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 نص الوثيقة  –الجزء ]أ[ 

بق الجزء ]أ[ بغض النظر إذا كان منصوص عليه في جدول الوثيقة أم ال(                                                                
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 وثيقة تأمين كافة اخطار املقاولين  

 

انس كومبانيلشركة  الوارد اسمه في جدول الوثيقة قد تقدم    املؤمن لهأن  حيث   "( بالشركة)وُيشار إليها فيما يلي "  ليمتد   طوكيو مارين أند نيتشيدو فاير انشور

 .  الوثيقة تضمن فيبأنه ُم والذي يشكل ألغراض هذه الوثيقة مع أية تصريحات أو إقرارات كتابية أخرى قدمها املؤمن له بعرض كتابي بموجب تعبئة نموذج العرض 

 

 للشروط  
ً
 واالستثناءات واالحكام فقد تم االتفاق بموجب هذه الوثيقة، بأنه في مقابل قيام املؤمن له بسداد قسط التأمين املبين في جدول الوثيقة للشركة ووفقا

 واالشتراطات املذكورة في هذه الوثيقة أو في أي ملحق يلحق بها، سوف تعوض الشركة املؤمن له بالطريقة وإلى الحد املبين فيما يلي. 

 

 استثناءات عامة
 

   بسبب:ال تعوض الشركة، املؤمن له عن الخسارة أو الضرر أو املسؤولية التي تنتج بشكل مباشر أو غير مباشر من أو التي تنشأ عن أو تتفاقم 

 

املسلح،   (أ) العصيان  الثورة،  التمرد،  األهلية،  الحرب  أم ال(،  الحرب  أعلنت  العدائية )سواء  األعمال  األجنبي،  العدو  الغزو، هجمات  الحرب، 

أو أشخاص  ا أو املغتصبة، مجموعة من األشخاص يحدثون ضرر  القوة العسكرية  لعصيان، أعمال الشغب، اإلضراب، العصيان املدني، 

بالنيابة عن أو عالقة بأي منظمة سياسية، واملؤامرة، واالستحواذ، واملصادرة، واالستيالء، والتدمير، وإلحاق األضرار، بناء ع لى  يتصرفون 

 رعية أو فعلية أو من قبل أي سلطة عامة أو بلدية أو محلية.   أوامر أي حكومة ش 

 

 التفاعل النووي أو اإلشعاع النووي أو التلوث اإلشعاعي.  ( ب)
 

 العمل املتعمد أو اإلهمال املتعمد من قبل املؤمن له أو ممثليه.  ( ج)
 

 توقف العمل سواء الكلي أو الجزئي.   ( د)

 

الشركة، أنه بسبب أي من االستثناءات الواردة في الفقرة )أ( أعاله، أن أية خسارة أو تلف أو    تدعيأو إجراءات قضائية أخرى والتي  دعوى أو قضية  في حالة أي  

عاتق   لتأمين على ضرر أو مسؤولية غير مغطاة بموجب هذا التأمين، يقع عبء إثبات أن مثل هذه الخسارة أو التلف أو الضرر أو املسؤولية مغطاة بموجب هذا ا

 املؤمن له.  

 

 للجدول 
ً
 مدة التغطية: وفقا

 

 للجدول 
ً
 مدة الصيانة: وفقا

 

ة في الجدول من أي  على الرغم من أي تاريخ يخالف ذلك محدد في الجدول، تبدأ مسؤولية الشركة فقط من وقت بدء مباشرة العمل أو بعد تفريغ املمتلكات املحدد

 وتنتهي في التاريخ املحدد في الجدول. على أية حال، تنتهي مسؤولية  وسيلة نقل في املوقع املحدد في الجدول، أ 
ً
الشركة كذلك فيما يتعلق بأجزاء أعمال  يهما يحدث أوال

.  املشروعاملقاوالت املؤمن عليها التي تم تسليهما أو التي دخلت الخدمة من قبل صاحب 
ً
 قبل تاريخ االنتهاء املحدد في الوثيقة، أيهما يحدث أوال

 

 .
ً
 إذا كان مدة البناء الفعلية أقل من املدة املبينة في الجدول، ال يسمح باسترداد أي قسط تأمين ما لم تسمح به الشركة تحديدا

 

 

حدد بموجبه، يجوز للشركة ينتهي التأمين على أقص ى تقدير في التاريخ املحدد في الجدول ولكن في حال عدم إتمام أعمال البناء املتضمنة في التأمين خالل الوقت امل

 لألسعار التي تحددها الشركة. 
ً
 تمديد مدة التأمين ولكن يدفع املؤمن له للشركة قسط تأمين إضافي وفقا
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 عامة الشروط ال

 

املؤمن له وصحة البيانات من قبل  االمتثال لهبأي ش يء يجب عمله أو فيه إلى الدرجة التي ترتبط الواجبة لشروط هذه الوثيقة والعمل بها، تعتبر املراعاة  .1

 ألي مسؤولية املؤمن لهفي االستبيان والعرض املقدم من قبل الواردة واإلجابات 
ً
 مسبقا

ً
 الشركة.  تترتب على ، شرطا

 

 ال يتجزأ من  فيها وتشكل    بأنها متضمنة  واقسام الوثيقة  يعتبر جدول  .2
ً
يرد في هذا  حيثما  " ويفسر  هذه الوثيقةهذه، ويقرأ مصطلح "  وثيقة التأمينجزءا

،  االقساموثيقة أو الجدول أو ال هذه  يكون ألي كلمة أو مصطلح تم إلحاق معني محدد له في أي جزء منو . جدول وأقسام الوثيقةالعقد على أنه يتضمن 

 ذلك املعنى أينما يرد.  نفس 

 

و يقوم   .3 له،  الخاصةاملؤمن  نفقته  أو   ،على  الضرر  أو  الخسارة  ملنح  للشركة  املعقولة  التوصيات  بكافة  وااللتزام  املعقولة  الوقائية  التدابير  كافة  باتخاذ 

صنعين. 
ُ
   املسؤولية وااللتزام باملتطلبات القانونية وتوصيات امل

 

لتقييم ملمثلي الشركة  بتقديم كافة التفاصيل واملعلومات الضرورية    املؤمن لهاملخاطر ويقوم    ومعاينةفحص    ،في أي وقت معقول   ،)أ( يحق ملمثلي الشركة .4

 املخاطر.  

 

    بإخطار الشركة  املؤمن له)ب( يقوم  
ً
ة بعمل التدابير الوقائية اإلضافية كما  في املخاطر وأن يقوم على نفقته الخاصجوهري  على الفور عن أي تغيير  كتابيا

 لذلك.  قسط التأمينتتطلب الظروف، ويتم تعديل نطاق التغطية و/أو 
ً
 ، إذا استلزم األمر، وفقا

 

 على استمرار التكافل.  جوهري أو يسمح بعمل أي تغيير ال يحق للمؤمن له القيام بعمل 
ً
 يؤدي إلى زيادة املخاطر ما لم تؤكد الشركة كتابيا

  

 :يلي بما يقوم أن الوثيقة هذه  بموجب إلى مطالبة يؤدي أن يمكن حادث  أي وقوع حالة املؤمن له في على .5

 

  إخطار الشركة (أ)
ً
 كتابيا

ً
 املعلومات موضحا

ً
 .الضرر  أو الخسارة  ومدى طبيعة موضحا

 

 اتخاذ كافة الخطوات التي تكون في سلطته لتقليل درجة الخسارة أو الضرر.  (أ)

 

 وتمكين ممثل أو خبير املعاينة التابع املفوض من قبل الشركة من معاينتها وفحصها.  على األجزاء املتضررة املحافظة  (ب)

 

 الشركة.  هاكما تطلبكافة املعلومات واألدلة املستندية  تقديم (ج)

 

 إبالغ السلطات الشرطية في حالة الخسارة أو الضرر النتائج عن السرقة أو السطو.  (د)

 

 بشأنها خالل    ،في أي حالة من األحوال  ،تكون الشركة مسؤولة  ال
ً
 من    14عن الخسارة أو الضرر أو املسؤولية والتي لم تتسلم الشركة إخطارا

ً
يوما

 تاريخ حدوثها. 

