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 الوثيقة نص – [أ] القسم
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 ( أم ال بغض النظر إذا كان منصوص عليه في جدول الوثيقة [أ]الجزء بق يط
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 ( LM7 النص وثيقة تأمين خسارة األرباح )
 

 

 متطلباتكم.  إذا ما كانت تتوافق مع  وتحديديرجى قراءة هذه الوثيقة بعناية 

 

انس كومباني لشركةاملؤمن له سداد   في مقابل  األول،   التأمين "( قسطبالشركةُيشار إليها فيما يلي "و ) ليمتد طوكيو مارين أند نيتشيدو فاير انشور

 

افق الشركة  للشروط املبينة في هذه الوثيقة أو امللحقة بها أو املحددة فيها بخالف ذلك    تو
ً
 على التوالي، شروط  ة كل منهاتعتبر ، إلى الحد الذي تسمح به طبيعوالتي  )وفقا

ً
 ا

نتيجة ألي من الحاالت النقطاع أو تدخل    املبانيالتي يزاولها املؤمن له في    في حال تعرض األعمالبعد دفع قسط التأمين،    ،( بأنهاالسترداد بموجبهفي  سبقة لحق املؤمن له  ُم 

التأمين    مدة اليوم األخير من  من مساء    4تحدث في أي وقت قبل الساعة  والتي  (  "ضرر الب "الطارئة فيما يلي    للواحدة من تلك الحاالت)ويشار  الطارئة املحددة في الجدول املرفق  

 وقبلته الشركة مقابل تجديد الوثيقة، بشأنها بدفع قسط تأمين  املؤمن لهتالية قام  مدة أو أي 

 

 للشروط املبينة فيه.  االنقطاع أو التدخل وفًقا  ذلكمبلغ الخسارة الناتجة عن  بهذه الوثيقةفي الجدول املرفق  بندبكل  على صلة للمؤمن له كتدفع الشركة حين ذل

 

 :   شريطة

 

   في وقت حدوث الضرر   سارية املفعول   تأمينيةوجود تغطية   (1)
ُ
اإلقرار الدفع أو  تم  ي  وأنالضرر    ذلكضد    املبانياملمتلكات املوجودة في  في    لهغطي مصلحة املؤمن  ت

ا    لنالتأمين ولكن    ذلكبموجب    الضرر   ذلك  مقابلاملسؤولية  ب
ً
  ُم يكون شرط

ً
الدفع أو ذلك    مثلتنفيذ  تم  لم يأنه    هذه الوثيقة،  ملسؤولية بموجبلإلقرار باسبقا

 شرطعمال إ  بسبب  فقط ،املسؤوليةبقرار اإليتم لم 
ً
 .  حدداملسؤولية التي تقل عن مبلغ ُم الذي يستثني  التأمين  ذلكفي  ا

 

بموجب  للتأمين عليه وفي مجملها مبلغ التأمين اإلجمالي  فيما يتعلق بكل بند، املبلغ املحدد في الجدول املذكور    في أي حال من األحوال  تتجاوز مسؤولية الشركة  لن (2)

 ذكرة موقعة من قبل أو بالنيابة عن الشركة. قد يتم استبدالها بموجب ُم  كما أو ذلك املبلغ أو املبالغ األخرى هذا التأمين 

 

 

 

 

ألغراض هذه   ،أو خالف ذلكبموجب ملحق    ،إضافتها إلى الجدول   يجوز أو أي من الحاالت األخرى التي    الحاالت الطارئةأنه لن يتم اعتبار أي من  من املعلن واملتفق عليه  

   -ما يلي: التدمير أو الضرر الناجم بشكل مباشر أو غير مباشر عن أو الناش ئ عن أو نتيجة أو ساهم فيهتشمل  االوثيقة، بأنه

 

األعمال العدائية أو أي عمليات مشابهة للعمليات الحربية )سواء كانت ضمن حرب معلنة أو غير ذلك( أو الحرب    أو  أعمال العدو األجنبي  أو  الغزو أو    الحرب (أ)

 ،األهلية

 

 نووية.  السلحة األ مواد  (ب)

 

 أل  (ج)
ً
غراض هذا االستثناء  اإلشعاعات املؤينة أو التلوث بفعل النشاط اإلشعاعي من أي وقود نووي أو من أي نفايات نووية من اشتعال الوقود النووي. وحصريا

 يتضمن االشتعال أي معالجة ذاتية من االنشطار النووي. 

