
 اإللكترونية المعدات على تأمين بوليصة

ف���اير آند م���ارين طوكيو ش���ركة إلى البوليصة ه���ذه ملحق في اس���مه الم���ذكور� عليه الم���ؤمن تق���دم حيث

اس��تمارة على يش��تمل خطي ( بطلب “ بالش��ركة “ بعد فيما إليها ) والمش��ار� ليمتد كومب��اني إنش��ورانس

البوليصة ه��ذه ألغ��راض عليه الم��ؤمن من مقدمة أخ��رى خطية بيان��ات اي مع تمثل وال��تي كاملة، العرض

الحالية. البوليصة سياق مع ً مدمجة وثيقة

الت��أمين لش��ركة دفع قد عليه المؤمن يكون أن شريطة أنه على تنص الحالية التأمين بوليصة فإن عليه وبناء

س��ياقها� في ذكرها تم ال��تي واألوضاع� واألحكام واالستثناءات الشروط وبموجب الملحق في المذكور القسط

أدناه. المذكور� وبالقدر� بالطريقة عليه المؤمن تعوض سوف� الشركة فإن ، مضافة كشروط بها إرفاقها� تم أو

في ك��انت س��واء األداء/ القب��ول الختب��ار� الناجح اإلنجاز بعد عليها المؤمن المواد على البوليصة هذه تسري

أنفس��ها الم��ذكورة العمليات سياق في أو والتصليح التنظيف� ألغراض تفكيكها عند أو الراحة أو العمل وقت

الحقًا.  تركيبها� إعادة خالل أو المبنى داخل تغييرها� عند أو

، واح�دة ت�أمين م�دة أي في عليها الم�ؤمن الممتلك�ات م�واد من م�ادة ألي بالنس�بة الش�ركة التزام يتجاوز� ال

لم ( ما المرفقة ) المالحق المرفق� الملحق في الم��واد تلك مقابل الموضح الت��أمين مبلغ ، كلي أس��اس وعلى

المتبقية.  للفترة بالنسبة المطالبة وقوع بعد حالته إلى المادة بهذه الخاص التأمين مبلغ إعادة تتم

: عامة استثناءات

أو مباشر بش��كل تنتج ال��تي االلتزامات أو األضرار أو بالخسائر يتعلق فيما عليه المؤمن الشركة تعوض لن

: يلي لما كنتيجة تفاقمت أو مباشر� غير

ك��انت ) س��واء الحربية العملي��ات أو العدائية األعم��ال ، األج��انبي االعت��داء أعم��ال ، الغ��زو ، الح��رب(1

أو المس���لح العص���يان أو الث���ورة أو التم���رد أو المدنية الح���رب ( أو معلنة غ���ير أو معلنة الح���رب

بالنيابة يتع��املون الذين األشخاص أو األشرار� من مجموعة قيادة أو المصادرة أو المدنية االضطرابات

من أمر ألي نتيجة يح��دث ض��رر أي أو الت��دمير أو الت��أميم أو سياس��ية منظمة أي مع باالشتراك� أو عن
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لألعم��ال نتيجة او محلية أو بلدية أو عامة س��لطة أي قبل من أو فعلي أو ق��انوني أس��اس على الحكومة

، اإلرهابية

، اإلشعاعي التلوث أو النووي� اإلشعاع أو النووي التفاعل(2

، لديه المسؤولين� الممثلين من أي أو عليه المؤمن قبل من مقصود إهمال أو عمدي تصرف أي(5

كليًا. أو جزئيًا وقفًا كان سواء ، العمل وقف(8

الع��املين و/أو الممتلك��ات و/أو اآلالت نقل في قض�اءه يتم ال��ذي تكب��دها/ ال�وقت يتم ال�تي التك�اليف(26

تم ال�تي لآلالت بالنس�بة االس�تبداالت تكلفة بخالف المتح�دة، العربية لإلم�ارات اإلقليمية الح�دود خارج

الضرر.  لحقها أو فقدها

ب��أي البوليصة ه��ذه تغطيه ض��رراً� يصحبها� لم إذا ، عليها المؤمن الممتلكات في خلل أو عطل أي (27

أخرى. طريقة

ش�روط� ض��من من وتعت��بر البوليصة ه�ذه تغطيها ال��تي بالممتلك��ات يلحق الذي الضرر أو الخسارة(11

الصيانة. اتفاقية

األجهزة أو الطائرات إحدى فيها تتسبب التي الضغط موجة عن ينتج الذي الضرر أو التلف أو الخسارة(6