 

 الشركة يقم لم إذا .تعديل أو تصليح  أي إجراء قبل األضرار أو الشركة للكشف على الخسائراتاحة الفرصة ملمثل يجب في جميع الحاالت األخرى، 

 في إجراء اإلصالح أو االستبدال.   الل خ املذكور  الكشف بإجراء
ً
 للظروف، يصبح من حق املؤمن له املض ي قدما

ً
 فترة زمنية يمكن اعتبارها كافية وفقا

 

، إذا لم يتم إصالح البند املذكور بشكل صحيح دون تأ
ً
 خير.  تتوقف مسؤولية الشركة بموجب وثيقة التكافل هذه فيما يتعلق بأي بند تكبد أضرارا

 

أي حقوق    للمحافظةويؤيد ويسمح بعمل جميع األعمال واألشياء التي قد تكون ضرورية أو مطلوبة من قبل الشركة    ،على نفقة الشركة  ،املؤمن لهيقوم   .6

تكون الشركة أو تصبح مستحقة لها ( والتي  املؤمن لهم بموجب هذه الوثيقة)بخالف    أي أطرافمن    أية تعويضات مستحقةأو تدابير أو الحصول على  
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ألشياء ضرورية  عند قيام الشركة بدفع أو تعويض أي خسارة أو ضرر بموجب هذه الوثيقة، سواء كانت تلك األفعال أو ابموجب حلولها محل املؤمن له  

 من قبل الشركة.    املؤمن لهأو اصبحت ضرورية أو مطلوبة قبل أو بعد تعويض 

 

الخالف، بشكل  )بعد االعتراف باملسؤولية بخالف ذلك(، يتم إحالة ذلك    هذه الوثيقةدفعه بموجب  املتعين  بالنسبة للمبلغ    خالفنزاع أو    في حال وجود أي .7

 من قبل  واحد  إلى قرار محكم    ُمستقل عن املسائل األخرى،
ً
  30خالل  أو إذا كانا ال يستطيعان االتفاق على محكم واحد    طرفي الخالفيتم تعيينه كتابيا

 من قيام أي طرف بالتذرع بشرط التحكيم،  
ً
يتم تعيين أحدهما من قبل    اثنين  محكمينتتألف  هيئة تحكيم من ثالثة محكمين    إلى  الختالفا تتم إحالةيوما

حكم الثالث من قبل هؤالء املحكمين. ُيجرى التحكيم ويخضع ألحكام قوانين وإجراءات التحكيم لدولة   تعيينكل طرف من طرفي النزاع/الخالف ويتم  
ُ
امل

 اإلمارات العربية املتحدة.  

 

 أنه ال يجوز إحالة أي خالف أو نزاع إلى التحكيم كما هو منصوص عليه  بشكل واضح بليه واملفهوم  املتفق عمن  
ً
الشركة أو لم تقبل   نازعت، إذا  أنفا

 .الوثيقةهذه بفيما يتعلق أو املسؤولية بموجب 

 

 واملعلن أن
ً
 شرط ه يعدمن املنصوص عليه صراحة

ً
 مسبقا

ً
 على  أنبموجب هذه الوثيقة،  رفع قضيةأو  قضائية  ألي حق في إقامة دعوى  ا

ً
يتم الحصول أوال

 . أو الضرر  مبلغ الخسارة بشأن املحكم أو املحكمين  ذلك منالحكم الصادر 

 

الوثيقة،   .8 رار كاذب أو استخدم ذلك  إذا كانت أي مطالبة احتيالية من أي جانب من الجوانب، أو قد تم تقديم إقتسقط كافة الحقوق بموجب هذه 

وثيقة  هذه الأو أي شخص يتصرف بالنيابة عنه للحصول على أي منافع بموجب    املؤمن لهاحتيالية من قبل    مكائدلدعمها، أو تم استخدام أي وسائل أو  

د ذلك الرفض أو في حالة نظر املطالبة أمام  الكافل، أو تم في حالة رفض مطالبة تم تقديمها ولم يتم البدء في أي إجراء أو رفع قضية خالل ثالثة شهور بع

 . ثالثة شهور بعد إصدار املحكم أو املحكمون للحكم خاللالتحكيم كما هو منصوص عليه في هذا املستند، 

 

عن دفع أو    غطي نفس الخسارة أو الضرر أو املسؤولية، ال تكون الشركة مسؤولةآخر يتأمين    ،وثيقةهذه البموجب  تقديم أي مطالبة    وقت   ،إذا وجد .9

 ألي مطالبة عن تلك الخسارة أو الضرر أو املسؤولية. حصتها النسبية من   املشاركة بأكثر من

 

 لشروط    شركة التأمين  سوف تقومفي هذه الحالة  ويجوز إنهاء هذا التأمين في أي وقت بناًء على طلب املؤمن له   .10
ً
برد مبلغ قسط التأمين املناسب وفقا

   -التالية:

 

 . صياغته% من قسط التأمين املعاد 60يجب أن تكون املطالبات املقدمة بموجب الوثيقة حتى تاريخ اإللغاء أقل من  (أ)

 % من مدة الوثيقة، أيهما أقل. 25شهور أو   3املدة غير املنتهية ليست أقل من  (ب)

 لم تبدأ مدة التجربة.  (ج)

 

يوًما بهذا املعنى يتم تسليمه إلى املؤمن له، وفي هذه    15مدته  إخطار  تقديم    التأمين بموجب  ةيجوز أيًضا إنهاء التأمين في أي وقت بناًء على اختيار شرك

 تاريخ اإللغاء.  ذاملدة غير املنتهية من مع رد، عند طلب ذلك، جزء قسط التأمين بالتناسبالتأمين مسؤولة عن  ةالحالة، تكون شرك

 

 

 

 

 

 

 

 األضرار املادية  – 1 القسم

 

  املمتلكات في حال تعرض     على أنه  ،)مع مراعاة االستثناءات والشروط املتضمنة فيها أو امللحقة بها(  تم االتفاق بين شركة التأمين واملؤمن له، بموجب هذه الوثيقة



 

5  

  ألي للخسارة أو الضرر أو التلف   التأمين املبينة في الجدول املذكور في أي وقت خالل مدة  أو أي جزء منها مبين في الجدول املذكور    (باستثناء مواد التغليف من أي نوع

 في هذه الوثيقة،  
ً
تعوض الشركة املؤمن له عن كافة تلك الخسائر أو األضرار   بطريقة تستلزم اإلصالح أو االستبدال،سبب، بخالف تلك األسباب املستثناة تحديدا

 . اإلجمالي مبلغ التأمين اإلجمالي املوضح في الجدول ، فيما يتعلق بكل بند من البنود املحددة في الجدول، املبلغ املحدد مقابل كل منها وال يتجاوز في حتى مبلغ ال يتجاوز 

 

اإلجمالي املبلغ )إن تجاوز في  تال  هذه الوثيقة ولكن  بموجب  مقبولة  أي حدث تنشأ عنه مطالبة    باألنقاض عق وإزالة    رفعتكلفة  مقابل    املؤمن لهالشركة    تعوضكما  

 وجد( املحدد مقابل كل منها في الجدول.  

 

   1 بالقسم ةخاصات استثناء

 

  -على أية حال، لن تكون الشركة مسؤولة عما يلي:

 

 املبلغ األول للخسارة، التي تنشأ عن أي وكل حدث، املبين بوصفه مبلغ التحمل في الجدول.   (أ)

 

 الجرد.  أثناء إال تكتشف ال التي الخسائر ( ب)

 

نتيجة   ( ج) أو بخالف ذلك،  القدم  أو  أو عدم االستخدام  نتيجة الظروف الجوية  العادي  التدريجي  ت الصدأ  البلي والتمزق والتدهور  خدش األسطح  أو 

 . الزجاج تكسر املطلية أو املصقولة أو 

 

 الخسارة أو الضرر الناجم عن تصميم معيب.   ( د)

 

عّية املعيبة ولكن هذا االستثناء سوف ينحصر إلى املواد املتأثرة مباشرة ولن يعتبر بأنه يستثني  ا تكلفة استبدال أو   ( ه)
َ
ْصن

َ
صالح أو تعديل املواد و/أو امل

عّية املعيبة. 
َ
ْصن

َ
 الخسارة أو الضرر إلى املواد املنفذة بالشكل الصحيح والناتج عن حادثة تعزى إلى تلك املواد و/أو امل

 

 .  أثناء البناء ما لم ينتج عنه خسارة أو ضرر مادييحدث أي خطأ  تصويبلتصحيح أو  التكلفة الالزمة (و)

 

والرسوم  ( ز) للملفات  الضرر  أو  الحسابات  الخسارة  املالية  ودفاتر  واألوراق  الدين  تثبت  التي  واملستندات  والعقود  والطوابع  والعمالت   والفواتير 

   لب واألقفاص. ومواد التغليف مثل الصناديق والع والشيكات والسندات

 

  الخاص به أو أي التزامات تم التعهد بها بموجب اإلنشاء  أي ضرر أو عقوبات بسبب عدم وفاء املؤمن له بشروط التسليم أو اإلنجاز بموجب عقد   ( ح)

 أو عدم األداء بما في ذلك الخسارة التبعية من أي نوع أو وصف أو أي عيوب جمالية أو أوجه القصور التشغيلية؛  ذلك

 

أو اآلالت/املعدات املركبة أو املشغلة أو   التي تنقلها املياهاملركبات املرخصة لالستخدام على الطرق العامة أو السفن الخسارة أو الضرر الذي يلحق ب  (ط)

 عائمة.  اتأو طائر  مراكباملثبتة على سفن/ زوارق/

 

 

 

 

 

   1شروط تطبق على القسم 

 

