثر في تكرر قد الوثيقة

 .  منها المقصود يفهم حتى

 واإلسرائيلي، الفلسطيني الجانبين بين االتفاقيات في ازنالتو عدم الدراسة خالل من يظهر -11

من أقساط التأمين اإللزامي المدفوعة % 30  نسبة دفع : على االتفاقيات هذه نصت حيث

 اإلسرائيلي،  الجانب إلى الفلسطيني الجانب للصندوق من شركات التأمين الفلسطينية، من

 دخول بموجبه يفترض كان الذي لمبدأا نفس على بناء بالعكس الوضع يكون أن ويتوجب

 المناطق تدخل التي هي إسرائيل في المسجلة المركبات ألن إسرائيل؛ إلى فلسطينية مركبات

 تدخل أن الفلسطينية الوطنية السلطة في مسجلة لمركبة يسمح أن يندر بينما الفلسطينية،

 . إسرائيل
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 التوصيات: ثا�ياً
 

 من % 17للصندوق، والبالغة  المحولة النسبة في مجدداً ظرالن يتوجب انه :الباحث يرى -1

 دراسات األقساط المدفوعة لشركات التأمين عن التأمين االلزامي، وأنه من الضروري إجراء

وأنها تحددت بموجب أمر عسكري من قبل سلطات  خصوصاً النسبة هذه لتحديد وإحصائيات

 .للكرنيت المستوفاة النسبة أضعاف ةاالحتالل اإلسرائيلي، والتي تبلغ أكثر من ثالث

وذلك بسبب اختالف % 17أنه يتوجب تخفيض النسبة المقتطعة للصندوق والبالغة  :الباحث يرى -2

وخصوصاً أن معظم قرارات المحاكم الفلسطينية أصبحت تعفي الصندوق . األوضاع والظروف

على شركات التأمين في من المسؤولية وتحملها لشركات التأمين،ومثال ذلك إقرار المسؤولية 

حالة نقل ركاب باألجرة، وفي حالة عدم حيازة رخصة سياقة مالئمة للمركبة التي وقع فيها 

 .الحادث

المذكورة في البند السابق تلقائياً وبشكل مباشر إلى % 17أن تحول نسبة ال : يقترح الباحث -3

بة إلى شركات التأمين مع الصندوق عند دفع بوليصة التأمين اإللزامي، وأن ال تحول هذه النس

البوليصة، وأن تقسم  وثيقة التأمين إلى قسمين، يخصص مبلغ القسم األول منها لشركة التأمين، 

 .ويرسل القسم الثاني إلى خزينة الصندوق مباشرة

 مراقب قبل من وملحقاتها، التأمين بوليصة من تتألف والتي التأمين، وثيقة أن تدقق: يرى الباحث -4

 هذه تسري ال وان لهم، المؤمن جمهور بحق المجحفة الشروط استبعاد يتم يثبح التأمين،

 المؤمنين مصلحة بين التوازن مراعاة مع قبله من تصديقها تم إذا إال الوثيقة في الواردة الشروط

 .لهم والمؤمن
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 وضعه عند القضائية بالسوابق االستئناس الفلسطيني المشرع ىعل يتوجب  أنه : الباحث يرى -5

 ال أن :الباحث ويرى. التأميني للنظام العملي الواقع تعكس ألنها بالصندوق؛ المتعلقة لنصوصا

 بسبب اإلسرائيلية السوابق إلى يتعداها وإنما الفلسطينية، القضائية السوابق على البحث يقتصر

 .الجانبين كال لدى التأمينية التشريعات مصدر إتحاد

 وانه  معينة، بفترة للصندوق التبليغ مدة تقييد من المشرع ينويه بما األخذ عدم :الباحث يقترح -6

وأن تبليغ الشرطة  الصندوق، أو للمؤمن التبليغ مدة تحديد وعدم القيد، هذا حذف المناسب من

 الفترة تكون أن فيتوجب  للتبليغ، فترة لتحديد ضرورة المشرع رأى ما عن الحادث كاٍف ، وإذا

 المناطق بها تمر التي الظروف ظل في وخصوصا هر،أش ستة عن تقل ال نسبيا، كافية

 . للتجول ومنع وحواجز إغالقات من الفلسطينية

 شركات ومواجهة  بمفردهم، للقضايا المصابين متابعة من بدالً األنسب، من أنه: الباحث يعتقد -7