الصوت. سرعة تخترق التي أو الصوت بسرعة تطير التي األخرى الهوائية

أحك��ام بم��وجب ت��دعي أو الش��ركة فيها ت��رى أخ��رى إج��راءات أية أو قض��ية أو قض��ائية دع��وى أي في

، الت��أمين ه��ذا بم��وجب مغطى غ��ير ال��تزام أو ضرر أو دمار أو خسارة أية أن أعاله المذكورة االستثناءات

عليه.  المؤمن على للتغطية يخضع سبق ما كل بأن اإلثبات عبء يقع سوف

: العامة الشروط

به القي��ام ينبغي شيء بأي ترتبط� أنها طالما ، البوليصة هذه لشروط التام واألداء الواجبة المراعاة تعتبر.1

من المق��دم والعرض االستبيان في المذكورة والردود� القوائم وحقيقة عليه المؤمن قبل من به االلتزام أو

الشركة.  جانب من التزام ألي مسبقة شروطاً� ، عليه المؤمن قبل
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ه��ذه “ تعب��ير ق��راءة ويتم منها ج��زءًا ويمثل البوليصة ه��ذه في ( م��درج ) األقسام والقسم الملحق يعتبر.2

أو كلمة ألي (. يكون ) األقسام والقسم الملحق يتضمن أنه على العقد هذا في استخدامه عند “ البوليصة

( نفس ) األقس��ام� القسم من أو البوليصة ه��ذه من ج��زء أي في خ��اص مع��نى ب��أي تحميله يتم تعب��ير أي

ظهر. أينما المعنى

بجميع ويل�����تزم المالئمة الوقائية الت�����دابير كافة يتخذ أن ، الخاصة نفقته وعلى ، عليه الم�����ؤمن على.3

القانونية بالمتطلب��ات� االل��تزام أجل ومن الض��رر� أو الخس��ارة منع أجل من للش��ركة المعقولة التوصيات

المصنعين.  وتوصيات�

4.

ممثلي تزويد� عليه الم���ؤمن وعلى الخطر واختب���ار فحص معق���ول وقت أي في الش���ركة لممثلي يحق(1

المخاطر.  لتقدير الالزمة والمعلومات التفاصيل بجميع الشركة

نفقته وعلى ، ويق��وم الخطر في مادي تغيير بأي خطيًا الشركة إخطار ، الفور على ، عليه المؤمن على(2

اآلمن التش��غيل ض��مان أجل من الظ��روف� تتطلبها التي اإلضافية الوقائية التدابير تلك تخاذ با ، الخاصة

لذلك. تبعًا ، الضرورة عند ، القسط و/أو التغطية نطاق تعديل ويتم عليها المؤمن للبنود

التأكيد تم إذا إال ، الخطر زي��ادة عند ، عليه المؤمن قبل من بإجرائه السماح أو مادي تعديل أي إجراء يتم ال

الشركة.  قبل من خطي أساس على التأمين استمرارية على

:  عليه المؤمن على ، البوليصة هذه بموجب مطالبة يثير قد حدث أي وقوع حالة في

وم��دى� طبيعة إلى اإلش��ارة مع ، أيض��ًا خطي أس��اس وعلى اله��اتف ع��بر الف��ور على الش��ركة إخط��ار(1)

، الضرر أو الخسارة

، األضرار أو الخسائر قدر لتقليل سلطته إطار في الخطوات كافة اتخاذ(2)

، الشركة لدى المساحين أو الممثلين أحد قبل من لفحصها وإتاحتها� المتأثرة األجزاء على الحفاظ(5)

، الشركة تطلبها قد التي الوثائقية واألدلة المعلومات كافة توفير�(8)
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السطو.  أو السرقة عن الناتج الضرر أو الخسارة حالة في الشرطة هيئات إبالغ(26)

قبل من بشأنه إخطار أي استالم يتم لن الذي الضرر أو الخسارة ، أساس أي على ، التأمين شركة تتحمل ال

وقوعه.  من      يومًا  14     خالل الشركة

على اإلص��الحات تنفيذ عليه للم��ؤمن يجوز� ، الشرط هذا بموجب التأمين شركة إلى إخطار إرسال عند.5

 درهم500 يتج��اوز� ال بما ص��غير ض��رر ألي خض��عت ال��تي البن��ود اس��تبدال أو ص��غرى أض��رار أية