 مبلغ التأمين   – 1املذكرة 
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 رسوم الشحن وا
ً
لرسوم الجمركية كشرط أساس ي من شروط هذا التأمين أن مبلغ التأمين املوضح في الجدول لن أقل من قيمة املمتلكات املنصبة بالكامل شامال

ي جميع األحوال فإن كل زيادة أو وفاألجور أو األسعار.    مستوياتفي    ةجوهريإذا طرأت تقلبات  مبلغ التأمين  تخفيض  ويتعهد املؤمن له بزيادة أو  وتكلفة التنصيب  

 في الوثيقة من قبل الشركة.تخفيض في مبلغ التأمين ال تصبح سارية املفعول اال بعد اثباتها 

 

أمين عليه،  لتاأقل من املبلغ املطلوب    ،عنصر معين معني  قيمة املمتلكات املنصبة بالكامل و/أوإذا تبين في حالة حدوث خسارة أو ضرر أن مبلغ التأمين الذي يمثل  

 على املبلغ املطلوب التأمين عليه.  بموجب هذه الوثيقة  الذي يمكن للمؤمن له استرداده  مبلغ التعويضيتم تخفيض 
ً
 بالتناسب مع مبلغ التأمين مقسوما

 

 تعديل قسط التأمين    – 2املذكرة 

 

املؤمن له فيما يتعلق  يصرح بهاعلى أساس القيم الفعلية التي إتمام اإلنشاء تعديل مبلغ التأمين بموجب البوليصة الذي يمثل القيمة الكاملة ألعمال العقد عند  يتم

عليه إلى املؤمن له أو من قبله كما تكون   في القسط بموجب دفع السعر املتفق   الفرق الوفاء بيتم  و   اإلنشاءبرسوم الشحن واملناولة واملستحقات الجمركية وتكلفة  

 لتعديل القسط.   الحالة.
ً
 وال تعتبر أي زيادة أو خفض في التكلفة األساسية للمواد موضوعا

 

 إعادة جبر مبلغ التأمين   – 3املذكرة 

 

النسبة والتناسب على في حال حدوث خسارة أو ضرر، يتم االحتفاظ بسريان التأمين خالل مدة التأمين بمبلغ التأمين ويتعهد املؤمن له بسداد قسط تأمين إضافي ب 

 املبلغ الكامل لكل مطالبة لخسارة أو ضرر من تاريخ تلك الخسارة إلى انتهاء مدة التأمين.  

 

 تسوية الخسائر أسس  – 4املذكرة 

 

 في حالة حدوث خسارة أو ضرر فأن أسس تسويتها بموجب هذه الوثيقة تكون كما يلي :ـ

 ، أو الحطاماالصالح الالزمة إلعادة البنود املؤمن عليها لحالتها السابقة مباشرة لحدوث الضرر ناقصا قيمة   تكاليف -في حالة الضرر املمكن اصالحه  .أ

  

 .الحطامالقيمة الفعلية للبنود املؤمن عليها قبل حدوث الخسارة مباشرة ناقصا قيمة  -ة في حالة الخسارة الكلي .ب

 

ملبالغ املطالب بها وأن تكون هذه املبالغ متضمنة في مبلغ التأمين على أنه يشترط دائما االلتزام بتنفيذ أحكام ا  أنفقاملؤمن له قد    يكون   وفي جميع األحوال البد أن

 وشروط الوثيقة.  

 

باشرة فأن  تلفيات تساوى أو تزيد على قيمة األشياء قبل حدوث التلفيات م  ألييمكن إصالحها ولكن إذا كانت تكاليف اإلصالح    التييلزم اصالح جميع التلفيات  و 

 التسوية تتم على أساس ما ورد في )ب( أعاله.

 

 من  كانت هذه اإلصالحات إذاوتتحمل الشركة تكاليف اإلصالحات املؤقتة 
ً
 .  اإلصالحات النهائية وال تؤدي إلى زيادة مصاريف االصالحات النهائيةتمثل جزءا

 

 تحسينات. ال تعوض الشركة بموجب هذه الوثيقة عن تكاليف أية تعديالت أو إضافات أو 

 

 

 

 

 تمديد التغطية  – 5املذكرة 

 

االتفاق على ما لم يتم    ال يغطي هذا التأمين أي رسوم إضافية يتم تكبدها مقابل العمل اإلضافي والعمل في أيام العطالت والشحن السريع )باستثناء الشحن الجوي(

 قسط إضافي تحدده الشركة.
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 اإلنشاء    وآالتمعدات – 6املذكرة 

 

أي أو  الذاتي    في الوثيقة( الخسارة أو الضرر الناجم مباشرة عن انفجارهاومتضمنة  )إذا كانت مغطاة  اإلنشاء  وآالت    التي تلحق بمعداتستثني الخسارة أو الضرر  ت

 عطل ميكانيكي أو كهرباء أو تشويش فيها.  

 

    تغطية املمتلكات املحيطة   –7املذكرة 

 

(  املشروع)أصحاب    املشروعب  يتم تغطية الخسائر أو األضرار التي تلحق باملمتلكات الكائنة في أو بالقرب من املوقع والتي تخص أو تحت رعاية أو حيازة أو سيطرة صاح

وحدثت خالل    1موجب القسم  أو املقاول )املقاولين( فقط إذا حدثت تلك الخسارة أو ذلك الضرر بشكل مباشر نتيجة لعملية اإلنشاء الخاصة بالبنود التي تم تأمينها ب

. ال تسري هذه التغطية املشروعاحب  يخص املمتلكات املحيطة املحددة الخاصة بص  1مدة التغطية وشريطة إدراج مبلغ مستقل خاص بها في الجدول تحت القسم  

 على مكينات وآالت ومعدات األنشاء/التنصيب.  

 

 األخطار الكبرى / أخطار أعمال القضاء والقدر   – 8املذكرة 

 

 تعني مطالبات األخطار الكبرى / أخطار أعمال القضاء والقدر، املطالبات التي تنشأ عن: 

 

 الحريق والصدمات.   –الزالزل  (أ)

 رض ي/هبوط الصخور/الهبوط األرض ي االنهيار األ  (ب)

 الفيضان/الغمر.   (ج)

 .  أو اضطرابات جوية أخرى الزوبعة / اإلعصار االستوائي/ اإلعصار الحلزوني / البرق  عاصفة /ال (د)

 االنهيار.   (ه)

 في األنهار أو القنوات أو البحيرات أو البحار.  (و)
ً
 أخطار املياه املتعلقة "باملخاطر املائية" أي العقد الذي يتضمن أعماال

 

 إعادة جبر حد التعويض  – 9املذكرة 

 

العمل لوقت إضافي واملمتلكات املجاورة يمكن السماح بإعادة جبر حد التعويض عند سداد قسط إضافي بعد حدوث مطالبة بالنسبة للتمديدات مثل الشحن السريع و 

 والشحن الجوي.  

 

 املسؤولية املدنية قبل الغير     – 10املذكرة 

 

 ال يمكن منح التغطية املدنية قبل الغير خالل فترة الصيانة املمتدة.  

 

 املسؤولية املدنية قبل الغير   – 2القسم 

 

   مقابل:تعوض الشركة املؤمن له 

 

 

سبيل األمانة االلتزام القانوني عن الخسارة أو الضرر العرض ي الذي يلحق باملمتلكات الخاصة باألشخاص األخرين، بما في ذلك املمتلكات املحفوظة على   (أ

 عنها، باستثناء تلك املمتلكات املستخدمة على صلة 
ً
 . هناك اإلنشاء بلدى املؤمن له أو التي تكون تحت وصايته ويكون مسؤوال

 

بالنسبة لإلصابة املميتة أو غير املميتة والتي يتكبدها أي شخص من غير موظفي املؤمن عليه أو لتزام القانوني )يتم استثناء املسؤولية بموجب العقد( اال (ب
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ؤمن له أو أي شخص مما  أو املباني أو الشركات األخرى املرتبطة بأعمال إنشاءات أخرى هناك أو أفراد عائلة امل املشروع العاملين لديه أو موظفي صاحب 

 سبق ذكره، وبحيث ينتج االلتزام القانوني مباشرة أو بشكل حصري عن إنشاء أي من املمتلكات املوضحة في الجدول. 

 

 شريطة أال تتجاوز املسؤولية اإلجمالية للشركة خالل مدة التأمين بموجب هذا الشرط حدود التعويض املوضحة مقابل لها في الجدول.  