 عند مجانبه إلى الصندوق يتدخل أن وإمكانيات، ومحامين ومحققين ونفوذ قوة من اله بما التأمين

 في المسؤولية وتنعقد .المصاب وقت  أو المحكمة  وقت يضيع ال  الحالة هذه وفي  ، الحاجة

 أوله من  الطريق المصاب يبدأ ألن حاجة هناك تكون وال  الصندوق، أو المؤمن على النهاية

 .التأمين شركة ضد دعواه خسر إذا الصندوق ضد

 اعتبار في المعيار ليصبح المقترح لقانونا مشروع نص تعديل المناسب من أن :الباحث يرى -8

 أن :هو الطرق حوادث مصابي تعويض لغايات آلية مركبة الحادث في تسببت التي المركبة

الطريق أو عدمه  على سيرها عن النظر بغض النقل هو اآللية هذه استخدام من الهدف يكون

 .التامين قانون مشروع في إيراده تم ما عكس على
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 مشروع في مقترح هو مثلما ينقص وال يزيد أن يجب الصندوق أعضاء عدد أن :الباحث يرى -9

 إدارة مجلس في القرار اتخاذ دائرة يوسع األعضاء عدد في الزيادة ألن التأمين؛ قانون

 .وشفافيتها قراراته على الرقابة زيادة إلى ويؤدي الصندوق،

 من الصندوق بإدارة يتعلق ما كل إلى يفتقر) المعدل (2004 التامين قانون مشروع بما أن -10

 بإدارة تتعلق قواعد على نصت والتي الكرنيت أنظمة من اإلستفادة الباحث يقترح أنظمة،

 قام فقد ولإلستئناس التوقيع، وصالحيات اإلدارة مجلس في القرارات اتخاذ وآلية الكرنيت،

 .الرسالة بهذه وأرفقها الكرنيت أنظمة بترجمة الباحث

 يتم ال وأن  التأمين، شركات تعثر حالة في فعالية أكثر الصندوق دور كوني أن :الباحث يقترح -11

 أجل من فعال إيجابي دور للصندوق يكون وأن  المعنية، الشركات تصفية حالة إلى اإلنتظار

 .المصابين حماية

المعالين ليشمل،   من الصندوق من التعويض مستحقي دائرة توسيع المناسب من أنه :الباحث يرى -12

عن معالي السائقين المتوفين نتيجة حادث طرق والذين لم تتوفر تغطية تأمينية، معالي عجا 

 عن يزيد بعجز الحادث لهم وتسبب تأميناً أو ترخيصاً يحملون ال الذين السائقين من المصابين

 .العمل بقانون أسوة% 35

 دوره من يجعل حتى الصندوق؛ معامالت على التجارية الصبغة إضفاء :الباحث يقترح -13

 .وضوحاً أكثر التأمين شركات وبين بينه العالقة تكون وحتى شفافية، أكثر وميزانيته

 الصندوق؛  إدارة مجلس في القرارات اتخاذ كيفية على النص الضروري من أنه :الباحث يرى -14

  .  فعاالً المجلس وجود يكون لكي

 المركبات، ومصادرة حجز طريق عن الصندوق ميزانية زيادة المناسب من أنه :الباحث يرى -15

 يتم اقتطاعات ومن تأمينياً، مغطى الحادث هذا يكون أن بدون طرق حادث في سبباً كانت التي
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المؤمنين أسوة بالقانون المطبق في  غير السائقين من المرورية المخالفات مبالغ من حسمها

 .المغرب فيما يتعلق بصندوق مال الضمان

 اإللزامي التأمين أقساط باستيفاء يتعلق فيما أفريقيا جنوب في السائد النظام إعمال :الباحث يقترح -16

جزئية بحيث يحول جزء من أثمان الوقود في  بصورة ولو الوقود، طريق عن للمركبات

 أن لمبدأ تطبيقاً الصندوق، وتخفض النسبة المستوفاة عن التأمين اإللزامي التي تقتطع للصندوق، 

 مدى مع متناسباً يكون أن يجب المركبات، والذي ستعمالا عن الناتجة المخاطر في االشتراك

  .المركبات هذه استعمال وكمية
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  والدوريات والمصادر المراجع قائمة
  