ال��تزام بمس��ألة إخالل دون يتم اإلص��الحات ه��ذه تنفيذ أن ش��ريطة   ،     عليه     االتف��اق     يتم     إم��اراتي/ بحيث

الش��ركة قبل من فحصه ألغراض به االحتفاظ يتم استبدااًل يتطلب الضرر� يصيبه جزء أي وأن الشركة

أو الخسارة لفحص التأمين شركة ممثلي ألحد الفرصة إتاحة يجب ، األخرى الحاالت جميع في ولكن ،

تعديالت. أو إصالحات أية إجراء قبل الضرر

في االستمرار تم إذا ضررًا لحقها مادة بأي يتعلق فيما البوليصة هذه بموجب التأمين شركة التزام يتوقف

حالة في أو الش��ركة من مقبولة غ��ير بطريقة إص��الحه يتم أن دون المطالبة إث��ارة بعد الم��ادة ه��ذه تشغيل

الشركة. من موافقة دون المؤقتة اإلصالحات إجراء

تلك بجميع بالقي��ام والس��ماح القي��ام وت��دبير القي��ام ، الت��أمين ش��ركة نفقة وعلى ، عليه الم��ؤمن على.6

أو حق��وق أية لص�الح الت��أمين لش�ركة بالنس��بة ض�رورية أو الزمة تعت�بر ال��تي واألش��ياء التص�رفات

األط��راف� ) غ��ير األط��راف� من تع��ويض ت��أمين أو تع��ويض على الحص��ول أجل من أو تعويض��ات

على الحص��ول حق لها سيصبح أو التأمين لشركة يكون ( والتي البوليصة هذه بموجب عليهم المؤمن

الض��رر أو الخس��ارة إصالح أو الدفع عند المذكورين األطراف محل الحلول لها يحق أو ذكر ما مثل

أو قبل مطلوبة أو ض��رورية األش��ياء أو التصرفات هذه كانت سواء ، البوليصة هذه بموجب المذكور

التأمين. شركة قبل من الحماية أساس على عليه المؤمن تعويض بعد

االع��تراف ) مع البوليصة ه��ذه بم��وجب دفعه ينبغي ال��ذي المبلغ بش��أن خالف أي نش��وب حالة في.7

قبل من خطي�ًا تعيينه يتم منف�رد محكم قبل من بش��أنه القرار التخاذ الخالف هذا إحالة يتم ( ، بااللتزام

قبل من الق��رار التخ��اذ اإلحالة تتم ، المنفرد المحكم على اتفاقهم عدم أو اختالفهم� حالة وفي األطراف

ش����هرين خالل خطي أس����اس على منهما واحد ط����رف كل يعين ال����نزيهين، المحكمين من اث����نين

من طرف أي رفض حالة وفي� اآلخر، الطرف� قبل من خطيًا بذلك المطالبة تاريخ من ميالدييناعتباراً�

الخطي اإلخط���ار اس���تالم بعد ميالديين ش���هرين خالل المحكم تع���يين من تمكنه ع���دم أو األط���راف

، المحكمين اتف��اق ع��دم حالة وفي ، منفرد محكم تعيين اآلخر للطرف� يحق سوف ، بالتعيين للمطالبة
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مع الحكم اإلحال��ة. يجلس بم��وجب التص��رف� قبل المحكمين قبل من خطي أساس على حكم تعيين يتم

الجتماعاتهم.  رئيساً� ويكون المحكمين

إذا ذكر ما حسب التحكيم إلى ن�����زاع أو خالف أي إحالة يج�����وز ال أنه والمفه�����وم� عليه المتفق من

بها.  يتعلق فيما أو البوليصة هذه بموجب االلتزام تقبل لم أو الشركة اعترضت

لرفع حق ألي المس��بقة الش��روط� بين من أن البوليصة ه��ذه بم��وجب والمعلن عليه المنص��وص من

أو المحكمين أو المحكم قبل من ق��رار� إص��دار يتم أن البوليصة ه��ذه بم��وجب قضية أو قضائية دعوى

الضرر. أو الخسارة بشأن الحكم

الم��ؤمن نحو التزامها من الش��ركة تحللت إذا أنه البوليصة هذه بموجب أيضًا والمعلن عليه المتفق من

ميالدية أش��هر ثالثة خالل ، مطالبة أية تق��ديم يتم ولم البوليصة ه��ذه بموجب مطالبة ألية بالنسبة عليه

المطالبة تعت��بر فس��وف ، محكمة أي في القض��ايا إلح��دى كموض��وع� الم��ذكور التنصل هذا تاريخ من