 

 املطالبة بتعويض يدخل في نطاق هذا القسم من الوثيقة، تقوم الشركة أيضا بتعويض املؤمن له عن:  وفي حالة

 

 التقاض ي التي يحكم بها ألي مدعي على املؤمن له.   تكاليف ومصروفاتكافة  (أ)

 

.  التكاليف واملصروفات كافة  (ب)
ً
 املدفوعة من قبل املؤمن له بناء على موافقة الشركة كتابيا

 

.   1ناءات املتضمنة في الفقرات )د( و )ه( و )و( في القسم تطبق االستث
ً
 من هذه الوثيقة على هذا القسم أيضا

 

 

   2استثناءات خاصة بالقسم 

 

 ال تلتزم الشركة بتعويض املؤمن له عن: 

 

 الوثيقة والتي يتحملها املؤمن له عن كل حادثة تتعلق بالضرر للممتلكات. مبالغ التحمل املذكورة في جدول  .1

 

من    1لقسم  النفقات املتكبدة في عمل أو إعادة عمل أو تحسين أو اصالح أو استبدال أي من األشياء املؤمن عليها أو القابلة للتأمين عليها بموجب ا .2

 هذه الوثيقة.  

 

 املسؤولية الناتجة عن:   .3

 

اي    ملوظفيتحدث    التيأو األمراض  البدنية  االصابات   (أ) أو  املشروع  أو أصحاب  أو صاحب  املقاولين  أو  املقاول  أخرى  أو عمال  مرتبطة  شركة 

 أسرهم. من الوثيقة وكذلك أفراد  1باملشروع املؤمن عليه أو على جزء منه بموجب القسم 

 

تخص أو تكون في عهدة أو حيازة أو حراسة أو اشراف املقاول أو املقاولين أو اصحاب املشروع أو   التي لحق باملمتلكات الضرر الذي ي خسارة أو ال ( ب)

عامل يعمل لدى أي من  أو  من هذه الوثيقة أو تخص أي موظف    1مرتبطة باملشروع املؤمن عليه أو على جزء منه بموجب القسم    شركةاي  

 املذكورين سابقا. 

 

 طائرات.ا بالسير على الطريق العام أو مركبات مائية أو أي مركبات مرخص له هأي حادث تسبب ( ج)

 

ـــدم   ويلتزم بمقتضاهأي اتفاق يبرمه املؤمن له  ( د) ـــ ـــ ــ بدفع اي مبلغ على سبيل التعويض أو غير ذلك مالم يكن هذا االلتزام قائما أيضا في حالة عـ

 وجود مثل هذا االتفاق. 

 

 

 

   2شروط خاصة تنطبق على القسم 

 

ي وعد بالدفع أو بالتعويض دون الحصول على موافقة  أيجب على املؤمن له أو من يمثله عدم االقرار بأي مسؤولية أو تقديم أو عرض أو اعطاء   .1
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ع أو تسوية أي مطالبة أو أن تقيم دعوى  املؤمن له أو نيابة عنه الدفا  وتدير باسم ما رغبت في ذلك ان تتولى    إذاكتابية من الشركة، والتي يحق لها  

ة باسم املؤمن له ولصالحها عن اي مطالبة بتعويض عن اضرار او غير ذلك ولها مطلق الحرية في القيام بمباشرة اي قضايا أو تسوية اي مطالب

 تطلبها.قد  واملساعدات التياملؤمن له في سبيل ذلك ان يقدم للشركة كافة املعلومات  ويجب على

 

 

استبعاد اي مبلغ أو مبالغ سبق دفعها كتعويض    )بعديجوز للشركة فيما يخص أي حادث ان تدفع قيمة حدود التعويض عن الحادث الواحد   .2

أو اي مبلغ أقل يمكن به تسوية املطالبة الناشئة عن الحادث وتبرأ ذمة الشركة من اي مسؤولية أخرى بالنسبة لهذا الحادث تحت    به( متعلق  

 القسم. هذا 

 

 شروط التغطية )نصوص الشروط(  

 

 ساعة   72شرط 

 

أو  العواصف أو الزوابع  بسبب الزلزال أو    متتالية،ساعة    72من املتفق عليه أن أي خسارة أو ضرر يلحق باملمتلكات املؤمن عليها ينشأ خالل أي فترة واحدة مدتها  

ا واحًدا فيما يتعلق    البرد، الفيضانات أو املد والجزر أو  
ً
ا منفرًدا وبالتالي يشكل حدث

ً
واملتفق عليه   املعلوم. من  في هذا املستنداملنصوص عليها   بمبلغ التحمل يعتبر حدث

 ساعة في حالة حدوث ضرر على مدى فترة زمنية ممتدة. 72أنه لن يكون هناك تداخل في أي ساعتين أو أكثر من تلك الـ 

 

 الشغب واضطرابات املدنية  وأعمال تغطية اإلضرابات 

 

املؤمن له القسط اإلضافي املتفق عليه   ومقابل سدادعليها في الوثيقة أو مالحقها    واالشتراطات واالحكام املنصوصومع عدم االخالل بالشروط    واملتفق عليهمن املعلوم  

والتي تعنى ألغراض هذه التغطية   واالضطرابات املدنيةالشغب  و ش ئ عن االضراب  فأن التغطية املمنوحة بموجب الوثيقة أعاله تمتد لتغطي الخسارة و / أو الضرر النا

 والناجمة عن:الخسارة أو الضرر الذي يصيب بطريق مباشر للممتلكات املؤمن عليها  –

 

و منع من دخول موقع  أو إيقاف عن العمل أ  بأضرابالعام سواء تعلق ذلك    لألمنالفعل الذي يقوم به أي شخص مشتركا مع اخرين في أي اضطراب   .1

 امللحق(.( من الشروط الخاصة الواردة بهذا 2على أن يكون هذا الفعل ضمن الحاالت املذكورة في الشرط )) العمل

 عليها. الفعل الذي تقوم به أي سلطة شرعية لقمع أو محاولة قمع هذه االضطرابات أو تقليل النتائج املترتبة  .2

 العمل. شخص مضرب أو موقوف عن العمل أثناء االضراب أو ملقاومة اإليقاف عن الفعل املتعمد الذي يصدر من جانب أي   .3

 عليها. ما يصدر عن أي سلطة شرعية ملنع أو محاولة منع مثل هذا الفعل أو تقليل النتائج املترتبة  .4

 

 - يلي:صراحة ما  واملتفق عليهمن املعلوم شريطة أنه 

 

يح بموجب  تطبق جميع بنود وشروط واستثناءات وأحكام الوثيقة في جميع األحوال على التغطية املمنوحة بموجب هذا امللحق مع االلتزام بأي تغيير صر  .1

 ق.  الشروط الخاصة التالية، وأن أي إشارة إلى الخسارة أو الضرر ضمن نصوص الوثيقة تعتبر متضمنة املخاطر املؤمن منها بموجب هذا امللح

 

 مللحق.  تطبق الشروط الخاصة التالية على التغطية املمنوحة بموجب هذا امللحق، كما تطبق نصوص الوثيقة على التغطية بموجبها كما لو يصدر هذا ا .2

 

 

 

 - التامين: يغطي هذا  ال .1

 

 التشغيل.لخسارة أو الضرر الناتج عن التوقف الكلى أو الجزئي للعمل أو التــــــأخير أو االنقطـــاع أو توقف أية اجراءات أو توقف ا (أ)

 ية.شرعالدائم أو املؤقت ملوقع العمل الناتج عن املصادرة أو نزع امللكية بأمر اي سلطة  الحيازة الخســـــارة أو الضـــرر املترتب على فقــــد  (ب)
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شغلة بواسطة اي شخص بطريق غير    والناتج عنمبنى    أليالدائم أو املؤقت    الحيازة الخسارة أو الضرر الناش ئ بسبب مباشر أو غير مباشر عن فقد   (ج)

 شرعي. 

 امللحق.يه في هذا مسؤولية أيا كان نوعها أو وصفها أو ايه مدفوعات تزيد أو تتجاوز التعويض عن الضرر املادي املنصوص عل أيالخسارة التبعية أو  (د)

 

 الشروط الخاصة 

 

  والتي تقع  ااعاله فيما يتعلق باألضرار املادية للممتلكات املؤمن عليه )ج( )ب(،ؤمن له استنادا الى البندين وبالرغم من ذلك فأن الشركة ال تعفى من مسؤوليتها قبل امل

 لها.أو اثناء الفقـــــد املؤقت  الحيازة قبل فقد 

 

  -التالية: من الحاالت  ألييغطي هذا التأمين الخسارة أو الضرر الـــــذي يحدث بواسطة أو خالل أو كنتيجة مباشــــرة أو غير مباشرة ال  .2

 

 أهلية. حرب  ال(اعلنت الحرب ام  )سواءأعمال عدائية أو عسكرية  أجنبي،اي فعل من عدو  غزو، حرب، (أ)

 

 العسكرية. القوة الغاضبة أو القوة  الثورة، املسلح،العصيان  العسكري،اضطرابات مدنية تنسب / تعود جزئيا للغضب الشعبي أو  مرد،ت (ب)

 

أي فعل يصدر من شخص يعمل لحساب أو باالتصال مع أي منظمة تكون انشطتها موجهه لإلطاحة بالحكومة الشرعية او للضغط عليها باستخدام   (ج)

 العنف. و االرهاب أو وسائل العنف أ

 

