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 دولـة اإلمــارات العربية المتحـدة
 
 

 
 وثيقـة تأمــين

 ـــ
 

 :المبـدأ  
 

 
 

أن وثيقة التأمين الموحدة عن حوادث السيارات ال تشمل 

بحسب األصل في نطاق التغطية التأمينية قائد السيارة وقت 

ون لدى المؤمن له ما لم يحرر الحادث واألشخاص الذين يعمل

 .ملحق إضافي يقترن بالوثيقة يشمل هؤالء بهذه التغطية
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 ق 02لسنة  092الطعن رقم 

 "نقض تجاري" 

  الموافقجلسة الثالثاء 

 0222من أبريل سنة  00

 
 

 :القاعدة القانونية
 

أن وثيقةةةل أمتةةةأمين أممو ةةةدث  ةةةن  ةةةوأد  
لصةةة  طةةة    ةةةت  أمسةةةيت أ  ش ت ةةةم  ل سةةة  أأ

أمتغ يةةةةل أمتأمي يةةةةل يترةةةةد أمسةةةةيت ث ويةةةة  أم ةةةةتد  
وأأ ختص أمذين يعملةون مةدا أممة من مة  مةت مة  
ي    مل   إضتط  يقت ن لتموثيقةل ي ةم  الة ش  

 .لهذه أمتغ يل
 

ممةةت نةةتن ذمةة  ونةةتن أملةةين مةةن أأو أ  أن 
غ يل تأم ت ن تمس  لدطتع  تلصل  أ   م مو  لتم

يقةةةةل أمتةةةةأمين أمتةةةة  أمتأمي يةةةةل لمولةةةة  مل ةةةة  وث
أن أمتةةأمين " تضةم   طةة  ل ةد أممت عةةت   لةت ث 

إش أن أم نةة  مةة  يبعةةن لل ةة  الةةذأ " ي ةةم  أمسةةتر  
 ةت  أمويةو   –مدطتع إي أدأً و دأً ممت م  من أث  أ

 لى  قيقت  ومدمو  أمس د أمذي تمس  ل  أم ت ن 
ممةت ي ةول   -ط  تغيي  ول  أم أي ط  أمةد وا –

وأإلخةت  ل ة  أمةدطتع لمةت لتمقلصو  طة  أمتسةلي  
 .يول   قض   لى أن ينون مع أم قض أإل تمل

 
 : إن الدائرة المؤلفة برئاسة

 
 .شهاب عبد الرحمن الحمادي: السيد القاضي 

 .أحمد سليمان النجار: وعضوية السيد القاضي

 .البشير بن الهادي زيتون: والسيد القاضي 

 
 أصدرت الحكم اآلتي

 ــــ

 
أأو أ  وتةةتوث تق يةة  لعةةد أإل ةةتع  لةةى 

 .أمتلخيص وأممدأومل 
 

 . ي  إن أم عن أستوطى أوضت   أم نليل
 

 لةةةى مةةةت يلةةةين مةةةن  –و يةةة  إن أمويةةةترع 
تت لصةة   –أم نةة  أمم عةةون طيةة  وسةةتر  أأو أ  
مسةةةة ل  69طةةةة  أن أم ةةةةت ن أيةةةةت  أمةةةةد وا  يةةةة  

تلةةةةت ي أمعةةةةين ضةةةةد أمم عةةةةون ضةةةةدالت  5002
تمتضةةتمن ل لةة   أم نةة  لمماأمهةةت ل.... وم سسةةل 

لةةأن يةةدطعت مةة  أمتعةةويض أمم تسةة   ةةن أأضةة أ  
أمت  م ق  ل   لى سة د مةن أ ة  نةتن يعمة  سةترقتً 
ت  ـمسيت ث أمت يت مدا أمم سسل أممذنو ث وأ   أث ة

ت ميلهةةةت لتم مةةةت  ويةةةع أم ةةةتد  ى ممةةةت أدا إمةةةى 
إلصةةةةتلت  لنسةةةةو  لتمسةةةةتيين وأمةةةةذ أ ين وللت لةةةة  