البوليصة. هذه بموجب ذلك بعد استردادها� يتم وال األغراض جميع من كليًا عنها متنازل

أو زائف إعالن أي تق���ديم حالة في أو الن���واحي من ناحية أي من احتيالية مطالبة أية ك���ون حالة في.8

أي أو عليه الم��ؤمن قبل من احتيالية ط��رق� أو وس��ائل أية اس��تخدام حالة في أو لها دعم��ًا اس��تخدامه

مطالبة تق��ديم حالة في أو البوليصة هذه بموجب فائدة أي على للحصول عنه بالنيابة يتصرف شخص

حالة في  أو ال��رفض ذلك من أش��هر ثالثة خالل قض��ية أو قض��ائية دع��وى أي رفع عدم مع ورفضها

س��وف ، ق�رارهم� الحكم أو المحكمين أو المحكم اتخ��اذ من أش�هر ثالثة خالل  ذكر كما التحكيم تطبيق

الحالية.  البوليصة بموجب المستحقات هذه جميع مصادرة تتم

محل تحل وأن إنقاذها تم ال��تي الممتلك��ات قيمة على الحص��ول للش��ركة يحق ، مطالبة أية تس��وية عند.9

آخ�رى( )اط��راف آخر ط��رف أي ضد المتاحة وتعويض�اته القانونية بحقوقه يتعلق فيما عليه الم�ؤمن

بتقصيره. معروف

أو الخس��ارة نفس يغطي آخر ت��أمين وج��ود مع ، البوليصة ه��ذه بم��وجب مطالبة أية ظه��ور� حالة في.10

أية من المق��درة النس��بة من ب��أكثر المس��اهمة أو دفع مس��ؤولية الشركة تتحمل لن ، االلتزام أو الضرر

االلتزام.  أو الضرر� ذلك أو الخسارة هذه لمثل بالنسبة مطالبة

تحتفظ س��وف ، الحالة ه��ذه وفي ، عليه الم��ؤمن طلب على بن��اء وقت أي في الت��أمين هذا إنهاء يجوز.11

ك��انت ال�تي الف�ترة م�دار على القص�يرة االعتيادية الف��ترة س��عر على بن��اء المحس��وب بالقسط الشركة
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يتم إخط��ار بم��وجب الش��ركة قبل من وقت أي في التأمين هذا إنهاء أيضًا بها. يجوز سارية البوليصة

سداد مسؤولية الشركة تتحمل ، الحالة هذه وفي�  يومًا15 قبل عليه المؤمن إلى الصدد هذا في إرساله

ت��اريخ من اعتب��ارًا وذلك تق��ديرها يتم ال��تي النس��بة أس��اس على المنقض��ية غ��ير بالمدة الخاص القسط

اإللغاء. 

- المعداتI القسم

:  التغطية نطاق

ه��ذا في الم��ذكورة والش��روط� االس��تثناءات ) بم��وجب عليه الم��ؤمن مع ذلك بم��وجب الت��أمين ش��ركة اتفقت

أو الملحق في الم��ذكورة التغطية ف��ترة خالل وقت أي في ح��دث إذا أنه ( على المض��افة الش��روط� أو السياق

البوليصة ه��ذه لتجديد القسط الش��ركة وتقبل المطلوبة المب��الغ عليه المؤمن بشأنها يدفع الحقة فترة أي خالل

أض��رار� أو خس��ائر ألية نتيجة الملحق في المدرجة الم��ادة تلك من ج��زء أي أو م��ادة أي اس��تبدال حالة وفي

الضرر� ذلك أو الخسارة بتلك يتعلق فيما عليه المؤمن التأمين شركة تعوض سوف� ، مفاجئة أو متوقعة غير

( اختيارها� على ) بن��اء اإلص��الح أو االستبدال أو النقدي الدفع طريق� عن وذلك بعد فيما ذكره يتم ما حسب

، الملحق في الموض��حة الم��واد من م��ادة كل بش��أن الت��أمين مدة من واحد عام أي في يتجاوز ال بمبلغ وذلك

مبلغ هو أنه على الملحق في عنه التعبير تم الذي اإلجمالي المبلغ يتجاوز وال بند كل أمام المحدد المبلغ ذلك

ذلك. بموجب التأمين

 :I القسم من خاصة استثناءات

: عن المسؤولية الشركة تتحمل ال

من أك��ثر فق��دان عند ، واحد حادث أي في عليه المؤمن يتحمله والذي الملحق في الموضح الزائد المبلغ(1