 

 المذكرة
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 تكون هذه الوثيقة قابلة لإللغاء في حال تحريف أو سوء توصيف أو عدم اإلفصاح عن أي تفاصيل جوهرية.   (1)

 

 ثيقة الغية في الحاالت التالية:تعتبر هذه الو  (2)

 

 بشكل دائم.   اصفي أو حارس قضائي أو عدم استمرارهمن قبل ُم  اتصفية األعمال أو تسيره (أ)

 

 أو 

 

 توقف مصلحة املؤمن له بخالف في حالة الوفاة.   (ب)

 

 ، الضرر خطر زيادة  إلى  فيه يؤدياملوجودة أو املمتلكات  املبانياألعمال أو في في إما يتم إجراؤه  تغيير أي  (ج)

 

 استمراره بموجب مذكرة موقعة من قبل أو نيابة عن الشركة. إقرارفي أي وقت بعد بدء هذا التأمين، ما لم يتم 

 

 

 :الخسارة الناتجة عن الوثيقةال تغطي هذه  (3)

 

 .  تسبب فيه أو حدث عن طريق االنفجار أي ضرر  (أ)

 

خضوعها ألي عملية تسخين أو  التلقائي أو من خالل  االحتراق    أو  تسبب فيه أو حدث عن طريق التخمر الذاتي له أو التدفئة الطبيعةممتلكات    ضرر ألي   أي (ب)

 الوثيقة. في جدول هذه كما هو محدد باستثناء  تجفيف 

 

 على الفور بذلك كتابيالشركة  ، يجب على املؤمن له أن يخطر  الوثيقةمطالبة بموجب هذه  تقديم  عنه  عنه أو قد ينتج  عند حدوث أي ضرر ينتج   (4)
ً
 توخي  مع  ،ويجب عليه  ا

أو لتجنب أو  االعمال  األشياء التي قد تكون عملية بشكل معقول لتقليل أو التحقق من أي انقطاع أو تدخل في  بعمل جميع    ويوافق على القيام  يقومأن    ،العناية الواجبة

 مدةفي موعد ال يتجاوز ثالثين يوًما بعد انتهاء    ،تسليم الشركة  ،على نفقته الخاصةو   على املؤمن له  مطالبة بموجب هذه الوثيقة، يجبتقديم  وفي حال  .  تقليل الخسارة 

 في الذي قد تسمح به الشركة كتابيالوقت اإلضا ذلك  التعويض أو في غضون 
ً
 ، بيانا

ً
 كتابي ا

ً
تفاصيل جميع التأمينات األخرى التي تغطي  إلى جانب يوضح تفاصيل مطالبته،  ا

وتزويد الشركة بدفاتر الحسابات وغيرها ، بتقديم على نفقته الخاصة أيًضا ،يجب على املؤمن له أن يقوم .تنتج عنهمن أي نوع  لخسارة التبعيةا الضرر أو أي جزء منه أو

األخرى التي قد تطلبها الشركة بشكل معقول    والقرائنوالتوضيح  من الدفاتر التجارية والقسائم والفواتير وامليزانيات العمومية واملستندات األخرى واألدلة واملعلومات  

لب ذلك(  املطالبة بجانب  غرض التحقيق أو التحقق من  ب
ُ
  )إذا ط

ً
مستحقة  أي مطالبة بموجب هذه الوثيقة  لن تكون    رتبطة بها.قانونًيا عن حقيقة املطالبة وأي أمور ُم إقرارا

 على حساب املطالبة دفعة تم تسديدها بالفعل  أي    رد  ، يجب على الفور في أي جانب من الجوانب  ،هذا الشرط وفي حالة عدم االمتثال له  ألحكامما لم يتم االمتثال  السداد  

   إلى الشركة.

 

 

 الشروط
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  ، أو إذا تم تقديم أي  في أي جانب من الجوانبإذا كانت املطالبة احتيالية    الوثيقةبموجب هذه  تسقط كافة املنافع   (5)
ً
 كاذبإقرارا

ً
استخدامه لدعمها، أو إذا تم استخدام تم  أو    ا

في حالة حدوث أي ضرر بسبب الفعل    أو  احتيالية من قبل املؤمن له أو أي شخص يتصرف نيابة عنه للحصول على أي منفعة بموجب هذه الوثيقة؛  مكائدأي وسائل أو  

إجراء التحكيم  ة و )في حالالرفض، أذلك في غضون ثالثة أشهر بعد  قضيةأو دعوى إذا تم تقديم املطالبة ورفضها ولم يتم البدء في   أو ؛املتعمد، أو بتواطؤ من املؤمن له

 . حكمهل  كمالح  املحكمون أو أو  املحكم إصدارمن هذه الوثيقة( في غضون ثالثة أشهر بعد  (8رقم ) للبندوفًقا 

 

، والتي  بإبرامهاملؤمن أو أي شخص أو أشخاص أخرى خسارة بموجب هذه الوثيقة، سواء قام   ه، في وقت أي ضرر تنتج عنقائمةإذا كان هناك أي تأمين أو تأمينات أخرى  (6)

 تغطي تلك الخسارة أو أي جزء منها، تقتصر مسؤولية الشركة على الجزء الخاص بها من الخسارة بالتناسب.  