فأن عبء    الشرط،بهذا  وفي حالة قيام نزاع أو رفع دعوى أو اتخاذ أي اجراءات قانونية بسبب ادعاء الشركة أن أي خسارة أو ضرر غير مغطى بسبب األحكام الخاصة  

 له.اثبات أن الخســـــارة أو الضرر مغطى يقع على عاتق املؤمن 

 

وفي هذه الحالة تصبح الشركة   له،ي وقت بمعرفة الشركة بعد إرسال أخطار بذلك بالبريد املسجل على أخر عنوان معلوم لديها للمؤمن  يمكن إنهاء هذا التأمين في أ-3

 التأمين.مسئوله عن رد جزء من القسط املسدد يتناسب مع املدة املتبقية حتى نهاية مدة 

 

خالل   والتي تحدثبموجب هذا امللحق    واالضرار املغطاة اه يعتبر تحديدا للتعويض عن جميع الخسائر  أن الحد األقص ى للتعويض عن الواقعة الواحدة املبين ادن-4

 ساعة متصلة  168فترة 

 

 الواحدة. اجمالي مسئولية الشركة خالل فترة التغطية بموجب هذه الوثيقة الحد األقص ى للتعويض عن الواقعة 

 

 ملبلغ التأمين الجبر التلقائية إعادة 

 

تاريخ انتهاء فترة التأمين ويوافق على االمتثال ألي    حتىلن يتم تخفيض مبلغ التأمين بمقدار أي دفعة شريطة أن يدفع حامل الوثيقة قسط التأمين من تاريخ الضرر  

 أي مطالبة. أثر الشركة للتخفيف من هالمخاطر أو تدابير أخرى قد تطلبلتحسينات 

 

 

 

 

 

 IUA 09 065شرط العقوبات 

 

 ( التأمين تغطية، أو تكون مسؤولة عن دفع أي مطالبة أو تقديم أي منفعة إذا كان القيام بذلك من شأنه أن يعرض شركة التأمين  )إعادة   التامين  تقدم شركةلن  

]بما في ذلك العقوبات أو القيود    عقوبات أو قيودي  أل ((  التأمين  )إعادة   التأمين  شركة قابضة مباشرة أو غير مباشرة لشركةأو  ( )أو أي شركة أم  التأمين  )إعادة   التامين
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معمول  ([، الناشئة عن أي قوانين أو لوائح عقوبات تجارية واقتصادية التأمين )إعادة  شركة التأمين تتعارض مع القوانين السارية علىطاملا كان ذلك ال خارج اإلقليم 

 بها. 

 

 الزيادة   شرط

 

في الوثيقة، فإن التعويض املمنوح بموجب هذه الوثيقة يمتد إلى التعويض حتى حد إضافي كما هو محدد في الجدول، في  بينة  التأمين امل  الحدود ومبالغعلى الرغم من  

 . حالة زيادة تكلفة اإلصالح أو االستبدال الناشئة عن خسارة قابلة لالسترداد بسبب زيادة تكلفة املواد أو أي عامل معقول آخر

 

 ملوقع  املمتلكات في مخازن خارج ا

 

املؤمن له بدفع القسط    ومقابل قيامعليها بالوثيقة أو مالحقها    واالستثناءات واألحكام واالشتراطات املنصوصاإلخالل بالشروط    ومع عدم  واملتفق عليهمن املعلوم  

عدا املمتلكات التي يتم   )فيمامن هذه الوثيقة تمتد لتغطي الخسارة أو التلف للممتلكات املؤمن عليها    1اإلضافي املتفق عليه فأن التغطية املمنوحة بموجب القسم  

صنع أو  تخزينها لدى تجهيزها، تصنيعها،
ُ
 دناه. أل الحدود االقليمية الواردة في مخازن خارج املوقع وداخ املورد(املوزع أو امل

 

ملخازن أو وحدات التخزين فأن الشركة لن تعوض املؤمن له عن الخسارة أو التلف املترتب على عدم اتخاذ االجراءات املتعارف عليها للحد والتقليل من الخسائر في ا

 االجراءات على وجه الخصوص:  وتشمل هذه املؤمن عليها 

 

الحريق املناسبة للموقع    والوقاية منعلى األقل محاطة بأسوار مع توافر وسائل الحراسة    التحقق من أن تكون منطقة التخزين مغلقة سواء كانت بمبنى أو -

 املخزنة. أو لنوعية املمتلكات 

 

 متر. 50ال تقل عن  أو بمسافةمقاومة للحريق  بحوائطفصل وحدات التخزين  -

 

الفيضان الناش ئ عن مياه األمطار وذلك طبقا لإلحصائيات املتوفرة   التخزين على نحو يمنع التلف الناتج عن تجمع املياه أو  وتصميم وحداتأن يكون وضع   -

 سابقة.سنة  20 الـ عن

 

 تحديد اقص ى قيمة لكل وحدة تخزين.   -

 

 السلطات العامة شرط

 

ضرورة االلتزام بلوائح البناء وغيرها من التي يتم تكبدها فقط بسبب  والتي يتم تكبدها فقط    إلى وضعها السابق  هاالتكلفة اإلضافية إلعادة املباني ومحتوياتهي تلك  

 اللوائح بموجب أو الصادرة وفًقا ألي قانون صادر عن البرملان مرفًقا به الئحته التنفيذية ألي سلطة عامة نتيجة للضرر باستثناء

 

 .  اللوائح أو الشروط القواعد التنظيمية التكلفة املتكبدة ألغراض االلتزام بهذه  (أ)

 

 .الضرر الذي يحدث قبل منح هذه التغطية اإلضافيةفيما يتعلق ب .1

 .  غير املشمول بالتغطية التأمينية وفًقا لهذا القسمالضرر فيما يتعلق ب .2

 .  قبل حدوث الضرر بموجبه صدر بموجبه إخطاًرا إلى حامل الوثيقة  .3

  يوجد بشأنهاالتي  .4
ً
 حاليا

ً
 يدخل حيز التنفيذ بعد. لم اشتراطا

ن مبخالف األساسات )إال في حالة استثناء ذلك على وجه التحديد(    تلك األجزاء غير املتضررة من العقارالعقار غير املتضرر أو  فيما يتعلق ب .5

 ذلك الجزء من العقار املتضرر 

 

 إلى حالته التي كان عليه عندما كان  إلعادتهالتكلفة اإلضافية التي قد تكون مطلوبة إلصالح العقار املتضرر  (ب)
ً
االلتزام بتلك  وال ضرورة ل، جديدا
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   . واللوائح التنفيذية والشروط ةالقواعد التنظيمي

 

التي قد تكون مستحقة الدفع فيما يتعلق بالعقار    أو ضريبة أو رسم أو تطوير أو رسوم أخرى أو تقييم ناش ئ عن زيادة رأس املال   سعرمبلغ أي   (ج)

 الشروط املذكورة أعاله.  أو من قبل مالكه بسبب االمتثال ألي من  

 

عشر شهًرا بعد حدوث    اثنيوتنفيذها على نحو معقول وفي أي حالة يجب أن يتم إنجازها في خالل    إعادة العقار إلى وضعه السابقيجب بدأ أعمال  

عدم زيادة مسؤولية الشركة    شريطةوقت إضافي وفًقا ملا تجيزه الشركة خطًيا ويجوز تنفيذه بالكامل أو جزئًيا في أي موقع آخر  الضرر أو في خالل أي  

 بموجب هذه التغطية اإلضافية.

 

عن هذه التغطية    بعيًدا  ،يجب أن تقل مسؤولية الشركة بموجب هذه التغطية اإلضافية على نحو تناسبي في حالة إذا تم تخفيض مسؤولية الشركة

 بموجب تطبيق أي من الشروط أو األحكام املنصوص عليها في هذا القسم أو هذه الوثيقة )بخالف ما ينتج عن هذا البند(. ،اإلضافية

 

 املوضح في املواصفات.  يجب أال يتجاوز إجمالي املبلغ القابل لالسترداد مبلغ التأمين 

 

 تغطية الرسوم املهنيةشرط 

 

تمديد هذه    يتمبها،    ةاملنصوص عليها في هذه أو الوثيقة أو امللحق  واالشتراطاتلشروط واالستثناءات واألحكام  ذلك ل  بخالف، والذي يخضع  املتفق عليهاملعلوم و   من

إلى   العقار  ضرورية التي يتم تكبدها فيما يتعلق بردأو غيرها من الرسوم املهنية الأو املساحين أو املهندسين االستشاريين    املهندسين املعماريين  الوثيقة لتغطي تكاليف  

بموجب هذه الوثيقة، ولكن باستثناء أي تكاليف تتعلق بإعداد املطالبات    بالتعويضلعقار املؤمن عليه املشمول  لواملتعلقة مباشرة بالخسارة أو الضرر    السابقةحالته  

 دثة واحدة.حاأي التأمين على  شركةغطيه تشريطة أن يقتصر التعويض الذي 

 