وممةةت  أأيسةة  ولتمتةةتم  يسةةت   أمتعةةويض   هةةتى
نت   أمسةيت ث م تنلةل أم ةتد  مة من  ليهةت مةدا 
أمم عةةون ضةةدالت طم هةةت تنةةون ملامةةل إمةةى لت ةة  
أمم سسةةل أمتةةتلع مهةةت لةةتمتعويض ومةةن ألةة  ذمةة  
نت ةةةة  أمةةةةد واى وم نمةةةةل أو  د لةةةةل يضةةةة  
لة طض أمةد وا طةة  موألهةل أمم سسةل ى ولةةمماأ  
أمم عةةون ضةةدالت لةةأن تةة دي مل ةةت ن مللةة  مترةةل 

 992أمم عةون ضةدالت لة ي   أستأ ف . أم  د ال 
 930أم ةةةت ن لةةة ي   نمةةةت أسةةةتأ   5002مسةةة ل 
وم نمةةل أشسةةتر ت  يضةة  لللسةةل  5002مسةة ل 
موضةةةةوع أشسةةةةتر ت  أأو   طةةةة  52/1/5009

 لممغةةةةةت  أم نةةةةة  أممسةةةةةتأ   ولةةةةة طض أمةةةةةد واى 
 وطةةة  موضةةةوع أشسةةةتر ت  أمثةةةت   لعةةةد  لةةةوأا 
 عةة  أمةةد وا مسةةتلقل أمفلصةة  طةة  أمةةد وا  يةة  

مسةةة ل  142وأسةةةتر تطهت  يةةة   5003مسةةة ل  559
 عةةن أم ةةت ن طةة  الةةذأ أم نةة  ل  يةة  .  5004

أمةة قض لةةتم عن أمم ةة و ى ويةةد  عةة   أمم نمةةل 
أم عةةن طةة    طةةل م ةةو ث ط ةةدد  م عةة ه للسةةل 

 .لـم أطع
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و يةةة  إن مةةةت ي عةةةته أم ةةةت ن  لةةةى أم نةةة  
أمم عون طية  مختمفةل أمقةت ون وأمخ ةأ طة  ت ليقة  

سة د مةن أن ذم  أ   يضةى لة طض أمةد وا  لةى 
 قةةةةد أمتةةةةأمين ش يغ ةةةة  أأضةةةة أ  أمتةةةة  تل ةةةة  
لتمسةةتر  أ ةة  مةةن أمفرةةت  أممسةةتث ته مةةن أمتغ يةةل 
أمتأمي يةةل طةة   ةةين أن أمعقةةد طةة  ل ةةد أممت عةةت  

م  أمسةةتر  ممةةت يعيلةة   ةةأو د  لةةت ث أن أمتةةأمين ي
 .ويستول   قض 

 
و يةةة  إن الةةةذأ أم عةةة  طةةة  م لةةة  ذمةةة  أن 

  أمسةةيت أ  ش وثيقةةل أمتةةأمين أممو ةةدث  ةةن  ةةوأد
ت م  ل س  أألص  طة    ةت  أمتغ يةل أمتأمي يةل 

ص أمةةةذين يت ث ويةةة  أم ةةةتد  وأأ ةةةختسةةةيترةةةد أم

يعملون مدا أمم من م  مت م  ي    مل   إضتط  
ممةةت . غ يةةلتيقتةة ن لتموثيقةةل ي ةةم  الةة ش  لهةةذه أم

نةةةتن ذمةةة  ونةةةتن أملةةةين مةةةن أأو أ  أن أم ةةةت ن 
أمتأمي يل  غ يلتتمس  لدطتع  تلصل  أن م مو  لتم

لمول  مل   وثيقل أمتأمين أمت  تضم   طة  ل ةد 
إش " أن أمتأمين ي م  أمستر " أممت عت   لت ث 

أً ممت دأن أم ن  م  يبعن لل   الذأ أمدطتع إي أدأً و 
 ةت  أمويةو   لةى  قيقتة  ومةدمو   –م  من أثة  

طيتغي  ولة  أمة أي  -أمس د أمذي تمس  ل  أم ت ن
  لتمقلصةو  طة  أمتسةلي  ممةت ي ةول –ط  أمد وا 

وأإلخت  ل   أمةدطتع لمةت يولة   قضة   لةى أن 
 .ينون مع أم قض أإل تمـل
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 سـلطـنة عـمـــــان
 
 