 

واألشياء التي قد تكون ضرورية أو مطلوبة بشكل معقول من   فعالاال  بكافةعلى القيام ويوافق ، تهاوعلى نفقالشركة ، بناًء على طلب الوثيقةأي مطالب بموجب هذه  يقوم (7)

تحل  مستحقة لها أو  ستصبح  والتي تكون الشركة أو    أو تعويض من األطراف األخرى   إعانةأو للحصول على    تدابير انتصاف  وأغرض إنفاذ أي حقوق  بقبل الشركة وذلك  

 . لمطالبل الشركة واألشياء ضرورية أو مطلوبة قبل أو بعد تعويضاألعمال سواء كانت هذه  الوثيقةبموجب هذه ها أو جبر ي خسارة أل سدادها عند  فيها محله

 

 تعيينه كتابيحكم، يتم  إلى قرار ُم   ،األخرى   املسائلستقل عن جميع  بشكل ُم   ، الخالفمبلغ أي خسارة، يجب إحالة هذا  فيما يتعلق ب  خالففي حال حدوث أي   (8)
ً
من قبل    ا

 كتابيكل واحد منهما  يتم تعيين  و كمحكمين،  يتصرفون  محايدين  إذا لم يتمكنوا من االتفاق على محكم واحد، بقرار من شخصين    ،أو  الخالفأطراف  
ً
من قبل كل طرف    ا

 كتابيبطلب ذلك منه    الطرف اآلخر  شهرين تقويميين بعد قيام  خالل
ً
شهرين تقويميين بعد استالم   خاللفي تعيينه    اخفاقهحكم أو  تعيين ُم في حالة رفض أي من الطرفين    .ا

يتم تعيينه من قبلهم   حكمإلى قرار    االختالفاملحكمين، ُيحال  اتفاق    معدحكم منفرد؛ وفي حالة  ، يكون للطرف اآلخر الحرية في تعيين ُم طلب منه التعيينيإشعار كتابي  

 
ً
 تلغي أو تؤثر  ال    والذي سيجلس مع املحكمين ويترأس اجتماعاتهم.  البدء في تسوية الخالف قبل    كتابيا

ُ
كم حكم أو املحكمين أو الح  وفاة أي طرف على سلطة أو سلطات امل

 منه  يتمكم، حكم أو ح  ؛ وفي حالة وفاة ُم يعلى التوال
ً
. املتوفىاملحكم أو املحكم قاموا بتعيين  من قبل الطرف أو املحكمين )حسب الحالة( الذينفي كل حالة تعيين آخر بدال

 لتقدير تكون تكلفة اإلحالة إلى قرار التحكيم و 
ً
 واملعلن أنالح   ه الذي أصدر  ُحكم التحكيماملحكم أو املحكمين أو وفقا

ً
 شرط يعد هكم. ومن املنصوص عليه صراحة

ً
 مسبقا

ً
 ا

 على  أن ،بموجب هذه الوثيقة قضيةرفع أو  قضائية  ألي حق في إقامة دعوى 
ً
مبلغ الخسارة بشأن حكم حكمين أو ال املحكم أو امل ذلك  منالحكم الصادر يتم الحصول أوال

 . عليه في حالة الخالف

 

 :  انقضاءأي مطالبة بموجب هذه الوثيقة بعد عن لن تكون الشركة مسؤولة 

 

 ، التعويض مدة سنة واحدة من نهاية  (أ

 أو 

الضرر الذي أدى إلى املطالبة املذكورة، التي تغطي    التأمين   شركةباملسؤولية من قبل    اإلقرارأو    الدفعتم فيه  سيثالثة أشهر من التاريخ الذي  بعد    املطالبة  إذا كانت (ب

 علقة أو تحكيم. ما لم تكن هذه املطالبة موضوع دعوى ُم 

 

يجوز و .  اسارية فيه  الوثيقةكانت  عن املدة التي    الحالة تحتفظ الشركة بسعر الفترة القصيرة املعتاديجوز إنهاء هذا التأمين في أي وقت بناًء على طلب املؤمن له، وفي هذه   (9)

، عند بهذا املعنى يتم تسليمه إلى املؤمن له، وفي هذه الحالة تكون الشركة مسؤولة  بموجب تقديم إخطارأيًضا إنهاء هذا التأمين في أي وقت بناًء على اختيار الشركة،  

 تاريخ اإللغاء. جزء قسط التأمين بالتناسب مع املدة املتبقية من  رد الطلب، عن

 

 مع (الوثيقةالذي يشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه )املرفق والجدول  الوثيقة هذه تقرأ  (10)
ً
في أي جزء من  لهاحددة لكلمات والعبارات التي تم إرفاق معاني ُم ويكون لكعقد واحد،  ا

 . فيه املعاني املحددة في أي مكان تظهر، نفس هذه أو الجدول  الوثيقةهذه 
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 (  1البند رقم )

 

املبلغ املستحق كتعويض بموجب ذلك  يكون و  التشغيليةاملصروفات زيادة ب(  و ، اإليراداتنخفاض في اال أ(  بسبب اإلجمالي على خسارة الربح (1)يقتصر التأمين بموجب البند 

  كما يلي: 

 