 شرط تكاليف فرق إطفاء الحريق ومصروفات اإلطفاء األخرى 

 

 سوف تغطي الوثيقة ما يلي: املمتلكات بسبب مخاطر مؤمن ضدها، دمار أو تضرر أنه في حالة  هموجبباملتفق عليه املعلوم و  من

 

 تقييمها على صلة باملمتلكات عليها.  اإلطفاء األخرى التي قد يتم  ومصرفاترسوم فرق اإلطفاء   (أ)

 

 .  فقدان مواد اإلطفاء املستهلكة (ب)

 

 . الوثيقة الخاصة بهذه  واالشتراطاتلشروط واالستثناءات واألحكام ويخضع بخالف ذلك ل

 

اقع  واألمان منشروط خاصة بوسائل املكافحة   اإلنشاء الحريق في مو

 
عليها في هذه الوثيقة أو امللحقة بها، فأن الشركة ستقوم فقط    واالستثناءات واألحكام واالشتراطات املنصوصاإلخالل بالشروط    ومع عدم  واملتفق عليهمن املعلوم  

     وذلك بشرط: ربتعويض املؤمن له عن الخسارة أو التلف الناتج بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن الحريق أو االنفجا

 

 

 

 اإلطفاء املدربين. الالزمة ملكافحة الحريق وكذلك عمال  والصالحة للتشغيلأن تتوفر في جميع األوقات ووفقا ملعدالت تقدم العمل املعدات املناسبة  (1

 

الجاري  وأن يكون هناك خط مواسير ملياه الحريق جاهز وفي وضع التشغيل الكامل وأن يكون هذا الخط ممدودا حتى املستوى األقل مباشرة من املستوى 

 مؤقتة. ومغلق بأغطيةالعمل به 
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 أسبوع. وبما ال يقل عن مرتين كل أن يتم فحص الصناديق املحتوية على بكرات خراطيم الحريق وطفايات الحريق اليدوية على فترات منتظمة  (2

 اإلنشاء.املحلية بأسرع ما يمكن بعد إزالة الشدات املستخدمة في  لألنظمةأن يتم تركيب فواصل منع انتشار الحريق املطلوبة وفقا  (3

  التركيبات.  بالسرعة املمكنة وليس بعد بداية أعمال والفراغات الخدميةأن يتم اغالق فتحات املصاعد 

 فيها. ويجب أن نزال املخلفات القابلة لالشتعال في نهاية كل يوم عمل من جميع األدوار التي يجرى العمل  بانتظام.لة املخلفات أن يتم إزا (4

 الحصر. على سبيل املثال وليس  ومن ذلك  الساخنة( )أعماللجميع املقاولين املتعاقدين على  بالعمل( )التصريحتطبيق نظام  (5

 

 لحام. ال التقطيع، الجلخ،*عمليات  •

 الكهربائية. *استخدام ملبات اللحام الغازية أو  •

 الساخن.*استعمال البيتومين  •

 

 أو أي عمليات أخرى تنتج عنها حرارة 

 

 الحريق. مكافحة  ومدرب علىوال يتم تنفيذ هذه األعمال اال بوجود عامل واحد على األقل مزود بطفاية حريق 

 

 بساعة. على أن يتم فحص األماكن التي تمت بها هذه األعمال بعد انتهائها 

 

دناه لكل وحدة يجب أن يراعى عند تخزين املواد املستخدمة في التشييد أو التركيب تقسيمها إلى وحدات تخزين ال تتجاوز قيمة كل منها القيمة املبينة ا (6

 للحريق. مة بحوائط مقاو  منفصلة عنهاتبعد عن األخرى بما ال يقل عن خمسين مترا أو  وعلى مسافةتكون كل وحدة تخزين مستقلة  ويجب أنتخزين 

 

 .ساخنةأعمال  أي يجرى انشائها أو تركيبها وكذلك عن التياملمتلكات  ومناسبة عنيتم تخزين جميع املواد القابلة لالشتعال في مكان يبعد بمسافة كبيرة 

 

 تعيين منسق أمان للموقع:  (7

 

   .ز إطفاء حريق كلما أمكن ذلكتركيب نظام لإلنذار من الحريق يعتمد عليه مع تجهيز وسيلة اتصال مباشر مع أقرب مرك •

 

 .بانتظامإعداد خطة للحماية من الحريق وخطة ملواجهة الحريق باملوقع مع مراجعتها  •

 

 أسبوعيا.  التدريبات العمليةأن يكون قد تم تدريب عمال املقاول على مكافحة الحريق وأن تتم  •

 

   أوقات. أن يكون أقرب مركز أطفاء على دراية بموقع املشروع وأن تكون هنالك مداخل جاهزة له في جميع 

 

 .  أن يحاط املوقع بسور وتكون املداخل تحت املراقبة (8

 

 

 

 تغطية املصاريف االضافية عن العمل االضافي، العمل الليلي، العمل أثناء العطالت الرسمية ومصاريف الشحن السريع 

 

 

قابل قيام املؤمن له بسداد  من املعلوم واملتفق عليه عدم االخالل بالشروط واالستثناءات واالحكام واالشتراطات املنصوصة عليها في هذه الوثيقة او امللحقة بها وم

 القسط االضافي.
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ل العطالت الرسمية ومصاريف الشحن السريع )باستثناء الشحن  فإن هذا التـأمين يمتد لتغطية املصاريف االضافية عن العمل االضافي والعمل الليلي والعمل خال

 الجوي(.

 

 أن تكون هذه املصاريف اإلضافية قد نشأت بسبب أية خسائر أو أضرار للبنود املؤمن عليها والتي يمكن التعويض عنها بمقتض 
ً
 ى هذه الوثيقة. ويشترط دائما

 

اجب دفعه بمقتض ى هذا امللحق ملثل هذه التي حدث لها ضرر اقل من املبلغ الذي كان يجب التأمين به فأن املبلغ الو مبالغ التأمين للبند/البنود  /وإذا تبين ان مبلغ

 املصاريف االضافية يتعين تخفيضه بنفس النسبة. 

 

 املسؤولية املتداخلة  

 

د ومقابل قيام املؤمن له بسدا  من املعلوم واملتفق عليه ومع عدم االخالل بالشروط واالستثناءات واالحكام واالشتراطات املنصوص عليها في هذه الوثيقة او امللحقة بها

الجدول كما لو كانت هناك وثيقة مستقلة  القسط االضافي املتفق عليه. أن تغطية املســـــؤولية املدينة الغير سوف تسري على كـــــــافة االطراف الـــمؤمن لهم املذكورين في  

 لكل طرف منهم وذلك باستثناء املســـؤولية الـمدنيــة الناتجة عن:  

 

من الوثيـــــقة وان كانـت غير قابلة للــتعويض نظرا ملبلغ تحمل   1بنود املـؤمن عليها او التي يمكن التـــأمين عليها بموجب القـــسم اية خسائر او اضرار تلحق بال -

 او اية حدود أخــــــرى. 

 

ــا لتــــأمين اصابات العمل او  االصابات الجسمانية املميتة او غير املميتة او مرض اي من املستخدمين او العمال املــؤمن عليهــم او ممكن ال - تـــأمين عليهم وفقـ

 تــــــأمين مسؤوليــــة رب العمل تجاه موظفيه أو عماله.  

 

جموعة من الحوادث ناشئة عن واقعـــة واحدة مـوعـهـــا ألي حادث او موفي جميــــع األحوال فأن مسؤوليــــــــــة الـشــــــركــة الكــلـــية تجاه االطـــراف املـــؤمن لـهــم لن تتـــــعدى في مـجـ

 الحــــد االقص ى للتعويض املنصوص عليه في جدول الوثيقة.

 

 للجدول( 
ً
 امـتداد فتـرة الصيانة )وفقا

 

 

امللحقة بها ومقابل قيام املؤمن له بسداد من املعلوم واملتفق عليه ومع عدم االخالل بالشروط واالستثناءات واالحكام واالشتراطات املنصوص عليها في هذه الوثيقة او  

 املتعاقد عليها. القسط االضافي املتفق عليه، فأن مفعول التأمين يمتد ليشمل فترة الصيانة املحددة ادناه لتغطية الخسارة او الضرر الذي يلحق باألعمال

 

 الذي يتسبب به املقاول /املقاولين املؤمن لهم خالل تنفيذهم لألعمال استيفاءا لاللتزامات املحددة بموجب اشتراطات الصيانة. -

 

ء بالنسبة للجز  التي تظهر خالل فترة الصيانة بشرط اثبات ان الخسارة أو الضرر قد حدثت باملوقع اثناء فترة اإلنشاء قبل تحرير شهادة استكمال األعمال -

 الذي لحقته الخسارة أو الضرر.

