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 بيان صحف 

 السيارات غير القانونية بما فيها المشطوبة واثارها المالية واالقتصادية 

 
الثاني    26رام هللا، األربعاء،      الفلسطيني )ماس(  2022كانون  السياسات االقتصادية  أبحاث  الصندوق  بالتعاون مع  : عقد معهد 

التيورشة عمل لمناقشة    الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق  البحثية  حول  الباحثان مسيف جميل وزينة بريغيث  عدها  أ   الورقة 
بمشاركة ذوي االختصاص وعبر الزووم  وجاهيا في مقره    ،صاديةموضوع السيارات غير القانونية بما فيها المشطوبة واثارها المالية واالقت

القطاعين العام والخاص التعقيب  .  والخبرة من  الفلسطيني   كل من  على الورقةشارك في  السيد لؤي الحواش المدير العام للصندوق 
رجا القدومي   الرائدوالمواصالت، و   ماجد ضراغمة نائب مدير عام مراقب المرور في وزارة النقل  والسيد   لتعويض مصابي حوادث الطرق، 

مدير التنظيم واإلدارة في إدارة المرور الشرطة الفلسطينية، والمقدم فادي أبو القرن نائب مدير دائرة المكافحة والتفتيش في الضابطة  
 الجمركية.

التطرق   الهدف منهاأن  أهمية هذه الورقة و ، بكلمة ترحيبية تطرق فيها إلى  مدير البحوث في المعهد،  الدكتور رابح مرارافتتح الجلسة  
ومحاربتها   ، وتحديد السياسات التي من شأنها الحد منهاامتالك المركبات المشطوبة  والقانونية لظاهرةلآلثار االقتصادية واالجتماعية  

 بكافة السبل المتاحة من قبل كافة الجهات ذات العالقة.  
هذه المركبات تدخل إلى السوق الفلسطيني بطريقتين؛ األولى بشكل مهرب سواء أن  جميل  مسيف    بين الباحث،  للورقة  تقديمهوفي  

كانت مشطوبة أو مسروقة، أما الثانية فهي من خالل شرائها من إسرائيل على أنها قطع غيار بموجب فاتورة مقاصة، ومن ثم بيعها 
 الستخدامها وحدة كاملة بشكل غير قانوني. 

 االنتشار أسباب 
عدم الرقابة على المناطق "ج" التي تخضع لسيطرة االحتالل  اهم األسباب وراء انتشار هذه الظاهرة هي  أن  ف  مسيأوضح الباحث  

عدم قدرة السلطات والذي ال يسمح للسلطة التنفيذية الفلسطينية ممارسة عملها الرسمي إال بوجود تنسيق أمني ، باإلضافة إلى  اإلسرائيلي  
ت بشكل لحظي اال من خالل حمالت، وهذه الحمالت عادة ما تكون غير ناجحة أو غير كافية في الفلسطينية على اتالف هذه السيارا

تدني مستويات الدخل في القرى الفلسطينية، وبالمقابل ارتفاع أسعار السيارات الرسمية،  ، كما أن  مصادرة الكم المطلوب من السيارات
، للسيارة   شيكل  2000لسيارات المشطوبة التي تباع بأسعار زهيدة جدا بمعدل  شراء امن خالل  شجع على استخدام البدائل غير القانونية  

  .هاال يوجد أي نوع من التعقيدات الورقية أو البيروقراطية أو عقود شراء المتالك كما أنه 
 أرقام وحقائق حول هذه الظاهرة  

ولكنه بالحد    دقيقتاجر سيارات بحسب بيانات الضابطة الجمركية )وهذا ال يعني ان هذا العدد    105  حوالي  هناكبين الباحث أن  
سيارة    7379مزادات، بيع فيها    4بلغ عدد المزادات العلنية لبيع السيارات المشطوبة المصادرة من قبل الشرطة الفلسطينية  ، و األدنى(