أعلى من أك��ثر بتحمل عليه الم��ؤمن مطالبة تتم لن ، واحد حدث أي في للضرر� تعرضها� أو واحدة مادة

، المواد تلك على سارية فردية زيادة

معرفة إط��ار في الح��الي الت��أمين ب��دء وقت الحالية العي��وب أو األخط��اء عن الن��اتج الضرر أو الخسارة(2

، ال أم للشركة معروفة العيوب أو األخطاء هذه كانت سواء ، ممثليه أو عليه المؤمن

، التجويف ، البلى أو التلف ) مثل للتش��غيل المستمر� التأثير عن مباشر� بشكل الناتج الضرر أو الخسارة(5

، الجوية الظروف عن الناتج التدريجي� التدهور� عن ( أو الصدأ أو التآكل
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الخس��ارة عن ناتجة األعط��ال ه��ذه تكن لم ما ، المهنية األعط��ال بتقليل يتعلق فيما تكبدها يتم تكاليف أية(8

، عليها المؤمن بالمواد� يتعلق فيما للتأمين الخاضع الضرر أو

األجزاء على أيضًا االستثناء هذا ويسري� عليها المؤمن المواد بصيانة يتعلق فيما تكبدها يتم تكاليف أية(26

 ، المذكورة الصيانة عمليات سياق في تبادلها يتم التي

القانون بموجب سواء مسؤوليته عليها المؤمن المواد مورد أو المصنع يتحمل الذي الضرر أو الخسارة(27

، العقد أو

مس��ؤوليتها المالك يتحمل وال��تي المس��تأجرة أو الم��ؤجرة بالمع��دات يلحق الذي الضرر أو الخسارة(11

، الصيانة اتفاقية و/أو اإليجار عقد بموجب أو القانون بموجب سواء

، كان وصف� أو نوع أي من الناتج االلتزام أو الناتجة الخسارة(6

الص��مامات أو الض��مادات أو األن��ابيب أو الصمامات أو بالمصابيح يلحق الذي الضرر أو الخسارة(16

القابلة األدوات أو المطاطية اإلط���ارات أو السالسل أو األس���الك أو األحزمة أو األقف���ال أو الكهربائية

أو البورس��لين أو الس��يراميك� أو الزج��اج من المص��نوعة األش��ياء أو المنقوشة االس��طوانات أو للتب��ديل

 ( ، الكيميائية المواد أو الوقود� أو التشحيم زيت ) مثل تشغيلي وسط� أي أو األلياف أو المناخل

بالمينا. المطلية األسطح أو المثقولة أو المطلية األسطح على الخدوش مثل الجمالية العيوب(28

توف��ير� مس��ؤولية تتحمل س��وف� الش��ركة ف��إن ، ( أعاله ( وي ط النق��اط في الم��ذكورة ب��األجزاء يتعلق فيما

ه��ذه تك��ون بحيث عليها الم��ؤمن ب��المواد يلحق ض��رر أو لخس��ارة نتيجة األج��زاء ه��ذه تأثرت إذا التعويض

للتعويض.  قاباًل الضرر هذا أو الخسارة

 :I القسم على تسري أحكام

التأمين مبلغ.1

أو االس��تبدال تكلفة عليها الم��ؤمن الممتلك�ات على الت�أمين مبلغ يعكس أن الت��أمين هذا متطلبات بين من

رس�وم ذلك في بما والص�فة الن�وع نفس من بممتلك�ات استبدالها� أو األصلية حالتها إلى الممتلكات إعادة

التركيب. وتكاليف وجدت إن ، الجمركية والرسوم� والمستحقات الشحن
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: التعويض أساس.2

الت��أمين ش��ركات علي��ه- ت��دفع الم��ؤمن ب��المواد� الالحق الض��رر إص��الح يمكن ال��تي الح��االت في(1

الخدمة في عليها ك��انت ال��تي حالتها إلى الم��ادة إلع��ادة تكب��دها يتم وال��تي الالزمة المص��روفات

إلى باإلض��افة اإلص��الحات ألغ��راض تكبدها يتم والتي التركيب وإعادة الفك تكاليف إلى باإلضافة

، وجدت إن ، والمستحقات الجمركية والرسوم اإلصالحات ورشة ومن إلى العادية الشحن تكاليف

عمل بورشة اإلص��الحات إج��راء تم الت��أمين. إذا مبلغ ض��من مدرجة المص��روفات ه��ذه كون بقدر