 

 للجدول.  
ً
 مدة التغطية: وفقا

 

 شرط التأمين الرئيس ي  

 

، توفر هذه الوثيقة بها  ةاملنصوص عليها في هذه أو الوثيقة أو امللحق  واالشتراطاتلشروط واالستثناءات واألحكام  ذلك ل  بخالف، والذي يخضع  املتفق عليهاملعلوم و   من

وثيقة   موجب أيللمؤمن عليه وذلك في حالة الخسارة أو الضرر أو املسؤولية التي تغطيها هذه البوليصة والتي يتم تغطيتها أيًضا إما كلًيا أو جزئًيا بتغطية أساسية  

األخرى غير سارية  لوثيقة أو الوثائق امثل هذه لو كانت ، ستقوم شركات التأمين بتعويض املؤمن له كما يقوم املؤمن له أو من ينوب عنه بإبرامهاتأمين أخرى  )وثائق(

، بشرط التأكيد على أن هذه املطالبة شركات التأمين املصدرة لوثيقة أو وثائق التأمين األخرى تلكاملفعول وتتنازل شركات التأمين عن حقوق الرجوع، إن وجدت، ضد  
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    األخرى.بموجب الوثيقة أو الوثائق املؤمن له عن حق املطالبة وتنازل  األخرى ئق بالوثيقة أو الوثاقبل شركات التأمين الخاصة من   بالفعل تقديمهاأو )لم( يتم 

 

 شرط تسمية املمتلكات  

 

ملمتلكات في  د فقرة وعنوان أي من املمتلكات املؤمنة من قبل الشركة عندما يلزم ذلك، توافق الشركة على قبول التسمية التي تم بموجبها إدراج هذه اتحدي لغرض

 سجالت حامل الوثيقة.   

 

 قاضشرط إزالة األن 

 

فيما يتعلق بالتكاليف واملصروفات التي يتكبدها بالضرورة املؤمن   1ت القسم في جدول الوثيقة تحموضح مبلًغا إجمالًيا كما هو  الوثيقةيشمل التأمين بموجب هذه 

للعقار بما في ذلك تكلفة التخلص و/أو إصالح خطوط الخدمة الرئيسية بعد تدمير أو فقدان أو تلف    العقار  تعزيز أو دعم أو  /االنقاض وهدم و/أو إزالة  الله في  

  .بموجب هذه االتفاقيةمؤمن ضده املذكورة بسبب أي خطر 

 

 استثناء الخسائر واالضرار التي تقع للمحاصيل والغابات والزراعات 

 

بالشروط واالستثناءات واالحكام واالشتراطات املنصوص عليها في هذه الوثيقة او امللحقة، فإن الشركة لن تعوض  من املعلوم واملتفق عليه ومع عدم االخالل  

 فــيذ اعمال العقد. املـؤمن له عن أية خسـائــر أو أضرار أو مسـؤولــية مباشرة قد تحــدث للمحاصــيل أو الغابــات أو أية زراعات أخـــرى أثنـــاء تنـ

 

 مواد االنشاء  ب الشرط الخاص 

 

، فإن الشركة سوف تعوض  من املعلوم واملتفق عليه ومع عدم االخالل بالشروط واالستثناءات واالحكام واالشتراطات املنصوص عليها في هذه الوثيقة او امللحقة بها

ملواد االنشاء بسبب الفيضان وغمر املياه إذا كانت هذه الــمواد ال تزيد عن   املؤمن له فقط عن الخسارة أو الضرر أو املسؤولية املباشرة أو غير املباشرة التي تحدث

 سنة.  20احتياجات ثـالثة أيـام وتكون الكميات التي تزيد عن ذلك قد حفظت في مناطق لم تتعرض لخطر الفيضان منذ 

 

ــــل الداخـلـي   ـــ ــ ـــ  النقـ

 

له   بالـــشروط واالستثناءات واالحكــام واالشتراطـــات املنصوص عليها في هذه الوثيقـــة او امللحـقـة بها ومقــابــل قيــام املــؤمنمن املعــلوم واملتفــق عليه ومع عدم االخـــالل  

الـــضرر للبنود املؤمن عليها أثناء نقل لـيـغطي الخــسارة أو  في أي مكان داخل دولة اإلمارات العربية  ـهبــــــــدفع القســـط االضــافي املتفق عليه، سوف يمتد هذا التأمين  ــا 

 املتحدة )بما في ذلك التحميل والتفريغ(.  

 

 بند تسمية املمتلكات 

 

بموجبها إدراج هذه املمتلكات في  تم  د فقرة وعنوان أي من املمتلكات املؤمنة من قبل الشركة عندما يلزم ذلك، توافق الشركة على قبول التسمية التي  تحدي لغرض

 سجالت حامل الوثيقة.   

 

 االستثناءات العامة   

 

 يشترطحيثما تم  و أ اإلشارة تحت العناوين ذات الصلة أدناه بخالف ذلك تطبق االستثناءات العامة التالية على كافة أقسام الوثيقة باستثناء حيثما تتم 

 في أي مكان آخر في هذه الوثيقة.  
ً
 بخالف ذلك تحديدا

 

 التعرف على التاريخ 
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   -لن تكون الشركة مسؤولة بموجب هذه الوثيقة عن أي مما يلي: 

 

 مطالبة ناتجة عن األضرار الناجمة بشكل مباشر أو غير مباشر أو تتكون من أو تنشأ عن؛   .1

 كانت طبيعتها ناجمة بشكل مباشر أو غير مباشر أو ساهم فيها أو تنشأ عن؛   .2
ً
 مسؤولية أيا

 إجراءات قضائية تنتج بشكل مباشر أو غير مباشر؛  .3

اق أي حاسوب أو أجهزة معالجة البيانات أو الوسائط أو الرقائق الدقيقة أو الدوائر املتكاملة نفقات إضافية تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن إخف .4

 أو جهاز مماثل أو أي برامج للحاسوب سواء كانت ممتلكات حامل الوثيقة أم ال، فيما يلي: 

 التعرف بشكل صحيح على أي تاريخ على أنه التاريخ التقويمي الحقيقي له،   (أ)

تخزين و/أو معالجة أو تفسير أو التعامل مع أي بيانات أو معلومات أو أوامر أو تعليمات بشكل صحيح نتيجة التعامل مع أي  التقاط أو حفظ أو   ( ب)

 تاريخ بخالف ذلك على أنه تاريخها التقويمي الحقيقي.  

التقاط أو حفظ أو االحتفاظ و/أو معالجة البيانات بشكل صحيح نتيجة لشغيل أي أمر تم برمجته في أي من برامج الحاسوب كونه أمر والذي  ( ج)

  يسبب فقدان البيانات أو عدم القدرة على التقاط أو حفظ أو تخزين و/أو معالجة هذه البيانات بشكل صحيح في أو بعد أي تاريخ وال يستبعد

ف  استثناء فيما يتعلق باملسؤولية و/أو اإلجراءات القضائية املذكورة أعاله( املطالبات الناتجة عن األضرار الالحقة الغير مستثناة بخال ذلك )ب 

 ذلك والتي تنتج عن خطر محدد كما هو مذكور في األقسام ذات الصلة من الوثيقة.  

 

 التحمل اإلجباري 

 

ذكورة في جدول الوثيقة ذي الصلة فيما يتعلق بكل وأي مطالبة تم التأكد منها بعد تطبيق كافة الشروط واألحكام  لن تكون الشركة مسؤولة عن املبالغ امل

 األخرى للقسم املعني بما في ذلك أي شرط للمعّدل.  

 

 وعلى حامل الوثيقة عدم إبرام أي تأمين فيما يتعلق بأي مبلغ محدد كتحمل إجباري. 

 

 البيانات اإللكترونية 

 

 كان )بما في ذلك، وعلى سبيل املثال ال اال ت
ً
لحصر، فيروس الكمبيوتر(  غطي هذه الوثيقة تلف أو تحريف أو محو أو فساد أو تغيير البيانات اإللكترونية ألي سبب أيا

 كانت طبيعتها تنتج عن ذلك بغض ا
ً
لنظر عن أي سبب أو حدث آخر يساهم  أو خسارة فقد االستخدام أو انخفاض في القدرات الوظيفية أو تكلفة أو مصروفات أيا

 بشكل ُمتزامن أو في أي تسلسل آخر في املطالبة. 