  : الكتب -أوًال
  

 :العربية باللغةكتب   -أ 

 بدون ،1995 ، القدس ، النهاية إلى البداية من التأمين دعوى ، جمال ، طعمة أبو -1

  .ناشر

 ، واشنطن ، غزة وقطاع الغربية الضفة حول المرحلية الفلسطينية–سرائيليةاإل االتفاقية -2

 سلسلة ،28/9/1995  بتاريخ وإسرائيل  الفلسطينية الوطنية السلطة من الموقعة

 .1996 نيسان ، لإلعالم القدس مركز ،6رقم الفلسطينية الوثائق

 بدون ،2002 ،فلسطين القدس، العشائري، القضاء في الموجز فهد، محمد األعرج، -3

 .ناشر

  .1972 القاهرة، ناشر، بدون الثانية، الطبعة الوسيط، المعجم وآخرين، إبراهيم أنيس، -4

 الدراسات سلسلة والتأمين، التعويض في األعلى المجلس قضاء محمد، أوغريس، -5

  .1998 البيضاء، الدار القرويين، دار القانونية،

 أربعين خالل التأمين في األعلى المجلس قضاء محمد، أفركوس و العزيز عبد توفيق -6

 . 1999 البيضاء، الدار القانونية، المكتبة سنة،

 .2000 نابلس وتطبيقاته، نشأته فلسطين، في التأمين أحمد، سليمان، -7

 – مصر القانونية، الكتب دار التعويضات، قضايا في الوسيط إبراهيم، أحمد، سيد -8

  .2003 الكبرى، المحلة
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 واألحكام العامة القواعد -  األردني التشريع في البري أمينالت القادر، عبد العطير، -9

 – الحياة على التأمين – السيارات حوادث ضد المسؤولية من التأمين بعقود الخاصة

 .1995 عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة دار مكتبة ،"مقارنة دراسة "الحريق من التأمين

 تطوير مشروع اإللزامي، التأمين قانون لمشروع اإليضاحية المذكرات ناظم، عويضة، -10

 الفلسطينية، الوطنية السلطة والتشريع، الفتوى ديوان فلسطين، في القانونية األطر

2004  .  

 .1990 القاهرة، الثانية، الطبعة التأمين، لعقد العامة األحكام حسام، محمد لطفي، -11

 فلسطين، شريع،والت الفتوى ديوان المدني، التأمين قانون لمشروع اإليضاحية المذكرة -12

2003.  

 للنشر مجدالوي دار األردني، التجاري القانون في محاضرات خليل، مصطفى، -13

 .1985 عمان، والتوزيع،

 دار منها، االجباري والتأمين السيارات حوادث عن المسؤولية  حسين، محمد منصور، -14

 .2000 االسكندرية، للنشر، الجديدة الجامعة

 جمهورية للنشر، الجديدة الجامعة دار لتأمين،ا قانون مبادئ حسين، محمد منصور، -15

 .  نشر تاريخ دون العربية، مصر

 

 :اإلنجليزية كتب باللغة  -ب 

Ali, Abdul Zahra, Insurance Development in the Arab World, 

Graham and Trotman ltd, London, 1985 
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   الجامعية الرسائل: ثانيًا
  

 رسالة فلسطين، في التجاري التأمين أعمال على لةفاع ورقابة إشراف نحو طارق، الديسي،

  .2001 فلسطين، زيت، بير جامعة ماجستير،

  

  :الشخصية المقابالت: ثالثًا
  
  

  بتاريخ للتأمين، ترست لشركة العام المدير نائب الديسي، طارق المحامي مع مقابلة -1

12/1/2004.   

 الفلسطيني، التشريعي المجلس في يةاالقتصاد اللجنة مقرر  دية، أبو أحمد الدكتور مع مقابلة -2

 .5/7/2004 بتاريخ

 بتاريخ الفلسطيني، التشريعي المجلس في الموازنة لجنة مقرر حرب، جهاد السيد مع مقابلة -3

5/7/2004. 

 للتأمين، الوطنية الشركة المالية، للشؤون العام المساعد   المنعم، عبد صالح السيد مع مقابلة -4

 .28/9/2004 بتاريخ

 بتاريخ للتأمين، المشرق شركة لدى المحاسبة قسم مسؤول ادكيدك، غسان السيد مع مقابلة -5

28/9/2004. 