اإليرادات عن    ،التعويض، نتيجة للضرر   مدة خالل    اإليرادات  في  نقصالمبلغ    علىالربح اإلجمالي  عدل  ُم تطبيق    مناملبلغ الناتج    :اإليراداتفي  باالنخفاض  فيما يتعلق   (أ)

 . القياسية

 

بزيادة   (ب) يتعلق  يتم تكبدها  (  2)تخضع ألحكام املذكرة    النفقات اإلضافية  :ةالتشغيلي  املصروفاتفيما   تقليل هو تجنب أو  و لغرض وحيد  بشكل ضروري ومعقول  التي 

االنخفاض  عدل الربح اإلجمالي على مقدار  تطبيق ُم   منولكن ال يتجاوز املبلغ الناتج  ،  الضرر لوال    التعويض  مدة خالل  تحقق  تكان من املمكن أن    التياإليرادات  االنخفاض في  

 ذلك.  ه بموجب الذي تم تجنب

 

 ناقص
ً
 ،  تيجة الضرر ن  انخفضتوقف أو الذي   الربح اإلجمالياملستحقة الدفع من  ،األعمال رسوم ونفقاتبعلى صلة التعويض  مدة أي مبلغ يتم توفيره خالل  ا

 

تخفيض املبلغ املستحق الدفع  يتم ، اإليرادات السنويةمن ٪ 100على اإلجمالي  عدل الربحتطبيق ُم  من هذا البند أقل من املبلغ الناتج مبلغ التأمين لإذا كان  يجب شريطة أنه

 .بالتناسب

 

 

 (  2البند رقم )

 

 : ذلك كما يلي   يكون املبلغ املستحق كتعويض بموجبو على الخسارة فيما يتعلق باألجور  (2) يقتصر التأمين بموجب البند رقم

 

 : اإليراداتفيما يتعلق باالنخفاض في  (أ)

 

 أسبوع 26نتهي في موعد ال يتجاوز التعويض الذي يبدأ مع حدوث الضرر وي مدة خالل الجزء من  (1)
ً
 ،  بعد ذلك ا

 

 ، التعويض مدة خالل الجزء املذكور من  اإليراداتعدل األجور على النقص في تطبيق ُم  مناملبلغ الناتج 

 

 ناقص
ً
 نتيجة الضرر، في مبلغ األجور املدفوعة  االنخفاضخالل  التعويض من مدة أي توفير خالل الجزء املذكور من   ا

 

 ، التعويض مدة خالل الجزء املتبقي من  (2)

 

 التعويض، مدة خالل الجزء املتبقي املذكور من اإليرادات عدل األجور على النقص في تطبيق ُم  مناملبلغ الناتج 

 

 في مبلغ األجور املدفوعة نتيجة الضرر، االنخفاضالتعويض من خالل  مدة ناقًصا أي توفير خالل الجزء املتبقي املذكور من 

 

 ولكن ال يتجاوز  

 

ا إليه ذلك التعويض،  مدة خالل الجزء املتبقي املذكور من اإليرادات من معدل األجور على النقص في  %100تطبيق  مناملبلغ الناتج 
ً
املبلغ الذي يتم خصمه  مضاف

 (.  1) الفقرة  أحكامبموجب  التوفير من 
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  الحصول عليهتم يأال يتجاوز املبلغ الذي شريطة ……………………،  أعاله إلى( 1)أ( )  الفقرة بناًء على خيار املؤمن له، يمكن زيادة عدد األسابيع املشار إليها في  :ملحوظة

 املذكور. عدد األسابيع التي تم زيادتها  خاللالذي حدث ( نتيجة التوفير 1)أ( ) الفقرة املبلغ الذي يتم خصمه بموجب ( 2)أ( ) الفقرة بموجب أحكام 

 

 فيما يتعلق بالزيادة في املصروفات التشغيلية:  (ب)

 ، املبلغ املستحق الدفع بموجبه تتجاوز  التي (1) من البند رقمالفقرة )ب( النفقات اإلضافية املوضحة في  مبلغ

 

من هذا البند إذا لم يتم تكبد ( 2( و )1الفقرات )أ( ) بموجب أحكام  اإليراداتباالنخفاض في دفعه فيما يتعلق يستحق ولكن ليس أكثر من املبلغ اإلضافي الذي كان 

 مثل هذه النفقات؛ 

 

تخفيض املبلغ املستحق الدفع  يتم  ،  من اإليرادات السنوية٪  100على    األجور تطبيق معدل    منهذا البند أقل من املبلغ الناتج  مبلغ التأمين لإذا كان    يجب  شريطة أنه

 .بالتناسب

 

 

 (  3البند رقم )

 

الحسابات أو تفاصيل واردة في دفاتر  بياناتوالتصديق على أي إلعداد املعقولة التي يدفعها املؤمن له إلى مدققي حساباته االتعاب على  (3)يقتصر التأمين بموجب البند رقم 