 
 نـــيـتأمـ

 ـــ
 

 :المبـدأ  
 

 
 

تضمين وثيقة التأمين شرطاً يقضي بسقوط حق المؤمن له  -

 .شرط صحيح. إذا لم ترفع الدعوى خالل مدة محددة 
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 0991فبراير  02جلسة األربعاء 
 414/90الدعوى رقم 
 

يلةةةوا م ةةة نت  أمتةةةأمين أن ت ةةةت   طةةة  
طة  أمتعةويض  وثيقل أمتأمين سقو     أمم من م 

هةذأ لأممق   مة  لموللهةت إذأ الةو مة  تقةد  ملم تملةل 
أم    ط  طت ث م ةددث ى أ ة  أتفةت   لةى أمتقةتد ى 
ش يتعت ض مع أي  ص ط  أمقوأ ين أمعمت يةل وش 

وش يعتلة  مثة  الةذأ . يختم  أم عت  أمعت  لتمسل  ل
مةن يةت ون  ة نت   22أم    لت ت  لقت ملمةتدث 

 .لد وا أ       تعسف  15/96أمتأمين  ي  
 الهيئة

 
لعةةةةةد أإل ةةةةةتع  لةةةةةى أأو أ  ى وسةةةةةمتع 

 ..أمم أطعل أم فويلى ولعد أممدأومل 
 

 يةة  أن أمويةةترع تت لصةة  طةة  أن أممد يةةل 
أيتمةةةة  أمةةةةد وا ضةةةةد أممةةةةد ى  ليهةةةةت أأومةةةةى 
للصةةةة يفل أود ةةةة  أمت ةةةةل سةةةة  أمهيرةةةةل لتةةةةت ي  

  ل لةةةة  أم نةةةة  لمماأمهةةةةت لتقيةةةةي  30/6/1665
  أ لصةةةةةت الت  تةةةةةى تةةةةةت ي  أأضةةةةة أ  أمتةةةةة  تةةةةة

ع مةةع  فةةع .  55235  وأملتمغةةل 12/6/1665
أم ةة  طةة  تعةةدي  الةةذأ أممللةة  أن أإللصةةت ت  ش 
تاأ  مستم ث ى وإماأمهت ل سو  أمةد وا وأتعةت  
أمم تمةةةةةةته ى ويتمةةةةةة  ليت ةةةةةةت مهةةةةةةت أ هةةةةةةت لتةةةةةةت ي  

  أل مةةةةة  وثيقةةةةةل تةةةةةأمين لةةةةة ي  51/15/1626
آ  مع أممد ى  ليهت . أي. س/ 2055100643

أمين  قةةد لصةةيت ل وأ مةةت  مينت ينيةةل ونه لتريةةل متةة
تقةةةو  أممد يةةةل لت فيةةةذه ملصةةةتمط لتمعةةةل أمسةةةل تن 

  إمةةةةةةى 1/1/1660يةةةةةةتلوس  ةةةةةةن أممةةةةةةدث مةةةةةةن 
ى وت  مد الذه أموثيقل س ل أخ ا  31/15/1660
  لمولة  31/15/1661  إمى 1/1/1661من 

 ى 53/2/1660 سةةتمل أممةةد ى  ليهةةت أمم  خةةل 
  طةةةةة     ةةةةة    يةةةةة50/11/1661ولتةةةةةت ي  

م ةةةة وع لتمعةةةةل أمسةةةةل تن يةةةةتلوسى طةةةةأخ    
  51/11/1661أممد يةةل أممةةد ى  ليهةةت لتةةت ي  

لتم ةةتد  إل لصةةت  أمضةة   طةة د   ليهةةت لتةةت ي  

لةةأن نةة  أموثةةتر  يةةد تةة  أمغت الةةتى  53/11/1661
    أ ة  ش  ة  مهةت طة  ذمة  ى أن أمتعتمة  لهةذه 
أموثةةتر  نةةتن يةةت  مةةن خةةت   سةةت  لةةت يى ومةة  

أي إخ ةةةت  لممغةةةت  الةةةذه أموثةةةتر ى تتسةةةل  أممد يةةةل 
ولتم لوع إمى وثيقل أمتأمين تلين أ هت تة ص  لةى 
أمت ني  يلة  أمللةو  إمةى أمقضةت  ى ومنةن أممةد ى 
 ليةةة  أأومةةةى مةةة  تضةةةمن أموثيقةةةل الةةةذأ أم ةةة   ى 