 بتاريخ الضفة، في التأمين على بالرقابة المفوض خمشتا، لويس السيد مع مقابلة -6

2/8/2004.  
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   بتاريخ الفلسطيني، التأمين شركات اتحاد أمين زينة، أبو نصر السيد مع مقابلة -7

29/8/2004 .  

 بتاريخ للتأمين، فلسطين شركة في المحاسبة مدير  عثمان، وليد السيد مع ابلةمق -8

28/9/2004. 

 بتاريخ   الكرنيت، محامي أحد جان، رمات من بالجة ألون المحامي مع مقابلة -9

13/5/2004. 

  .28/9/2004 بتاريخ للتأمين، العرب شركة في المحاسبة دائرة مع مقابلة -10

 بتاريخ  للتأمين، ترست شركة محاسب عابدة، المنعم عبد السيد مع هاتفية مقابلة -11

28/9/2004. 

  للتأمين، العربية المؤسسة شركة في المحاسبة مدير الناصر، عصام السيد مع هاتفية مقابلة -12

 .28/9/2004 بتاريخ

 مقر في للتأمين األهلية للمجموعة العام المحاسب ثريا، أبو مجدي السيد مع هاتفية مقابلة -13

 .28/9/2004 بتاريخ زة،غ في الشركة

 

  التشريعات: رابعًا
    

  :فلسطينية تشريعات  - أ

 ،2الممتاز العدد الفلسطينية، الوقائع ،2002 الفلسطيني المعدل األساسي القانون -1

19/3/2003. 
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 ،39 رقم العدد الفلسطينية، الوقائع ،2000 لسنة) 7 (رقم الفلسطيني العمل قانون -2

25/11/2001. 

  العدد الفلسطينية، الوقائع والصالحيات، السلطات نقل بشأن 1995 لسنة) 5 (رقم القانون -3

 .6/5/1995 الرابع،

 ضحايا لتعويض الفلسطيني الصندوق إنشاء بخصوص 1995 لسنة) 95 (رقم القرار -4

 .5/6/1995 الخامس، العدد الفلسطينية، الوقائع ،الطرق حوادث

 الفلسطينية، الوقائع ،2003 لسنة  120  رقم الفلسطيني البلديات صندوق بخصوص قرار -5

 .29/1/2004 ،48 رقم العدد

 .20/11/1994 ،1 رقم العدد الفلسطينية، الوقائع ، 1994 لسنة) 1 (رقم القرار -6

 الوقائع ،2003 لسنة للعمال االجتماعية والحماية التشغيل صندوق إنشاء  مرسوم  -7

 .16/8/2003 ،46  رقم العدد الفلسطينية،

 الفلسطيني الصندوق إدارة مجلس بتشكيل المتعلق 1996 لسنة)  4 (رقم الرئاسي المرسوم -8

  بتاريخ عشر، الثالث العدد  الفلسطينية، الوقائع ، الطرق حوادث ضحايا لتعويض

22/7/1996. 

 

  )www.Qnoun.comمنشورة على موقع االنترنت    ( :أردنية  تشريعات-ب

 .1985 لسنة الغير أضرار ةلتغطي المركبات على األردني اإللزامي التأمين قانون .1

 .1966 لسنة 12 رقم األردني التجارة قانون .2

 .1997 لسنة 22 رقم األردني الشركات قانون .3

 . 1960 لسنة 16 رقم األردني العقوبات قانون .4



 

181 
 

  

  )  www.nevo.co.ilمنشورة على موقع االنترنت  (: إسرائيلية   تشريعات- ج

  .إسرائيل ،1970) معدل نص (اآللية المركبة تأمين أمر .1

 .إسرائيل ،2002) الكرنيت تمويل (طرق حوادث لمصابي تعويضات أمر .2

 .1977 لعام اإلسرائيلي العقوبات قانون .3

  .1982 اإلسرائيلي اإلذعان عقود قانون .4

  

 ترجمة من الباحث للتشريعات   :العربية إلى العبرية اللغة من إسرائيلية لتشريعات  ترجمات-د

   :il.co.nevo.www  ت المنشورة على موقع االنترن

 .2002) الكرنيت تمويل (الطرق حوادث مصابي تعويضات أمر ترجمة .1

  .1976 لعام الكرنيت أنظمة ترجمة .2

   .1975 اإلسرائيلي الطرق حوادث مصابي تعويضات قانون ترجمة .3

  