    من الوثيقة. 4التأمين بموجب أحكام الشرط  شركاتالخاصة باملؤمن له والدفاتر واملستندات التجارية األخرى أو األدلة واملعلومات والقرائن كما قد تطلبها 

 

 

 الربح اإلجمالي:  

 

 

 املبلغ الذي:  

 

 ومبلغ املخزون الختامي : به مجموع اإليرادات  تجاوز ي (1)

II.   .مجموع املخزون االفتتاحي ومبلغ املصروفات التشغيلية املحدد 

 

 

 إلهالك. الخاصة بااملخصصات  عملمع له وفًقا ألساليب املحاسبة العادية للمؤمن االفتتاحي والختامي  خزوناملمبالغ الحصول على يجب ملحوظة: 

 

 

 املصروفات التشغيلية املحددة:  

 

 الحسومات املتسلمة(.  100 .1
ً
 % من املشتريات )ناقصا

 رسوم الشحن واملناولة.   .2

 

 التعريفات
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 املرتبط بها عادة في دفاتر وحسابات املؤمن له.املعنى هذه التعريفات لكلمات والعبارات املستخدمة في يكون ل ملحوظة:

 

 اإليرادات  

 

 .املبانيسياق األعمال في ضمن  املسموح بها( املدفوعة أو املستحقة الدفع للمؤمن له مقابل البضائع املباعة واملسلمة والخدمات املقدمة  الحسوماتاألموال )بعد خصم 

 

 يض  و التع مدة

 

 التعويض املحددة في جدول الوثيقة والتي تتأثر خاللها نتائج األعمال نتيجة للضرر.  مدة حدوث الضرر وتنتهي في موعد ال يتجاوز  منالفترة التي تبدأ 

 

 عندما ال يكون املؤمن له هو مالك املبنى( املعمول بها )التعويض مدة 

 

ولكن ال تتجاوز بأي حال من األحوال    نتائج األعمال نتيجة للضرر   التعويض املحددة في جدول الوثيقة والتي تتأثر خاللها  مدة حدوث الضرر وتنتهي في موعد ال يتجاوز    منالفترة التي تبدأ  

تعرضت للتلف أو التدمير،    التيفي هذه الوثيقة    املوضحةلبناء أو إصالح أو استبدال هذا الجزء من املمتلكات    ،مع ممارسة العناية الواجبة واإلرسال  ،ةاملدة الزمنية التي قد تكون مطلوب

 الضرر أو التدمير.بدًءا من تاريخ هذا 

 

 معدل الربح اإلجمالي  

 

 .التي تسبق تاريخ الضرر مباشرة خالل السنة املالية  من اإليراداتجمالي املكتسب اإل معدل الربح 

 

 اإليرادات السنوية  

 

 االثني عشر شهر  خاللاإليرادات 
ً
 .  التي تسبق تاريخ الضرر مباشرة  ا

 

 اإليرادات القياسية 

 

 االخالل فترة  اإليرادات
ً
اتجاه   لكي يتم عكسحسب الضرورة  اإجراء مثل هذه التعديالت عليه يتم والتي التعويض والتي تتطابق مع مدة  التي تسبق تاريخ الضرر مباشرة  ثني عشر شهرا

لة  املمكن أن تؤثر على األعمال إذا لم يحدث الضرر، بحيث تمثل األرقام املعد  لتغيرات في أو الظروف الخاصة التي تؤثر على األعمال سواء قبل أو بعد الضرر أو التي كان من ااألعمال و 

، على هذا النحو 
ً
 . لوال الضرر  بعد الضرر املعنية الفترة  التي كان من املمكن الحصول عليها أثناءأقرب النتائج، بقدر اإلمكان عمليا

 

 النقص في اإليرادات 

 

 بتلك الفترة.عن جزء املبيعات القياسية املتعلق ة للضرر، ما، نتيج  خالل فترة مبلغ نقص اإليرادات 

 

   1املذكرة 

 

األموال   أخذ هذه سواء من قبل املؤمن له أو من قبل آخرين نيابة عنه، يجب    األعماللصالح    املبانيالتعويض أو تقديم الخدمات في مكان آخر غير    مدة في حالة بيع البضائع خالل  

 خالل فترة التعويض.اإليرادات حساب املدفوعة أو املستحقة الدفع فيما يتعلق بهذه املبيعات أو الخدمات في االعتبار عند 
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   2املذكرة 

 

(، فعند حساب املبلغ القابل لالسترداد  في هذ الوثيقة  عرفُم كما هو  الربح اإلجمالي    حسابل تم خصمها  وقد  )  ثيقةالو ثابتة لألعمال بموجب هذه    تكاليفإذا لم يتم التأمين على أي  

املؤمن عليها والتكاليف الثابتة  مجموع صافي الربح  والذي يكون  من النفقات اإلضافية  االخذ في االعتبار ذلك الجزء فقط  ، يجب  تكاليف التشغيلكزيادة في    الوثيقةبموجب هذه  

