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 ب

 التفويض

أنا ىايل محمد عيد الرويعي؛ طالب في كمية الحقوق؛ أفوض جامعة االسراء 

االشخاص عند أو  الييئاتأو  المؤسساتأو  بتزويد نسخ من رسالتي لممكتبات

 طمبيا. 

 

 التوقيع: 

 

 التاريخ: 

  





 د

 اإلهداء

 

 

ّٖ العزٓزًٓ ...  إىل ّالد

 ...أٍدٖ ٍرا العنل املتْاضع

 

  



 ه

 الشلس ّالتقدٓس

احلند هلل كنا ٓيبغٕ جلالل ّجَُ ّعظٔه سلطاىُ، ّالصالالٗ ّالشالالو   

ٌ مً اهلل علٕ بإمتاو أعلٙ سٔدىا حمند ّعلٙ الُ ّصحبُ أمجعني، بعد 

ىل إإال أٌ أتقالدو ززٓالل الشاللس ّعظالٔه االمتيالاٌ      ال ٓشالع    السسالال٘ ٍرِ 

عضاء ٍٔئُ التدزٓص، علٙ مالا دالدمِْ لالٕ مالً عالٌْ      أىل إّ جامع٘ االسساء؛

 ّتْجُٔ طٔل٘ فرتٗ الدزاس٘.

كنا ٓشسف  أٌ أتقدو ززٓل الشلس ّمزٓد األمتيالاٌ ّعظالٔه التقالدٓس    

مغلالٕ   إىل كل مً األستاذ الدكتْز عادل العلٕ ّاألستاذ الدكتْز مَيد أبْ

 نالا ٌ حيفظَبأم  صادق الدعاء  نافلَ زساليت باإلشساف علٙ اتلسم ّرًٓال

 .اهلل

ٌ كنا أتقدو بْافس الشلس  ّالتقالدٓس إىل أعضالاء جليال٘ امليادشال٘      ّاالمتيالا

ّاهلامال٘   ّتقالدٓه املالظظالاا القٔنال٘    السسال٘لتفضلَه مبيادش٘ ٍرِ  اللساو:

 علَٔا.

اعدىٕ ّدّدو لالٕ اليصالٔح٘   ّأتقدو بلل الشلس ّالتقدٓس إىل كل مً س

 إلمتاو زساليت أسأل اهلّل عّز ّجل أٌ جيعلُ يف مٔزاٌ ظشياتَه.

 

  



 و

 قائمة المحتويات
 الصفحة الموضوع

 ب التفكيض
 ج قرار لجنة المناقشة

 د اإلىداء
 ىػ الشكر كالتقدير

 ك قائمة المحتكيات 
 ح الممخص بالمغة العربية

 ٔ المقدمة 
 ٙ في عقد التأمين االستبعاد القانوني لمضمان الفصل األول: ماىية

 ٙ المبحث األكؿ: مفيـك االستبعاد القانكني لمضماف في عقد التأميف
 ٙ االستبعاد القانكني لمضماف في عقد التاميفالمطمب األكؿ: تعريؼ 

عف االنظمة المطمب الثاني: تمييز االستبعاد القانكني لمضماف 
 المشابية

ٛ 

مقكاعد العامة االخطار المستبعدة مف التأميف كفقان ل: المبحث الثاني
 لعقد التأميف

ٕٔ 

 ٖٔ المطمب األكؿ: استبعاد الفعؿ العمدم مف التأميف
 ٛٔ  تأميفالمطمب الثاني: استبعاد الخطر الظني مف ال

 ٕٔ المطمب الثالث: استبعاد الخطر غير المشركع مف نطاؽ التأميف
 التأمينستبعاد القانوني لمضمان في تطبيقات االالفصل الثاني: 

 من الحريق والتامين عمى الحياة
ٕٗ 

المبحث األكؿ: حاالت االستبعاد القانكني لمضماف في التأميف مف 
 الحريؽ

ٕٗ 

المؤمف لو أك المستفيد  فعؿالمطمب األكؿ: استبعاد الضماف نتيجة 
 العمدم

ٕ٘ 

بلـز لمشيء المطمب الثاني: استبعاد الضماف نتيجة العيب الم
 المضمكف

ٕٛ 



 ز

 الصفحة الموضوع
 ٕٖ المطمب الثالث: استبعاد ضماف األضرار الناجمة عف الحركب

المطمب الرابع: استبعاد ضماف األضرار الناجمة عف الظكاىر 
 الطبيعية 

ٖٙ 

 ٜٖ االستبعاد القانكني لمضماف في التأميف عمى الحياةالمبحث الثاني: 
 ٜٖ اةالمطمب األكؿ: التعريؼ بالتأميف عمى الحي

 ٔٗ المطمب الثاني: حاالت استبعاد الضماف في عقد التأميف عمى الحياة
الفصل الثالث: حاالت استبعاد الضمان في التأمين اإللزامي 

 لألضرار الناجمة عن استعمال المركبات
ٗٚ 

 ٔ٘ المبحث األكؿ: تحقؽ حالة مف حاالت الرجكع 
ف لو كالسائؽ المطمب األكؿ: حاالت رجكع )المؤمف( عمى المؤم

 معان.
٘ٔ 

 ٓٙ المطمب الثاني: حاالت الرجكع عمى سائؽ المركبو.
 ٖٙ المبحث الثاني: تحقؽ حالة مف حاالت عدـ التأميف 

 ٓٚ الخاتمة
 ٓٚ أكالن: النتائج

 ٕٚ ثانيان: التكصيات
 ٗٚ قائمة المصادر كالمراجع

 ٛٚ الممخص بالمغة االنجميزية 
 

  



 ح

 األردنيمضمان في عقد التأمين في القانون االستبعاد القانوني ل

 "دراسة مقارنة"

 إعداد

 ىايل محمد عيد الرويعي

 المشرف

 عادل العمياألستاذ الدكتور 

 المشرف المشارك

 األستاذ الدكتور ميند ابو مغمي

 الممخص

"دراسة  األردنيتناكلت ىذه الدراسة االستبعاد القانكني لمضماف في عقد التأميف في القانكف 

قارنة"، حيث ىدفت الدراسة إلى بياف مفيكـ االستبعاد القانكني لمضماف في عقد التأميف ككذلؾ م

بياف حاالت االستبعاد القانكني لمضماف الكاردة في القكاعد العامة لعقد التأميف كاألحكاـ المتعمقة 

أميف االلزامي بالتأميف مف الحريؽ كالتأميف عمى الحياة كحاالت االستبعاد الكاردة في نظاـ الت

 لممركبات. 

كتناكلت ىذه الدراسة حاالت استبعاد الخطر في القكاعد العامة لعقد التأميف مف خبلؿ بياف 

شركط الخطر القابؿ لمتأميف منو، كما تناكلت حاالت االستبعاد القانكني لمضماف في عقد التأميف 

المقارنة كالمصرم كالمبناني  انيفمف الحريؽ كعقد التأميف عمى الحياة في القانكف األردني كالقك 

( ٙٔك  ٓٔكأنتيت ىذه الدراسة ببحث حاالت الرجكع كحاالت عدـ التأميف الكاردة في المادتيف )

كمقارنتيا مع التشريع  ٕٓٔٓ( لسنة ٕٔمف نظاـ التأميف األلزامي لممركبات األردنية رقـ )

 المصرم.