     :مغربية  تشريعات- هـ

 بحوادث ينالمصاب بعض منها يستفيد للضمان أموال تكوين في المغربي الشريف الظهير .1

، 1955-2-23 في والمؤرخ) 2219 (عدد الرسمية الجريدة  - السيارات من تلحقهم

 المغرب

 .1955 يبراير 23 في المؤرخ الشريف، الظهير تطبيق بشأن  المغربي الوزيري القرار .2

TP، المغرب1955-2-23 في والمؤرخ) 2219 (عدد الرسمية الجريدة

  
PT 
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  )  Hhttp://muqtafi.birzeit.eduH :  موقع االنترنتمنشورة في ( :إنتدابية  تشريعات- و

  .1944 لسنة 36 رقم  المدنية المخالفات قانون .1

 .1947 لسنة 8 رقم) الثالث الفريق أخطار (الميكانيكية المركبات تأمين قانون .2

  

   :أفريقي جنوب   تشريع-ز

 عن موقع االنترنت .1996  لسنة 56  رقم أفريقيا جنوب يف الطرق حادث صندوق قانون  

Hhttp://www.server.law.wits.ac.za/sca/index.phpH      

  
  

   :إسرائيلية عسكرية أوامر: خامسًا

  )  Hhttp://muqtafi.birzeit.eduH :منشورة في موقع االنترنت     (  

 

 الطرق، حوادث مصابي تعويض بشأن 1976 لسنة  677  رقم العسكري األمر .1

  .الغربية الضفة في به المعمول وتعديالته،

  .التأمين أعمال مراقبة بشأن وتعديالته 1993 لسنة 1100 رقم العسكري األمر .2

   .الميكانيكية المركبات تأمين بشأن وتعديالته 1967 لسنة 141 رقم العسكري األمر .3

 حوادث مصابي تعويض بشأن وتعديالته 1976 لسنة 544 رقم العسكري األمر .4

  .غزة محافظات في به المعمول ، الطرق
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  :قضائية أحكام: سادسًا
  
  )غير منشورة( أحكام قضائية فلسطينية - أ

 أبو طه ضد  الصندوق  ،66/2002  حقوق نقض  ، غزة في النقض  محكمة قرار -1

   .27/2/2003 بتاريخ  الصادر حليمة،

 جرادات عيسى بهجت ،72/2003   رقم مدني استئناف ،  اهللا رام استئناف محكمة قرار -2

 الصادر الطرق، حوادث ضحايا لتعويض الفلسطيني الصندوق  ضد  جرادات شحدة وجميلة

  .15/6/2004  بتاريخ

 شركة ضد عابد روحي ،30/2004 مدني استئناف ، اهللا رام استئناف محكمة قرار -3

    .7/9/2004 بتاريخ  الصادر للتأمين، العربية المؤسسة

 الشرحة راشد أحمد فوزي ، 67/2004 مدني استئناف ، اهللا رام استئناف محكمة قرار -4

 بتاريخ الصادر للتأمين، فلسطين شركة ضد الشرحة الرسول عبد محمد وآمنة

17/5/2004.  

 ضد للتأمين فلسطين شركة ،774/2001 مدني استئناف ، اهللا رام استئناف محكمة قرار -5

  .26/2/2004  بتاريخ الصادر قواسمة، شروق

 االستئناف في المستأنف  ، 32/2001رقم مدني استئناف ، اهللا رام استئناف محكمة قرار -6

 ئنافاالست في المستأنف و الوطنية التأمين شركة ضد  العظمة نمر صالح حسام : األول

 العظمة، نمر صالح حسام - :الثاني االستئناف في عليه المستأنف ضد  الصندوق - :الثاني

 .  11/10/2004 بتاريخ  الصادر
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 ضد للتأمين فلسطين شركة ،505/2001 مدني استئناف  اهللا، رام استئناف محكمة قرار -7

  . 23/2/2003 بتاريخ الصادر طوافشة، ايمان

 حسين محمد ضد الصندوق ،71/2003رقم مدني استئناف ،اهللا رام استئناف محكمة قرار -8

  . 15/6/2004  بتاريخ الصادر صبحة، أبو

 غزة شركة ،79/1999 رقم حقوق استئناف ، غزة في العليا االستئناف محكمة قرار -9

  .10/7/2000  بتاريخ الصادر وآخرين، نصر رائد ضد للتأمين األهلية

   الصندوق  ،31/2001    رقم    مدني استئناف ، اهللا رام في االستئناف محكمة قرار -10

 اهللا، عطا إبراهيم صبحية أمره ولية بواسطة /هللا عطا حسن حمزة نور  عليه المستأنف ضد