 على 
ً
 .الثابتةالرسوم  كافةمجموع صافي الربح و مقسوما

 

 3املذكرة 

 

 مع أي مدة التي ت خالل السنة املالية    الذي تحقق٪ من إجمالي الربح  100  أن يكون   في حال
ً
مبلغ ، أقل من  بالتصديق على ذلك  لهحسابات املؤمن    ومدقق  قام  تأمين، كما  تطابق تقريبا

فيما يتعلق بالفرق.    تلكلفترة التأمين  ذلك املبلغ املؤمن عليهاملدفوع على  التأمين املائة من قسط ب 33.33ال يتجاوز النسبة والتناسب بما ب قسط تأمينسوف يتم إعادة  ،عليهالتأمين 

 املذكور الذي الفرق بمبلغ  فيما يتعلقتتم تلك اإلعادة  بموجب هذه الوثيقة، تنتج عنه مطالبةفي حالة حدوث أي ضرر، 
ً
 . عن ذلك الضرر ال يكون ناتجا

 

 4املذكرة 

 

أو    الذاتي  التشغيل الناتج عن اإلفراط في  األجهزة الكهربائية    باملعدات أوحق  تلال يغطي الخسارة الناتجة مباشرة عن األضرار التي  الوثيقة  من املتفق عليه واملعلن أن التأمين بموجب  

 .  سواء كان ناتًجا عن البرق أو غير ذلك  الذاتي،أو التسخين ماس كهربائي الضغط الزائد أو 

 

 

 الحاالت الطارئة 

 ليمتد. كومبانيند نيتشيدو فاير انشورانس آطوكيو مارين من قبل  باسم املؤمن لهصادرة جميع الحاالت الطارئة املغطاة بموجب األضرار املادية املتزامنة 
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   تاالستثناءا

 

 العقوبات   اتشرط قيود واستثناء

 

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

ال إلى الدرجة التي    يةاإلقليم  ودالحد  )إعادة التأمين( إلى أي عقوبة أو قيد ]بما في ذلك العقوبات أو القيود خارج  التأمين  شركة قابضة مباشرة أو غير مباشرة لشركة  أو  أي شركة أم

 معمول بها.  أي قوانين أو لوائح عقوبات تجارية واقتصادية  بسبب ([، التأمين )إعادة  شركة التأمين  مع القوانين السارية على ذلك  تعارضي

 

 

 األمراض املعدية استثناء ملحق 

 

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

أي خسارة أو ضرر أو مطالبة أو تكلفة أو مصروف أو أي مبلغ  التأمين. وبالتالي، وبغض النظر عن أي حكم آخر في هذه الوثيقة على عكس ذلك، فإن هذه الوثيقة ال تغطي  

ي أو املتصور( من مرض  آخر ينشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن أو ُيعزى إلى أو يحدث في نفس الوقت أو في أي تسلسل مع مرض معدي أو الخوف التهديد )سواء الفعل

 معدي.  

 

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

 اإلزالة أو املراقبة أو االختبار:  

 

 ملرض معدي، أو  1.2

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

  

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

 

 أو بكتريا أو طفيليتتضمن املادة أو العامل،  1.3
ً
 على سبيل املثال ال الحصر، فيروسا

ً
  أو كائنا

ً
  حي ا

ً
 كاله، سواء اعتبرت حية أم ال، آخر أو أي شكل من أش ا

 

 تتضمن طريقة النقل، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، على سبيل    2.3
ً
االنتقال من أو إلى أي سطح أو  أو  انتقال سوائل الجسم   أو املثال ال الحصر، النقل املحمول جوا

 أوصلبسواء كان جسم 
ً
  ا

ً
 أو  سائال

ً
 بين الكائنات الحية، و االنتقال  أوغازيا

 

تسويق قابلية ن قيمة أو يمكن للمرض أو املادة أو العامل أن يسبب أو يهدد بالضرر بصحة اإلنسان أو رفاهيته أو يمكن أن يسبب أو يهدد بالضرر أو تدهور أو فقدا 3.3

 أو خسارة استخدام املمتلكات املؤمن عليها بموجبه. 

 

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

 

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

  

LMA5393 

  2020مارس  25
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 املالحق اإلضافية   –[ ب] القسم

 
 
 ( أم ال منصوص عليه في جدول الوثيقة[ بغض النظر إذا كان ببق الجزء ])يط
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 العامة    تاالستثناءا

 

 

 استثناءات انقطاع االعمال 

 نص الوثيقة الشرط 

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

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

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

 ؛ إجراءات قضائية تنتج بشكل مباشر أو غير مباشر .3

مباشر   .4 غير  أو  مباشر  بشكل  تنشأ  إضافية  أو    عننفقات  البيانات  معالجة  أجهزة  أو  حاسوب  أي  إخفاق 

مج للحاسوب سواء كانت ممتلكات  ط أو الرقائق الدقيقة أو الدوائر املتكاملة أو جهاز مماثل أو أي براالوسائ

 ما يلي: ، فيحامل الوثيقة أم ال

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

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

 تعليمات بشكل صحيح نتيجة التعامل مع أي تاريخ بخالف ذلك على أنه تاريخها التقويمي الحقيقي.  