تكبد خسائر كبيرة بلغت   لتعويض مصابي حوادث الطرق كما أن الصندوق الفلسطيني    .2020للعام    شيكلبلغ ثمنها ما يقارب المليون  
  10سيارة غير قانونية خالل    ألف  72بإتالف ما يقارب    قامت  الشرطة، وأن  2021- 2017مليون شيكل للفترة    13قيمتها أكثر من  

 .ون دوالر سنوياملي 15بحوالي  فقد قدرت خسائر الخزينة الفلسطينية  ، اماالماضيةسنوات 
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 مخاطر استخدام السيارات المشطوبة
سيارات غير مسجلة وغير مدرجة تحت اسماء مالكها، اصحبت أداة بيد شريحة معينة من افراد المجتمع الرتكاب الجرائم   ألنهانظرا  

حوادث السير القاتلة من قبل سائقين قاصرين بالعمر ال يملكون    سبب رئيسي لوقوع، كما أنها  مثل التجارة بالمخدرات والسرقات والتزوير
األضرار ، و التكلفة العالية والمضاعفة نتيجة للتضامن االجتماعي لحماية اصحاب السيارات المشطوبة، باإلضافة إلى  شهادات قيادة

 . المالية لكل من الصندوق والخزينة العامة وشركات التأمين
للجهات القانونية  باإليعاز مجلس الوزراءقدمت الورقة مجموعة من التوصيات الهامة أبرزها ضرورة قيام  توصيات وسياسات التدخلال

  الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق اعادة دراسة الجوانب القانونية لتداعيات هذه الظاهرة على قطاع التأمين برمته، وعلى  
الجهود المبذولة من قبل الحكومة لمحاربة هذه الظاهرة من خالل أجهزة الشرطة الفلسطينية واألجهزة أن يتم رفع وتيرة  ، كما يجب  أيضا

 . االمنية االخرى، إلتالف السيارات المشطوبة وضبط السوق الفلسطيني
تخص المركبات غير القانونية بكافة انواعها   من قبل السلطة القضائية  اصدار أنظمة وتعليمات مشددةكما أوصت الورقة بضرورة  

اتباع اسلوب الضبط القضائي والضبط العدلي و   ،تكون موجهة للشرطة والنيابة كأساس قانوني يمكن البناء عليه وتفعيله حاليا ومستقبال
ي والنيابة العامة،  تحويل كل ضبطية لجهات االختصاص )الضبط القضائو ، على ان تيم ذلك من خالل دوريات السالمة العامة،  

القانون من خالل عقوبات مشددة وغرامات مالية مرتفعة على مستخدمي هذه و ،  والشرطة( انفاذ  التهاون في  العقوبات وعدم  تغليظ 
تفعيل وتسريع األحكام  ، باإلضافة إلى  تطبيق العقوبات القانونية بالحد األقصى لمرتكبي مخالفات السيارات غير القانونيةو   ،السيارات

 القضائية وانفاذها وعدم اطالة قضايا حوادث التعويض.
لذوي لدخل    ةعادل  بأسعارالبحث عن سبل توفير سيارات  األخرى، دعت الورقة إلى ضرورة  وزارة المالية والجهات  أما فيما يخص  

اقتناؤها لتسجيعهم على   تخفيض تكاليف التامين والجمارك لنوع محدد من السيارات حتى يتمن أصحاب الدخل المحدود منو المحدود،  
كافة التجار الرسميين وغير الرسميين    أيضا، وضع   استبدال السيارات المشطوبة، ووضع تعرفة تأمينية خاصة ومدعومة لآلالت الزراعية.

ومحاسبة كل من يخالف ضمن الرقابة والمتابعة، والتدقيق الالحق، واتباع اجراءات ادارة المخاطر، وبناء ملفات قانونية بمعلومات دقيقة  
  ان يتم تشديد الرقابة على المشاطب من قبل وزارة المواصالت والجمارك، ووضع أنظمة رقابية جديدة وصارمة عليهم. و   وفقا للقانون.