 .3/10/2004 بتاريخ الصادر

 موسى ،45/2004 رقم مدني نقض ،107 رقم اهللا رام في المنعقدة النقض محكمة قرار -11

  الطرق، حوادث لمصابي الفلسطيني اتالتعويض صندوق  ضد  حروب أحمد عيسى

  .7/7/2004 بتاريخ الصادر

  

   )www.nevo.co.ilمن موقع االنترنت ( إسرائيلية  قضائية  أحكام-ب

 للتأمين هادار شركة ، 9524/00 حقوقي استئناف  اذن اإلسرائيلية، العليا المحكمة  قرار -1

 .   21/3/2002  بتاريخ الصادر والكرنيت، شالفا حين ضد

  الكرنيت، ضد مرتجى ابراهيم  ، 992/03 رقم  طلب القدس، في المركزية المحكمة  رارق -2

 .13/3/2003 بتاريخ الصادر

 وافنير للتأمين منورا شركة  ، ،6971/03 حقوق نقض ، اإلسرائيلية العليا المحكمة قرار -3

    2/6/2004  بتاريخ الصادر وآخرين، والكرنيت هليفي يورام ضد
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 شركة تسيم ضد ليفي  ،  1633/83 حقوق  استئناف  اإلسرائيلية، لعلياا المحكمة قرار -4

 .   ض.م اإلسرائيلية المالحة

 وآخرين علوش صباح ،6773/2001 حقوق استئناف  اإلسرائيلية، العليا المحكمة قرار -5

 .28/11/02 بتاريخ الصادر والصندوق، والكرنيت علوش نادر ضد

 ديب محمد   ، 143/98  رقم باالستئناف اإلذن طلب  اإلسرائيلية، العليا المحكمة قرار -6

   .   3/2/99  بتاريخ الصادر واخرين، الكرنيت ضد

 تسيون ضد الكرنيت -  2212/99  رقم  استئناف إذن اإلسرائيلية، العليا المحكمة قرار -7

  .11/5/2000 بتاريخ الصادر واخرين، ليفي

 ضد حمادة الرحمن عبد ، 6860/01 حقوق استئناف اإلسرائيلية، العليا المحكمة قرار -8

     26/3/03 بتاريخ   الصادر ، وافنير همأجار شركة

 ضد الحداد العزيز عبد زهير ، 76/84 حقوق استئناف اإلسرائيلية، العليا المحكمة قرار -9

  .28/5/1985 بتاريخ الصادر واخرين، الكرنيت

  .منورا ضد ليفي  ،9121/00 حقوق  استتئناف اإلسرائيلية، العليا المحكمة قرار -10

 برغيث حسين ،4195/01 رقم حقوقي استئنافي  قرار اإلسرائيلية، العليا المحكمة قرار -11

 .  7/11/2001  بتاريخ  الصادر وآخرين،  الكرنيت ضد

 والكرنيت جرينبرج تسفي  ،10017/02 حقوق نقض اإلسرائيلية، العليا المحكمة قرار -12

  بتاريخ  للتأمين،الصادر مجدال وشركة  ئيليةاإلسرا التأمين شركات اتحاد – افنير ضد

2/6/2004 

 عمانويل عطية ،  248/87  رقم  حقوقية قضية ، الناصرة في المركزية المحكمة قرار -13

  .واخرين هسنية ضد
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 االهلية غزة شركة  ، 9242/02 حقوق استئناف  اإلسرائيلية، العليا العدل محكمة قرار -14

  .  14/6/2004  بتاريخ الصادر كبابو، يوسف ضد

 المدنية اإلدارة ضد  الحروب موسى ،15914/95 حقوق ملف  القدس، صلح محكمة قرار -15

     16/6/1998  بتاريخ الصادر يهودا، لمنطقة

  

  :األردن  - قضائي  حكم- ج

 سنة األردنية المحامين نقابة مجلة في المنشور ،1973 / 377  حقوق تمييز قرار  

  . 879 رقم صفحة 1973

  

 من موقع االنترنت :أفريقيا جنوب -  قضائية م أحكا-د

Hhttp://www.server.law.wits.ac.za/sca/index.phH    
T  

1- CASE  NO:  209/03 - ROAD ACCIDENT FUND  V. S MBENDERA  &  OTHERS -  

IN THE SUPREME COURT OF APPEAL   OF SOUTH AFRICA . 

