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 الملخص :

إن مشكككلة الحككوادث المروريككة ليسككت مشكككلة محليككة نو  اريككة ة إنمككا تككي مشكككلة عالميككة تعككاني من ككا الككدو       
ن كانت معاناة الدو  النامية نشد  –المتقدمة والدو  النامية على حد سواء  مشكلة تستدعي  لق مختلف  وتي –وا 

 االجتماعية في الدولة.و األج زة األمنية والدوائر الصحية واال تصادية 
فعلى المستوى العالمي تشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى نن عدد القتلى مكن جكراء حكوادث المكرور      

ة  %58  الناميكة من كا حكوالي مليون شكخ  بمعكد  يقكوق الة ةكة شالص شكخ  يوميكاص ة يخك  الكدو 4.1 د بلغ 
مليون شخ  سنوياص ة وبلغت التكلقة اال تصكادية للحكوادث المروريكة حكوالي  82 - 02ونن عدد المصابين ما بين 

مكن إجمكالي الكدخل القكومي لكدو  العكال  ة  %3 - %4مليار دوالر ة نيضكاص تقكدر التكلقكة اال تصكادية مكا بكين  845
المستشككقيات فككي العككال  تشككغل ا إصككابات ناتجككة عككن حككوادث المككرور ة كمككا مككن نسككر ة  %48 - %42ونن مككا بككين 

نشككارت منظمككة الصككحة العالمككة إلككى نن حككوادث المككرور يتو ككئ نن تقككف سككبباص رئيسككياص للوفككاة ينككاف  نسككبا  الوفككاة 
 .0202األخرى مةل نمراض القل  والسرطان والسكتة الدماغية بحلو  عا  

تشككير مؤشككرات الحككوادث المروريككة إلككى نن تنككاف نكةككر مككن نصككف مليككون حككادث نمككا علككى المسككتوى العربككي ف     
صكابة نكةكر مكن  32مروري سنوياص ينتج عن ا وفاة نكةكر مكن  نلكف شخكرين وتكؤدي إلكى خسكائر  082نلكف شكخ  وا 

ي مليككار دوالر سككنوياصة بينمككا فككي الككدو  الناميككة تبلككغ تكلقككة عكك   المصككابين حككوال 58ا تصككادية تقككدر  يمت ككا نحككو 
نمكا علكى مسكتوى األردن فقكي  ةمليار دوالر سنوياصة وتو مبلغ يتجاوز بكةير ما ينقق علكى مشكروعات التنميكة 422
صككابة مككا يزيككد عككن شككخ  وا   522نلككف حادةككاصة نككتج عن ككا وفككاة مككا يقككر  مككن  53و ككئ مككا يزيككد عككن  0228عككا  

 .شخ  شخرين 40822
 ال ندسكيداخ ت بكين العديكد مكن العوامكل المرتبطكة بكالتقيي  إن الحوادث المرورية تي نحداث مركبة تتضمن ت     

للطرق وعوامل خاصة بالمركبة وعوامل خاصة بالسائق وعوامل بيئية وجويةة وان شركات التأمين يجبان تأخذ نظك  
خاصة لتصنيف الخطر عند  يا  نخطار المركبات وتسعير وةائق التأمينة يحتكل فكرت تكأمين المركبكات فكي السكوق 

مكن اجمكالى األ سكات وتمةكل %18دني المرتبة األولى بين فروت التأمين المختلقةة حيث تمةل ا سكاطة نكةكر مكن األر 



مكن اجمكالى التعويضكاتة ويحتكل التكأمين االلزامكى ضكد الغيكر النصكي  األكبكر مكن تكأمين %52تعويضاتة نكةر مكن 
 المركبات.

سككا  مبلككغ ةابككت وفقككا لنككوت المركبككة والغككرض مككن يككت  حسككا   سككم التككأمين االلزامككى علككى المركبككات علككى ن     
استخدام ا دون األخذ في االعتبار حج  التعويضات الذي يتزايد سنويا بس  زيادة عدد وحج  الحوادث ونيضا دون 
األخككذ فككي االعتبككار خبككرة  ائككد المركبككة وصككقاتة الشخصككيةة ولككذلف فككان البحككث ي ككدص إلككى اسككتخدا  التوزيعككات 

جك  التعويضكات فكي تسكعير التكأمين االلزامكى علكى المركبكات علكى نسكا  توزيكئ تكلقكة الحكوادث االحتمالية لعدد وح
على عدد المركبات نو نن يت  حسا   سم التأمين االلزامى بقرض نن القسم المحدد من  بل ال يئات الر ابية يمةل 

لنقصان طبقا للسجل المروري للمكؤمن الحد األدنى الواج  دفعة من  بل المؤمن لهة وتذا القسم يتغير بالزيادة نو ا
له نو السائق والمخالقات المرورية وعدد الحوادث التي يرتكب اة حيث نن ربم ا سات التككأمين بالمخالقكات المروريكة 
 وعدد الحوادث يؤدى إلى تحقيق العدالة وعد  دفئ  سم متساوي بين من ارتك  مخالقات وحوادث ومن ل  يرتك .

 
 