تكب��دها يتم ال��تي واألج��ور الم��واد تكلفة الت��أمين ش��ركات ت��دفع سوف ، عليه المؤمن لملكية تخضع

العامة. النفقات لتغطية المعقولة النسبة إلى باإلضافة اإلصالحات ألغراض

األجزاء عدا فيما ، استبدالها� يتم التي باألجزاء الالحق باإلهالك يتعلق فيما خصم أي تطبيق يتم ال

كانت االعتبار. إذا في إنقاذها يتم ممتلكات أية قيمة وضع مع ، محدد استخدام عمر لها يكون التي

عليها الم��ؤمن لآللة الفعلية القيمة تتج��اوز� أو تع��ادل أعاله بالتفاص��يل المذكورة اإلصالحات تكلفة

( أدناه. ب النقطة في المذكور� األساس على بناء التسوية تتم سوف عندها ، الضرر� وقوع� قبل

الح��دث وقوع� قبل للمادة الفعلية القيمة دفع التأمين شركة فعلى ، تالفة عليها المؤمن المادة كانت إذا(2

، وج��دت إن ، الجمركية والرس��وم� ال��تركيب وتكلفة العادية الش��حن نفق��ات ذلك في بما ، مباش��رة

طريق عن الفعلية القيمة حس��اب ويتم الت��أمين مبلغ في مدرجة المص��روفات ه��ذه تكون أن شريطة

عادية نفق��ات أية أيض��ًا الش��ركة ت��دفع المادة. سوف استبدال قيمة من المالئم االستهالك مبلغ خصم

االعتبار. في إنقاذها تم ممتلكات أية قيمة وضع مع ، التلف أصابها التي اآلالت لتفكيك

في العمل أو الليلي العمل أو اإلض�افية العمل لس�اعات بالنس�بة تكب�دها يتم إضافية نفقات أية دفع يتم

ع��دم حالة خ��اص. في أس��اس وعلى خطي��ًا عليها االتف��اق تم إذا الس��ريع الشحن أو العامة اإلجازات

تتحمل لن ، اإلص��الح لتنفيذ الالزمة األساس��ية الص��ناديق أو نماذجه أو المص��نع رس��ومات� إتاحة

األساسية.  الصناديق� أو النماذج أو الرسومات� تلك عمل تكاليف مسؤولية الشركة

إصالحات.  أو تحسينات أو تعديالت أية تكاليف البوليصة هذه تغطي ال

من ج���زءًا تمثل اإلص���الحات ه���ذه ك���انت إذا مؤقتة إص���الحات أية تكلفة الت���أمين ش���ركة تتحمل

اإلجمالية.  اإلصالحات تكلفة زيادة إلى تؤدي وال النهائية اإلصالحات
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وسطي شرط

المب�الغ الش�ركة ت�دفع س�وف ،  أعاله1- الحكم بم�وجب تأمينه المطلوب المبلغ من أقل التأمين مبلغ كان إذا

وج��ود حالة في ، بند كل المطل��وب. ويخضع المبلغ ذلك إلى الت��أمين مبلغ يحملها التي النسبة بتلك المطلوبة

مستقل. أساس على الشرط لهذا ، بند من أكثر

ب��إجراء المطلوبة والمس��تندات الفوات��ير بم��وجب اقتناعها بعد فقط المطلوبة المب��الغ الش��ركة ت��دفع س��وف�

الحال.  اقتضاء حسب ، االستبداالت أو اإلصالحات

: الضمان.3

مع البوليصة م��دة م��دار على ، البوليصة ه��ذه بداية عند الس��ارية الص��يانة اتفاقية اس��تمرارية ضمان تم

الشركة.  من خطية موافقة على الحصول دون االتفاقية شروط على تعديل أي إجراء عدم

: يلي ما “ الصيانة “ كلمة تعني ، الضمان هذا ألغراض

، السالمة اختبارات.1

، الوقائية الصيانة.2

والتقادم. العادي التشغيل عن الناتجة األخطاء أو األضرار أو الخسائر إصالح.5
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 “ أ “ المرفق

اإللكترونية المعدات تأمين بوليصة

الخارجية البيانات - وسائط2 القسم

: التغطية نطاق

الخارجية البيان��ات وس��ائط من أي تكبد حالة في أنه على عليه المؤمن مع ذلك بموجب التأمين شركة اتفقت

أنظمة في مباشر بش���كل معالجتها يمكن وال���تي عليه المخزنة المعلوم���ات ذلك في بما الملحق في المدرجة