   للةةةة  أممد يةةةةل مةةةةن 54/9/1665ولتةةةةت ي  
أممد ى  ليهت أأومى إ ست    و  أمت ني   لقةت 

قةةةل ى إش أن أممةةةد ى  ليهةةةت مل ةةة   أمةةةوأ د لتموثي
   تملتهةت 15/9/1665أأومى م  ت د ى ولتةت ي  

مةة ث أخةة ا ل ةة   أمت نةةي  طةة د   ليهةةت ل سةةتمل 
م طقةةت لهةةت  ةة   أمت نةةي ى وممةةت  تملتهةةت لت فيةةذه 
ولتسةةميل أمم نةة  تةة د  ليهةةت أيضةةت ى وممةةت نت ةة  

ى هت أأومةى يةد تلتاللة   ة   أمت نةي أممد ى  لي
 للهت ستم  أمليتنىطقد أيتم  أمد وا ل 

ويةةةدم  لصةةةو أً مةةةن طةةةتتو ث يسةةة  أمتةةةأمين  -1
 120/3.102لمللةةةةة   51/15/26لتةةةةت ي  

ع ومعهةةت وثيقةةل أمتةةأمين لهةةذأ أمتةةت ي  مةةن . 
  نل أمتأمين أمو  يةل أممةد ى  ليهةت أمثت يةل 

إمةةةةةةةةةى  1/1/1660ممةةةةةةةةةدث سةةةةةةةةة ل مةةةةةةةةةن 
31/15/1660 . 

ونةةت  )ومةةن  سةةتمل أممةةد ى  ليهةةت أأومةةى  -5
  لمةةد أموثيقةةل 53/2/1660لتةةت ي  ( تةةأمين

  إمةةةةةةةى 1/1/1661سةةةةةةة ل أخةةةةةةة ا مةةةةةةةن 
  ومعهةةت مل ةة  أموثيقةةل مةةن 31/15/1661

أممةةةةد ى  ليهةةةةت ) ةةةة نل أمتةةةةأمين أمو  يةةةةل 
و ليةة  مةةت يفيةةد موأطقةةل تلةة  أم ةة نل ( أمثت يةةل

 . لى مد أموثيقل س ل أخ ا

ومةةن  سةةتمل أممةةد ى  ليهةةت أأومةةى لتةةت ي   -3
  لمخ ت الت ل تد  أم  ية  51/11/1661
 .قيي  أأض أ مت

ي   ومةةةةن  د أممةةةةد ى  ليهةةةةت أأومةةةةى لتةةةةت -4
  لةةأن لميةةع وثةةتر  أمتةةأمين 53/11/1660

لمت طيهت أموثيقةل موضةوع أمةد وا يةد أمغية  
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معةةةد  سةةةدأد أمقسةةة   30/6/61أ تلةةةت أً مةةةن 
 .وأ هت ش تقل  أيل مسروميل

ومةةةن  سةةةتمل أممد يةةةل إمةةةى أممةةةد    ليهةةةت  -2
  ل لةة   ةة   15/9/1665أأومةةى لتةةت ي  

أمت نةةي ى ومةةن  سةةتمل أممةةد ى  ليهةةت أأومةةى 
 .  ومعهت     أمت ني 9/9/1665لتت ي  

ومةةن  سةةتمل أممد يةةل  ليهةةت أأومةةى لتةةت ي   -9
  ل لةة  ت فيةةذ  ةة   أمت نةةي  19/2/1665

 .وتسميل أمم ن 
 

و يةةة  أن أممةةةد ى  ليهةةةت أأومةةةى أ ل ةةة  
للصةة يفل أمةةد وا طةة د  ليهةةت ونيلهةةت طةة  مةةذن ث 

  دطةةةع طيهةةةت لعةةةد  5/15/1665د هةةةت لتةةةت ي  أو
يلو  أمةد وا مسةقو هت لتمتقةتد  أسةت تدأً إمةى أمل ةد 