 

 لكافة الشروط واألحكام واال  على
ً
ستثناءات،  أية حال، في حالة نشوب حريق و/أو انفجار ينتج عن أي من املواد املذكورة أعاله، سوف تغطي الوثيقة، وفقا

 تلكات املؤمن عليها بموجب هذه الوثيقة.الضرر الذي يحدث خالل مدة التأمين للمم

 

 

 

 

 

 التلوث

 

  -ال تغطي هذه الوثيقة الضرر الناجم عن:

 

 تلوث املمتلكات املؤمن عليها بخالف التلوث الذي ينجم في حد ذاته من خطر محدد.   (أ)

 أي خطر محدد والذي ينتج في حد ذاته عن التلوث.  ( ب)
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 النشاط اإلشعاعي  

 

 كان أو أية مطالبة أو مصروف ينتج أو ينشأ عن أي خسارة تبعية أو أي مسؤولية  
ً
قانونية مباشرة أو غير  ال تغطي هذه الوثيقة الضرر الذي يلحق بأي ممتلكات أيا

   -مباشرة ساهم فيها أو ناشئة عن: 

 جة عن احتراق وقود نووي.  اإلشعاعات األيونية أو التلوث اإلشعاعي من أي وقود نووي أو أية نفايات نووية نات  .1

 الخصائص املشعة السامة أو التفجيرية أو أي خصائص أخرى خطرة أو ملوثة من أي منشأة أو مفاعل نووي أو أي تجميع أو مكون نووي أخر.  .2

 

  الصوتية (االنفجاراتاالنفجار )

 

 ة الجوية األخرى التي تسير بسرعة الصوت أو بسرعة فوق صوتية.ال تغطي هذه الوثيقة الضرر الناجم عن موجات الضغط التي تسببها الطائرات واألجهز 

 

 اإلرهاب 

 

 ال تغطي هذه الوثيقة:  

 

 األضرار التي تلحق باملمتلكات.  (أ)

 أي خسارة ناجمة عن توقف األعمال.   ( ب)

 أية مسؤولية.   ( ج)

 كانت طبيعتها أو تكاليف أو مصروفات تنتج عن أو تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن اإلرهاب.   ( د)
ً
 أية إصابة بدنية أيا

 

الشركة أنه بسبب هذا االستثناء لم يتم تغطية أية خسارة أو ضرر أو تكلفة أو مصروف أو مسؤولية، يقع على عاتق حامل الوثيقة عبء    ادعتإذا   .1

 إثبات العكس. 

 

 تغطي هذه الوثيقة فقط ما يلي فيما يتعلق باملمتلكات وانقطاع األعمال:   .2

 

صلة    ال تغطي هذه الوثيقة الضرر للممتلكات أو أي خسارة ناجمة عن انقطاع األعمال أيا كانت طبيعتها والتي يتسبب فيها أو تحدث بسبب أو على (أ)

 بأي فعل يتم اتخاذه للسيطرة أو منع أو ردع أو يتعلق بأي شكل من األشكال بأي عمل إرهابي.  

 

 أو غير قابل للتنفيذ، يستمر الجزء املتبقي بكامل السريان والنفاذ. في حال أن يصبح أي جزء من استثناء اإلرها ( ب)
ً
 ب باطال

 

 

 

 

 

 

 مخاطر الحرب والحروب األهلية  

 

أو أعمال  ال تغطي هذه الوثيقة الضرر أو اإلصابة البدنية التي تنجم عن أو تنتج عن أو تنشأ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، عن الحرب أو الغزو   .1

الثورة أو العصيان  العمليات شبه الحربية )سواء أعلنت الحرب أم ال( أو الحرب األهلية أو التمرد أو العدو األجنبي أو األعمال العدائية أو الحربية 

ستثناء التدمير  أو القوة العسكرية أو املغتصبة أو التأميم أو املصادرة أو االستحواذ أو االستيالء أو التدمير بأمر من الحكومة أو أي سلطة عامة، با

 بأمر أي سلطة عامة في وقت ولغرض منع انتشار الحريق أو االنفجار. 
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 19-فيروس كورونا وكوفيد

 

 :الخسائر التالية، فإن هذه الوثيقة تستني من أي حكم بخالف ذلك على الرغم 

 

ا أم متصوًرا( من فيروس كورونا املستجد .1
ً
-2019)  الناجمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الخوف أو التهديد )سواء أكان حقيق

nCoV)   أو أي ساللة متحولة منه.  19-أو كوفيد 

 

فيروس كورونا من  الحد    و أمنع    و أالتي يسببها بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو ناتجة عن أو تتعلق بأي إجراء تم اتخاذه للسيطرة   .2

 أي ساللة متحولة منه. أو  تفش ي لهبأي   به أو يتعلق 19-( أو كوفيدnCoV-2019املستجد )

 

ا ألي هيئة وطنية أو    التي يسببها بصورة .3
ً
مباشرة أو غير مباشرة فرض الحجر الصحي أو تقييد حركة األشخاص والحيوانات وفق

أي ساللة متحولة أو  19-( أو كوفيدnCoV-2019فيروس كورونا املستجد )ل بأي تفش يدولية أو هيئة تتعلق بأي شكل من األشكال 

 منه. 

 

التي يسببها بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي تحذير سفر أو إنذار تصدره أي هيئة وطنية أو دولية أو هيئة تتعلق بأي شكل من   .4

 متحولة منه.  أي ساللة أو  19-( أو كوفيدnCoV-2019املستجد )فيروس كورونا ل بأي تفش ياألشكال 

 

ًيا أم متصوًرا(. (، 2( و )1بالفقرتين ) فيما يتعلق
ً
 أي خوف أو تهديد ناجم عن ذلك )سواء أكان حقيق

 

 ذلك على املؤمن له،   خالفيقع عبء إثبات ، بموجب هذا االستثناء بأن أي خسارة غير مشمولة بموجب التأمينشركة التأمين  ادعتإذا 

 

 كما هي دون تغيير.سارية الشروط واألحكام األخرى  كافةتظل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستثناءات 

 

 شرط قيود واستثناءات العقوبات  

 

ن يعرض شركة  لن تقدم شركة التأمين )إعادة التأمين( أي تغطية أو تكون مسؤولة عن دفع أي مطالبة أو تقديم أي منفعة إذا كان القيام بذلك من شأنه أ

قيد ]بما في ذلك العقوبات أو   التأمين )إعادة التأمين( )أو أي شركة أم أو شركة قابضة مباشرة أو غير مباشرة لشركة التأمين )إعادة التأمين( إلى أي عقوبة أو 

نين أو لوائح عقوبات القيود خارج الحدود اإلقليمية إلى الدرجة التي ال يتعارض ذلك مع القوانين السارية على شركة التأمين )إعادة التأمين([، بسبب أي قوا

اقتصادية معمول بها.    تجارية و
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 ملحق استثناء األمراض املعدية 

 

مراعاة جميع الشروط واألحكام واالستثناءات املعمول بها، الخسائر التي تعزي إلى الخسائر املادية املباشرة أو األضرار املادية   تغطي هذه الوثيقة، مع .1

و ضرر  التي تحدث خالل مدة التأمين. وبالتالي، وبغض النظر عن أي حكم آخر في هذه الوثيقة على عكس ذلك، فإن هذه الوثيقة ال تغطي أي خسارة أ

ض  طالبة أو تكلفة أو مصروف أو أي مبلغ آخر ينشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن أو ُيعزى إلى أو يحدث في نفس الوقت أو في أي تسلسل مع مر أو م 

 معدي أو الخوف التهديد )سواء الفعلي أو املتصور( من مرض معدي.  

 

املصروف أو أي مبلغ آخر، على سبيل املثال ال الحصر، أي تكلفة للتنظيف ألغراض هذا امللحق، تشمل الخسارة أو الضرر أو املطالبة أو التكلفة أو  .2

اقبة أو االختبار:   أو إزالة السموم أو اإلزالة أو املر

 

 ملرض معدي، أو   1.2

 أي ممتلكات مؤمن عليها بموجب هذا التأمين تتأثر بمثل هذا املرض املعدي.  2.2

  

 الوثيقة، أي مرض يمكن أن ينتقل عن طريق أي مادة أو عامل من أي كائن حي إلى كائن آخر حيث:   يقصد باملرض املعدي، كما هو مستخدم في هذه .3

 

 آخر أو أي شكل من أشكاله، سواء ا 1.3
ً
 حيا

ً
 أو كائنا

ً
 أو بكتريا أو طفيليا

ً
عتبرت حية أم  تتضمن املادة أو العامل، على سبيل املثال ال الحصر، فيروسا

 ال،

 

 أو انتقال سوائل الجسم أو  تتضمن طريقة النق  2.3
ً
ل، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، على سبيل املثال ال الحصر، النقل املحمول جوا

 أو االنتقال بين الكائنات الحية، و 
ً
 أو غازيا

ً
 أو سائال

ً
 االنتقال من أو إلى أي سطح أو جسم سواء كان صلبا

 

هدد بالضرر بصحة اإلنسان أو رفاهيته أو يمكن أن يسبب أو يهدد بالضرر أو تدهور أو فقدان  يمكن للمرض أو املادة أو العامل أن يسبب أو ي 3.3

 قيمة أو قابلية تسويق أو خسارة استخدام املمتلكات املؤمن عليها بموجبه. 

 

 ينطبق هذا امللحق على جميع تمديدات التغطية والتغطية اإلضافية واالستبعادات من أي استثناء والتغطية )التغطيات( األخرى املمنوحة.  .4

 

 تبقى جميع الشروط واألحكام واالستثناءات األخرى في هذه الوثيقة كما هي دون تغيير.  
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