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

أو عدم القدرة على التقاط أو حفظ أو  البيانات  فقدانيسبب والذي أي من برامج الحاسوب كونه أمر 

)باستثناء فيما   تاريخ وال يستبعد ذلك  بعد أي  أو  في  البيانات بشكل صحيح  تخزين و/أو معالجة هذه 

بات الناتجة عن األضرار الالحقة الغير يتعلق باملسؤولية و/أو اإلجراءات القضائية املذكورة أعاله( املطال

 قسام ذات الصلة من الوثيقة.  األمستثناة بخالف ذلك والتي تنتج عن خطر محدد كما هو مذكور في 

 

الصلة فيما يتعلق بكل وأي مطالبة تم التأكد منها بعد   ي ذ  الوثيقة لن تكون الشركة مسؤولة عن املبالغ املذكورة في جدول  التحمل اإلجباري 

ل.  للبما في ذلك أي شرط املعني تطبيق كافة الشروط واألحكام األخرى للقسم   معد 

 

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

 كان )بما في ذلك، وعلى ال تغطي هذه الوثيقة تلف أو   البيانات اإللكترونية  
ً
تحريف أو محو أو فساد أو تغيير البيانات اإللكترونية ألي سبب أيا

أو  تكلفة  أو  الوظيفية  القدرات  في  انخفاض  أو  فقد االستخدام  أو خسارة  الكمبيوتر(  فيروس  الحصر،  املثال ال  سبيل 

 كانت طبيعتها تنتج عن ذلك بغض النظر عن أي سبب أو حدث آ
ً
تزامن أو في أي تسلسل  خر يساهم بشكل ُم مصروفات أيا

 آخر في املطالبة. 

 

 لكافة  الوثيقة  علي أية حال، في حالة نشوب حريق و/أو انفجار ينتج عن أي من املواد املذكورة أعاله، سوف تغطي
ً
، وفقا

 الشروط واألحكام واالستثناءات، الضرر الذي يحدث خالل مدة التأمين للممتلكات املؤمن عليها بموجب هذه الوثيقة.  

  -ال تغطي هذه الوثيقة الضرر الناجم عن: التلوث 

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

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

 كان أو أية مطالبة أو مصروف ينتج أو ينشأ عن أي خسارة تبعية ال تغطي هذه الوثيقة   النشاط اإلشعاعي  
ً
الضرر الذي يلحق بأي ممتلكات أيا

   -أو أي مسؤولية قانونية مباشرة أو غير مباشرة ساهم فيها أو ناشئة عن:

 

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

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

الوثيقة الضرر الناجم عن موجات الضغط التي تسببها الطائرات واألجهزة الجوية األخرى التي تسير بسرعة   ال تغطي هذه  االنفجارات الصوتية  

 سرعة فوق صوتية.  بالصوت أو 

 ال تغطي هذه الوثيقة:  .1 اإلرهاب 

 

 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  (د)
ً
أية إصابة بدنية أيا

 عن اإلرهاب. 

 

أو  .2 مصروف  أو  تكلفة  أو  ضرر  أو  خسارة  أية  تغطية  يتم  لم  االستثناء  هذا  بسبب  أنه  الشركة  زعمت  إذا 

 مسؤولية، يقع على عاتق حامل الوثيقة عبء إثبات العكس.  

 

 ي هذه الوثيقة فقط ما يلي فيما يتعلق باملمتلكات وانقطاع األعمال: تغط .3

 

ال تغطي هذه الوثيقة الضرر للممتلكات أو أي خسارة ناجمة عن انقطاع األعمال أيا كانت طبيعتها والتي   (أ)

أو يتعلق بأي شكل   ردعفعل يتم اتخاذه للسيطرة أو منع أو  يبأأو على صلة   بسبب يتسبب فيها أو تحدث 

 من األشكال بأي عمل إرهابي.  

 

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

 السريان والنفاذ.  

ال تغطي هذه الوثيقة الضرر أو اإلصابة البدنية التي تنجم عن أو تنتج عن أو تنشأ، سواء بشكل مباشر أو غير  (1)    األهلية مخاطر الحرب والحروب 

 شبه الحربية  العملياتمباشر، عن الحرب أو الغزو أو أعمال العدو األجنبي أو األعمال العدائية أو الحربية  

املغتصبة   أو العسكرية القوة  أو العصيان أو الثورة  أو التمرد أو األهلية الحرب أو( ال أم الحرب أعلنت سواء)

أو التأميم أو املصادرة أو االستحواذ أو االستيالء أو التدمير بأمر من الحكومة أو أي سلطة عامة، باستثناء  