، البوليصة ه�ذه  من1 القسم يغطيها ال�تي لألخط�ار نتيجة مادية أض�رار� أية ، اإللكترونية البيان�ات معالجة

الض��رر� ذلك أو الخس��ارة به��ذه يتعلق فيما البوليصة ه��ذه أحك��ام بم��وجب عليه المؤمن الشركة تؤمن سوف

المبلغ ذلك ، الملحق في المحددة البيانات وسائط� من كل بشأن واحد تأمين عام أي في يتجاوز� ال مبلغ وحتى

ذلك أو الخس��ارة تلك أن ش��ريطة ، اإلجم��الي الت��أمين مبلغ مجمله في يتج��اوز� وال م��ادة كل أم��ام الموضح

عليه الم��ؤمن ي��دفع الحقة ف��ترة أي خالل أو الملحق في الم��ذكورة التأمين سريان فترة خالل يحدث الضرر

البيان��ات بوس��ائط� االحتفاظ عند التغطية هذه البوليصة. تسري� هذه لتجديد للقسط دفعه الشركة وتقبل خاللها

المبنى.  داخل عليها المؤمن

 :2 القسم على خاصة استثناءات

: يلي ما بشأن التزام أي االحوال، من حال اي على الشركة، تتحمل لن

، واحد حدث أي في عليه المؤمن يتحمله والذي الملحق في الموضح الزائد المبلغ(1

غ���ير إلغ���اء أي أو الزائف اإلدراج أو الزائفة العالم���ات أو الزائفة البرمجة عن تنتج تك���اليف أية(2

المج��االت عن ناتجة للمعلوم��ات خس��ارة أي أو ، البيان��ات لوس��ائط� نب��ٍذ أي أو للمعلوم��ات متعمد

، المغناطيسية

كان. وصف� أو نوع أي من ناتجة خسارة أية(5
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 :2 القسم على تسري أحكام

: التأمين - مبلغ1 المذكرة

الخارجية البيان��ات وس��ائط الستعادة المطلوب المبلغ هو التأمين مبلغ يكون أن التأمين هذا متطلبات بين من

المفقودة. المعلومات إنتاج وإعادة جديدة بمواد التالفة أو المفقودة الوسائط� استبدال طريق عن عليها المؤمن

: التعويض - أساس2 المذكرة

اعتبارًا  شهرًا12 خالل عليه المؤمن قبل من تكبدها إثبات يمكن مصروفات أية عن الشركة تعوض سوف

ح��دوثها� وق��وع� قبل حالتها إلى عليها الم��ؤمن الخارجية البيان��ات وس��ائط� اس��تعادة بغرض الحدث تاريخ من

طبيعية.  بطريقة البيانات معالجة عمليات باستمرارية للسماح الالزم وبالشكل

12 خالل ذلك يتم لم إذا أو المعلوم��ات من المفق��ودة البيان��ات إنت��اج إع��ادة يتم أن الض��روري� غ��ير من انه

الس��تبدال تكب��دها تم ال��تي المص��روفات تع��ويض مس��ؤولية الشركة تتحمل سوف ، حدوثها تاريخ من شهرًا

جديدة.  بمواد أنفسها التالفة أو المفقودة البيانات وسائط

الت��أمين ف��ترة م��دار على الت��أمين مبلغ تخفيض يتم سوف� ، للتعويض القابل الحدث وقوع� تاريخ من اعتبارًا

األصلية. حالته إلى التأمين مبلغ إعادة تتم لم ما ، المدفوع� التأمين بمبلغ المتبقية
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 “ ب “ المرفق

اإللكترونية المعدات على التأمين بوليصة

العمل تكلفة - زيادة3 القسم

على ذلك بم��وجب الش��ركة توافق� ، البوليصة هذه  من1 القسم  ( بموجبi)  الخاص باالستثناء� إخالل دون

بكافة يتعلق فيما الملحق في الموض��حة الت��أمين ف��ترة ح��دود يتج��اوز� ال وبما ح��تى عليه الم��ؤمن تع��ويض

إذا بديلة مع��دات على البيان��ات معالجة اس��تمرارية لض��مان عليه الم��ؤمن تكب��دها ال��تي اإلض��افية التك��اليف

ت��أمين ف��ترة خالل للتع��ويض قابل ض��رر� أو خس��ارة ألية تجنبها يمكن ال كنتيجة التك��اليف ه��ذه ظه��رت