 قدرات وامكانيات وأدوات الضابطة الجمركية في محاربة التهريب األمر الذي يحل جزء كبير من هذه المشكلة. وتعزيز 
 

ظاهرة السيارات غير القانونية ظاهرة تمس كافة قطاعات المجتمع، وتعد من أسوء المظاهر المنتشرة   أن لؤي الحواشتبر من جانبه أع
تكبد السيارات غير القانونية والمشطوبة أعباء تفوق   ، حيثفي المجتمع الفلسطيني على الرغم من المبررات التي يطرحها أفراد المجتمع

ي لتعويض مصابي حوادث الطرق وتشكل تهديد للسلم األهلي والنسيج االجتماعي، والمشكلة تتفاقم مع إمكانيات الصندوق الفلسطين
ظاهرة السيارات المشطوبة  بين الحواش أن  كما  التعامل مع الحاالت التي ال يغطيها التأمين.فهو  الهدف من الصندوق  اما  مرور الوقت،  

حتالل في تصدير هذا السيارات للسوق الفلسطيني، وبلغ اجمالي المبالغ التي وتعد سياسة ممنهجة يتبعها اال  2015زادت بعد عام  
 .  فقط خالل الثالث سنوات الماضيةمنها مليون شيكل  23  ،مليون شيكل من بداية تأسيس الصندوق  62دفعها الصندوق 

لى المال العام وعلى السلم األهلي، والسبب ظاهرة السيارات غير القانونية ظاهرة سلبية تؤثر ع  أنماجد دراغمة  من جانبه، أكد السيد  
مختص من عدة   بتشكيل فريق  2021قرار من مجلس الوزراء في عام  بين أن هناك  كما  في انتشار هذه الظاهرة عدم تنفيذ القانون.  

 السيارات غير القانونية ووضع الية محددة لتنظيم عمل المشاطب.ظاهرة للتعامل مع   وزارات ذات عالقة
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القدومي أنه    . أشار من أولويات الشرطةهي  المركبات التي تنقل ركاب باجر  و المركبات غير القانونية   أن  رجا القدوميفيما بين الرائد  
صعوبة تواجه الشرطة  أشار إلى أن كما  االف مركبة سنويا.   10حوالي    بما معدلهألف مركبة خالل السنوات الماضية   72اتالف    تم

عملية اتالف  باإلضافة الى التكلفة المترتبة على،  تقع خارج سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية  المناطق التي    عمل حمالت أمنية في 
المركبات لذلك طالب  هذه  العقوباتب  ،  القانونية والمتاجرين بها  تغليظ  السيارات غير  الجماهيري برفع  طالب  كما    .أصحاب   الوعي 

 فة أطراف المجتمع المدني.والشعبي بخطورة هذه المركبات من قبل كا
فاذا كانت المركبات   ،تعامل مع السيارات غير القانونية والمشطوبة ضمن القانون أن الضابطة الجمركية ت  قرن الفادي أبو  المقدم  أكد  كما  

كانت المركبات محملة على شاحنة نقل خاصة بنقل السيارات ومعها أوراقها ووجهتها األخيرة لمشطب مرخص فال يتم مصادرتها، أما اذا  
 . ال يوجد معها أوراق ثبوتية وغير معروفة الوجهة األخيرة لهذه المركبات يتم مصادرتها

يجب وضع إجراءات   الظاهرة، لذلكشار هذه  تان  من اهم اسبابغياب العقوبات الرادعة هو  أن  على  أجمع المشاركون  في نهاية اللقاء،  
الكتروني   المشطوبةبديلة ورادعة وعمل ربط  الجهات األمنية المختصة بمحاربة هذه   تحفيزضرورة  و ،  للتعامل مع سائقي السيارات 

  .ذات العالقة  كافة الجهات ها ومحاربتها من قبلرفع الوعي العام بالتعاون معضرورة ، باإلضافة الى بالظاهرة وتنظيم عمل المشاط
 
 
 
 
 
 
 
 