2- CASE  NO:  113/03   - ROAD ACCIDENT FUND  V.  DAVID VOGEL  - IN THE 

SUPREME COURT OF APPEAL    OF SOUTH AFRICA . 

  

  :قوانين مشاريع: سابعًا
  

  والذي   4111/ف   رقــم  1970 اآللية،  السيارات تأمين أمر  تعديل  مشروع -1

 أوري الكنيست عضو قبل من ، 12/5/03 بتاريخ ياإلسرائيل الكنيست لرئيس قدم

 .   www.nevo.co.ilمن موقع االنترنت   .ارئيل

  . الفلسطيني المدني  التأمين قانون مشروع -2
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 .2002 التأمين قانون مشروع -3

 .2004 التأمين قانون مشروع -4

  )المعدل( 2004 التأمين قانون مشروع -5

  .اإللزامي التأمين قانون مشروع -6

 التأمين على الرقابة قانون مشروع -7

  

  :إسرائيلية فلسطينية تفاقياتإ: ثامنًا
   

  بتـاريخ  وإسـرائيل  والفلسطينية الوطنية السلطة بين الموقعة االقتصادية باريس اتفاقية .1

المنشورة على موقع مركز المعلومـات الـوطني الفلـسطيني علـى             -29/4/1994

  .Hhttp://www.pnic.gov.ps/index.htmlHاالنترنت 

   بتـاريخ  وإسـرائيل   الفلسطينية الوطنية السلطة بين الموقعة) القاهرة (2 أوسلو اتفاقية .2

 المنشورة على موقع مركز المعلومات الوطني الفلسطيني على االنترنت          – 4/5/1994

Hhttp://www.pnic.gov.ps/index.htmlH. 

  

  :االنترنت صفحات: تاسعًا
1. Hhttp://www.ahram.org.eg/Archive/2002/12/9/ECON3.HTMH 

2. Hhttp://www.joif.org/misc/ligistlation_a.aspH 

3. Hhttp://www.mfa.gov. il H  

4. Hhttp://www.mohe.gov.ps/fund1.htmH. 

5. Hhttp://www.oppc.pna.net/mag/mag3/p9-3.htmH    

6. Hhttp://www.pal-plc.orgH  

7. Hhttp://www.pnic.gov.ps/index.html H  
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8. Hhttp://www.server.law.wits.ac.za/sca/index.phpH     

9. Hhttp://www.transport.gov.za/library/docs/raf/sexecsumm.pdfH   

10. Hhttp://www1.china.org.cn/arabic/117732.htmH 

11. Hwww.arabynet.com H 

12. Hwww.fema.govH  

13. Hwww.greenline.comH.  

14. Hwww.nevo.co.ilH  

15. Hwww.qeri.comH 

   
  :والدوريات الصحف: عاشرًا

 في مقعدين على الطرق حوادث ضحايا لتعويض الفلسطيني الصندوق بحصول يتعلق إعالن .1

العدد ،    22/5/2004 بتاريخ القدس، جريدة على المنشور العربية، العقارية المؤسسة شركة

12483. 

 بأسـعار  يتعلق فيما 1/11/2004 بتاريخ البدر محمود لللبترو العامة الهيئة رئيس إعالن .2

 .12646 العدد القدس، جريدة ،2004 الثاني تشرين لشهر فلسطين في المحروقات

 فـي  خبـر  ) القانونيـة  غير السيارات جمع حملة مع التعاون المواطنين يناشد زيد الوزير( .3

 . 12536 العدد  ، 14/7/2004 بتاريخ القدس جريدة

 المنـشورة  هشام، عورتاني، ،)اإلهمال من يعاني التأمين قطاع يظل متى إلى(نبعنوا مقالة .4

 .12554 العدد القدس، جريدة ،1/8/2004 بتاريخ

 ،7 رقـم  عـدد  ،)ماس (الفلسطيني االقتصادية السياسات أبحاث معهد االجتماعي، المراقب .5

  .2004 نيسان
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