مةةن وثيقةةل أمتةةأمين أمةةذي يةة ص  لةةى أن ( 2) يةة  
ذأ مةة  يقةة  د ةةوأه خةةت   قةةو  أممةة من مةة  تسةةق  إ

مةةةن تةةةت ي   طةةةض م تملتةةة ى ويةةةد  ثتثةةةل  ةةةهو 
 طضةة  أممةةد ى  ليهةةت أأومةةى م تملةةل أممد يةةل 

  ل سةةةةةتمتهت طةةةةة  الةةةةةذأ 53/11/1661لتةةةةةت ي  
أمتت ي ى نمت دطع لعد  يلو  أمد وا م طعهةت  لةى 
 ي  ذي لصفل ل ت   لى أن الةذأ أمتةت ي  نمةت دطةع 
لعةةد  يلةةو  أمةةد وا م طعهةةت  لةةى  يةة  ذي لصةةفل 
ل ةت   لةةى أن أممةةد ى  ليهةةت أأومةةى ملةة د ونيةة  
تةةةأمين م ةةة نل أمتةةةأمين أمو  يةةةل أممةةةد ى  ليهةةةت 

ع أممد يل لهذه أملصفلى نمةت مثت يل وأ هت تعتمل  مأ
 لةةة   طةةةض أمةةةد وا أسةةةت تدأً إمةةةى أ هةةةت أمغةةة  
أموثيقةةل معةةد  سةةدأد أأيسةةت  ى ويةةد  مةةع أممةةذن ث 

 .لصو أً من وثيقل أمتأمين
 

و يةةةة  أن ونيةةةة  أممد يةةةةل أودع لتةةةةت ي  
  مةةذن ث  لةة  طيهةةت  طةةض نتطةةل 59/15/1665

أمدطع أمملدأه من أممد ى  ليهت أأومىى نمةت  لة  
نل أمتةأمين أمو  يةل مةد ى  ليهةت ثت يةل إدخت   ة 

 55235وإماأمهةةت لتمتضةةتمن لةةدطع مللةة  مقةةدأ ه 
ع وأمملصةةةت ي ى ويةةةت  أ ةةة  أختلصةةة  أممةةةد   . 

 ليهت أأومى لت تلت الت ونيلل  ةن أممةد ى  ليهةت 
أمثت يل  تى يس ا أم ن   ليهت طضت  ن أ هت يةد 
أ تضةةةة  أمخلصةةةةومل و د   ليهةةةةتى وأن أمةةةةدطع 

م ل ى أ هت  لل   ة   أمت نةي  لتمتقتد  ط   ي  
طةةت يسةة ي  9/9/1665ومةة  تةة د  ليهةةت إش طةة  

ميعتد أمتقتد  إش من الذأ أمتةت ي  ى الةذأ إش أن الةذأ 
مةةةن يةةةت ون ( 22)أم ةةة   لت ةةة  لمولةةة  أممةةةتدث 

 15/96  نت  أمتأمين لتمم سو  أمسل ت    ية  
أمت  ت ص  لى ل تن ن      تعسةف  ية د طة  

ن أ   مة  ينةن ممختمفتة  أثة  طة  وثيقل أمتأمين ويتلي
ويةةوع أم ةةتد  أممةة من م ةة  وأضةةت  أن أممةةد ى 
 ليهت أأومى تلتاللة  أم  يقةل أمتة  لة ا  ليهةت 
أمعم  ط  دطع أأيست  وأ هت سدد  أيست  أموثيقل 

 .  30/6/1661لتت ي  
 

و يةةة  أن أممةةةد ى  ليهةةةت أمثت يةةةل أ ل ةةة  
للص يفل أختلصتمهت طة  أمةد واى و ضة  ونيلهةت 

لسةةل ولصةةم   لةةى دطت ةة  أمسةةتل  أمةةذي تمسةة  لتمل
طيةة  لسةةقو  أمةةد وا لتمتقةةتد ى نمةةت لصةةم  ونيةة  

 .أممد يل  لى  للتت  و لى دطت   
 

 -من وثيقل أمتةأمين( 2)و ي  أن أمل د  ي  
 لةى  لةى  -والو م ت  لمسةت ي  لتممةدأد أأ مة 

تسق   قو  أمم من م  أمتة  تخومهةت مة  الةذه " أن 
تملةةل أمتةة  تقةةو  لهةةت  لةةى أموثيقةةل إذأ أ  ةةو  أمم 