البوليصة.  هذه في المعدات قسم بموجب للتأمين الخاضعة الممتلكات

 :3 القسم من خاصة استثناءات

: يلي مما أي عن المسؤولية الشركة تتحمل لن

في الموض��حة الزائ��دة الزمنية الف��ترة خالل البديلة المع��دات استخدام بشأن تكبدها تم التي التكاليف.1
، الملحق

، البيانات وضع وإعادة البيانات أو البيانات وسائط استبدال تكاليف.2

عليها. على المؤمن بالمواد الالحق المادي بالضرر تتعلق ال التي الظروف عن تنشأ التي التكاليف.3
: عن تنشأ التي اإلضافية التكاليف عن مسؤولة الشركة تكون لن ، محدد أساس

الجسدية اإلصابات ،

عامة سلطة أي تفرضها التي التدابير أو األوامر ،

المعدات بشأن التحسينات أو التوسع ،

التالفة المعدات االستبدال أو اإلصالحات تأخير يسبب بما األموال نقص ،

حصة. ملكية أو السوق خسارة مثل أخرى ناتجة خسارة أية

 :2 القسم على تسري أحكام

التعويض - فترة1 المذكرة
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مطالبة كل من النس��بة تلك عليه الم��ؤمن البديل��ة. يتحمل المع��دات اس��تخدام� بداية عند التع��ويض ف��ترة تب��دأ

عليه. المتفق الزائد الوقت مع تتماشى

التأمين - مبلغ2 المذكرة

المؤمن قبل من الملحق في الموضح “ التأمين مبلغ إجمالي “ و “ ساعة لكل التعويض حد “ عن اإلعالن يتم

ال��تي األح��داث لجميع بالنس��بة ال��دفع ال��واجب للتعويض الكلي الحد التأمين مبلغ إجمالي تمثل أن عليه. على

التأمين.  فترة خالل تقع

بعد الم��واد نقل وتك��اليف ب��الموظفين الخاصة بالنفق��ات يتعلق فيما أيضًا عليه المؤمن الشركة تعوض سوف

في الش��أن به��ذا منفص��لة مب��الغ إدراج ش��ريطة البوليصة من القسم هذا بموجب مطالبة يثير حدث أي وقوع

الملحق. 

الت�أمين لف�ترة بالنس��بة الت�أمين مبلغ تخفيض يتم س�وف� ، للتع�ويض القابل الح�دث وق��وع تاريخ من اعتبارًا

تح��دده إض��افي� قسط� دفع طريق عن األص��لية حالته إلى إعادته يتم لم ما ، الم��دفوع التعويض بمبلغ المتبقية

الشركة.

الخسائر - تسوية3 المذكرة

على الحف��اظ أجل من الت��أمين ف��ترة خالل تكب��دها إثب��ات يمكن التي والمصروفات التكاليف الشركة تعوض

تم ال��تي التك��اليف تلك على إضافية ومصروفات تكاليفًا تعتبر والتي السابق بقدرها البيانات معالجة عمليات

للتأمين.  خاضع حدث أي يقع لم إذا الفترة نفس خالل تكبدها

الساعة تعرفة “ أو “ ساعة لكل التعويض حد “ ل� المكافئ المبلغ ذلك حدث لكل التعويض اجمالي يتجاوز ال

ك��� الموضحة العمل ساعات بعدد مضروبًا ، أقل أيهما ، “ البديلة المعدات استخدام عن الدفع الواجبة الفعلية

، خاللها البديلة المع�دات اس��تخدام يتم ال�تي العمل لس�اعات الفعلي العدد في أو الملحق في “ تعويض فترة “

أقل. أيهما

13



تكب��ده تم ال��ذي المبلغ عن يقل “ الس��اعة في “ المخت��ار الحد أن إلى ، االنقط��اع بعد ، التوصل تم إذا ، ولكن

عليه الم��ؤمن تع��ويض مس��ؤولية الش��ركة تتحمل س��وف� ، البديلة المعدات استخدام من ساعة كل عن بالفعل

بالفعل. الساعة في تكبده تم الذي المبلغ إلى “ الساعة في “ المختار الحد يحملها التي النسبة بنفس

:  شريطة

البوليصة نط��اق من الملحق في الموضح الزائد ال��وقت عن تقل ال��تي االنقطاع��ات اس��تثناء يتم أن
و ، الحالي

كل من النس��بة تلك عليه الم��ؤمن يتحمل ، الزائد ال��وقت عن تزيد ال��تي االنقطاع بفترات يتعلق فيما
الزائد. الوقت مع تتماشى� والتي ، مطالبة
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