 أو ... أ تيةةةةةةةةةةةةت  لةةةةةةةةةةةةأي لصةةةةةةةةةةةةو ث نت ةةةةةةةةةةةة  
إذأ  طضةة  أم ةة نل ذمةة  أم لةة  ملتعةةويض ى ومةة  
يتخةةذ أممةة من مةة  أي إلةة أ  أو مةة  يقةة  أي د ةةوا 
خةةت  طتةة ث ثتثةةل أ ةةه  مةةن تةةت ي   طةةض ذمةة  
أم لةة ى أو خةةت  ثتثةةل أ ةةه  مةةن تةةت ي  أتخةةتذ 
 أمم نمةةل أمم فةة د أو أمم نمةةين أو أم نةة  أممةة لط
مقةةة أ   ةةةو  الةةةذه أمم تملةةةلى وذمةةة  إذأ مةةةت أ يةةة  
أمموضوع إمى أمت ني  لمول  أم لصوص أموأ دث 

ى نمةت تضةم   "ط      أمت ني  من الذه أموثيقل 
إذأ : أموثيقل     أمت ني  أمذي ي ص  لةى أتتة  

أختل  أم  طتن  لى ت ديد ييمل أمهت  أو أمتلة  
يلةة   لةةى أم ةة نل طةةو أً أن تخ ةة  أممةة من مةة  

تتلل ل ق  ط  إ تمل أمخت  إمى أمت ني ى وي ةت  ن
 –مسةةةتقلت  ةةةن أي  اأ ةةةت  أخةةة ا  –أم ةةةاأع 

ومةةةةع  ةةةةد  .... مت نةةةةي  م نةةةة  يعي ةةةة  أم  طةةةةتن 
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ل   أممة من مة  طة  أمللةو  إمةى أمقضةت   إلخت أ
طةةة  أمم تا ةةةت  أمتةةة  ش تتعلةةة  لقيمةةةل أمهةةةت  أو 

تن   مةن أممتفة   لية  لصة أ ل أ ة  إذأ نةأمتل  طم ة
  لةةين أم ةة نل وأممةة من مةة  متعلقةةت لقيمةةل أمخةةت

أمهةةت  أو أمتلةة  طةةت يلةةوا ملمةة من مةة   طةةع أيةةل 
د ةةةةوا يضةةةةتريل  لةةةةى أم ةةةة نل ل ةةةةأن أمقيمةةةةل 
أممةةةذنو ث لمولةةة  الةةةذه أموثيقةةةل إش لعةةةد لصةةةدو  

 .ل أ   أمقيمل أمت ني  ي أ 
 

 و يةةةةة  أ ةةةةة  يلةةةةةوا م ةةةةة نت  أمتةةةةةأمين 
أن ت ةت    –و لى مت لة ا لة  يضةت  أمهيرةل  –

وثيقةةةل أمتةةةأمين سةةةقو   ةةة  أممةةة من مةةة  طةةة  طةةة  
أمتعةةويض أممقةة   مةة  لموللهةةت إذأ الةةو مةة  يتقةةد  
ملم تملل لهذأ أم ة  طة  طتة ث م ةددث ى أ ة  أتفةت  
 لةةةةى أمتقةةةةتد  ى ش يتعةةةةت ض مةةةةع أي  ةةةةص طةةةة  
أمقةةةةةوأ ين أمعمت يةةةةةل وش يخةةةةةتم  أم عةةةةةت  أمعةةةةةت  

مةةن  44لتمسةةل  لى طيلةة  ت ليقةة   مةةت لتممةةتدث 
ا و للةت  أمت نةي  أمةت  أمهيرةل  عت   عة  أمةد تو

وتعديتتةةةة ى  35/24لتمم سةةةةو  أمسةةةةل ت    يةةةة  
 و ي  لص يط مت ذال  إمي  ونية  أممد يةل مةن أن 

مةةن يةةت ون ( 22)الةةذأ أم ةة   لت ةة  لةة ص أممةةتدث 
لةد وا أ ة   ة    15/96  نت  أمتةأمين لة ي  

تعسةةف  مةة  ينةةن ممختمفتةة  أثةة  طةة  ويةةوع أم ةةتد ى 
مليتن إذ  لص   لى أ ة  آ فل أ( 22)ذم  أن أممتدث 

يقع لت ت مت ي د طة  وثيقةل أمتةأمين مةن أم ةو  " 
نةة   ةة   تعسةةف   -2.... 3.... 5.... 1: أتتيةةل

آخةة  يتلةةين أ ةة  مةة  ينةةن ممختمفتةة  أثةة  طةة  ويةةوع 
يةةةد دمةةة    لةةةى أن ... "   أم ةةةتد  أممةةة من م ةةة

أممقلصود ل  أم    أمذي يتعلة     لت قة  أمخ ة  
ى طينةون  ة  ت تعسةفيت أمم من م   ولت ديد مةدأه 

إذأ م  ينن ممختمفت  أث  ط  ويوع أم تد  أممة من 
م ةة ى أمةةت أم ةة و  أأخةة ا أمتةة  ش تتعلةة  لت قةة  
أمخ ةةة  أممةةة من م ةةة  إش لت ديةةةد مةةةدأه ى وم هةةةت 
أم ةة   أممتعلةة  لسةةقو  أمةةد وا لتمتقةةتد  طتعتلةة  
  و ت لص ي   يلوا م  نل أمتةأمين أن تتمسة  

( 2)مفتد أم ص ط  أمل ةد لهت ممت نتن ذم  ى ونتن 
آ ةة  أمليةةتن مةةن وثيقةةل أمتةةأمين أ ةةت أ  أممةةد   

د وا أممد يل لتمتقةتد  إذأ مة  تتخةذ    ليهمت سقو
أي إل أ  أو تق  أمد وا خةت  ثتثةل  ةهو  مةن 
تةةت ي   طةةض  للهةةتى ونةةتن أممةةد    ليهمةةت يةةد 

  لةةة طض 53/11/1661أللغةةةت أممد يةةةل لتةةةت ي  
ل لةةةذم  طةةةة   لةةة  أمتعةةةويض ى وأيةةة   أممد يةةة

لصةةة يفل أمةةةد وا ومةةة  تتخةةةذ أي إلةةة أ  ومةةة  تقةةة  
  لعد أ قضةت  أنثة  30/6/1665أمد وا إش ط  

مةةةن ثتثةةةل  ةةةهو ى طتنةةةون د ةةةوا أممد يةةةل يلةةة  
أممد ى  ليهمت يد سق   لتمتقتد  ى وش يغية  مةن 
ذم  إد ت  أممد يل لأن أممد    ليهمت مة  يةاودأه 

ذ أن ل ةة   أمت نةةي  أ هةةت تعلةة  لهةةذأ أم ةة   م ةة
تسلم  وثيقل أمتأمين لعد أل أمهت نمت تعلة  ل ة   

لمضة  (2)هت لتمتقتد  لمول  أمل د  ية  سقو   ق
ثتثةةل  ةةهو  مةةن تةةت ي   طةةض  للهةةتى ونت ةة  
يةةةتد ث  لةةةى م تملةةةل أممةةةد    ليهمةةةت مةةةن الةةةذأ 

مهةةت ن هةةت مةة  تفعةة  طيتقةةتد  أمةةدين لةةاأ  أمتةةت ي  وم
و  لى إالمتمهتى الذأ إمةى أن الةذأ أم ة    سةلمت الة

عتال  من  لت أتة  ش ي  لة  إش إذأ نةتن أمخةت  
م من مة   لةى ييمةل أمهةت  لين   نل أمتأمين وأم

ى وش ي ةةم  أمخةةت  لي همةةت  لةةى  ةةد   أو أمتلةة 
أسةةت قت  مللةة  أمتةةأمين ألصةةت موضةةوع أمةةد واى 

ل ةت   لةى  لة  أممةد ى  –ومن ث  تقض  أمهيرةل 
 .ل طض أمد وا مسقو هت لتمتقتد   – ليهمت 
 

يةةة  أ ةةة   ةةةن أمملصةةةت ي  طتلةةةا  لهةةةت و 
من أمم سةو  أمسةل ت    49أممد يل  مت لتممتدث 

 .آ   أمليتن وتعديتت   35/24 ي  
 

 "فلهذه األسباب " 