 التدمير بأمر أي سلطة عامة في وقت ولغرض منع انتشار الحريق أو االنفجار.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المذكورة أدناه  الشروطمن  الوثيقةالتي تظهر في جدول  الشروطفقط  تطبق
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 شروط تمديد انقطاع األعمال 

 

 

 الشرط   النص 

 

نتيجة أي من    اإليراداتإذا تم تأجيل أي خفض في  وعمل مخصص عادل    االعتبارعند تعديل أي مطالبة يجب األخذ في  

 حامل الوثيقة.   مبانيتامة الصنع في لبضائع لبشكل مؤقت من أي مخزونات  اإليراداتصيانة الحاالت الطارئة بسبب  

 املخزون املتراكم  

 

لصالح األعمال سواء من    املبانيالتعويض أن تم بيع البضائع أو تم تقديم خدمات في مكان آخر غير    مدة إذا حدث أثناء  

فإن املال املدفوع أو املستحق الدفع فيما يتعلق بهذه املبيعات أو   ،يابة عنهبالنقبل حامل الوثيقة أو من قبل اآلخرين  

 خالل مدة التعويض.  حساب اإليرادات في االعتبار عند   يأخذالخدمات يجب أن 

 التجارة البديلة  

يمتد التأمين بموجب هذه القسم لتغطية انقطاع أو التدخل في األعمال نتيجة عرقلة أو منع الوصول إلى أو استخدام  

  -أو أي حقوق للطريق تعتبر بأنها : مباني املؤمن لهأو املمتلكات التي على مقربة من نظرا ألن املباني  املباني

 

 شريطة أن يتم إبالغ الشرطة على الفور.   جهاز ضارعلى  على، أو أنها تحتوي بالفعل، تحتوي يعتقد بأنها  .1

 

 للتعليمات الصادرة من قبل الشرطة أو من قبل أي هيئة قانونية أخرى، باستثناء أن يكون  غلقة أو ُم ُم  .2
ً
قفلة وفقا

 عزي إلى:  سبب ذلك اإلغالق أو اإلقفال يُ 

 

 .  احامل الوثيقة أو األعمال التي تزاول بداخله اأو يشغله ايملكهالتي  املبانيحالة  (أ)

 من الشرطة أو أي هيئة قانونية أخرى.  سابقعدم امتثال حامل الوثيقة ألمر  (ب)

 شريطة أن:  

 تكون مسؤولة عن انقطاع أو التدخل في األعمال:  الشركة لن (أ)

 الناجم عن أي سبب ضمن سيطرة حامل الوثيقة.  (1)

 الذي يكون نتيجة مباشرة ألي إصالحات أو صيانة للممتلكات نتيجة للخلل الكامن أو البلي.  (2)

 الساعات الثالثة األولى من كل أي مطالبة.  (3)

 للتعويض فترة ثالثة أشهر.   ى لغرض هذا امللحق، ال تتجاوز املدة القصو  (ب)

على الربح اإلجمالي أو مبلغ  لبند  ا% من مبلغ تأمين  20ة في أي حال من األحوال  ال تتجاوز مسؤولية الشرك (ج)

 أيهما أقل.   درهم إماراتي  1,000,000

 منع الوصول  

وكانت النتائج التجارية املستقلة يمكن التحقق منها، يتم تطبيق أساس التسوية في حال مزاولة األعمال من خالل إدارات  

 للربح اإلجمالي لكل قسم متأثر بالحاالت الطارئة على حدة. 

 شرط اإلدارات   

يزاولها األعمال التي  في    انقطاع أو تدخلالتي تنتج عن  و ؤمنة بموجب هذه الوثيقة  امل  خسارة ال من املتفق عليه واملعلن أن  

الطرفية ملغذيات خدمة الكهرباء    املحطاتلكهرباء في  اإمداد  في  لعطل  نتيجة    املباني املحددة في هذه الوثيقةاملؤمن له في  

مباشرة    املباني املذكورة،في    على إمداد الكهرباء والغاز واملياه   منها  لهيحصل املؤمن    التي  ،املياه أعمال  وأعمال الغاز و 

أو   الكهرباءإمداد    ملتعهد  أو محطة فرعيةفي املمتلكات في محطة كهرباء  (  كما هو محدد في هذه الوثيقةبسبب تلف )

خسارة ناتجة   ه، منها، سوف تعتبر اي املعلى إمدادات كهربائية / غاز /  لهيحصل املؤمن أعمال الغاز وأعمال املياه والتي 

 . املبانيؤمن له في عن ضرر يلحق باملمتلكات التي يستخدمها امل

 

افق العامة    عطل املر
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لسلطة حكومية أو بلدية أو   أن الشركة لن تكون مسؤولة عن أي خسارة ناتجة عن فعل متعمدعلى أية حال،  ، شريطة

هو حماية الحياة أو حماية أي جزء من نظام تعهد التوريد أو عن  و لم يتم تنفيذه لغرض وحيد    إمدادهيئة  محلية أو  

 بشكل حصري  ولم يكن    لسلطتها في حجب أو تقييد أو تقنين اإلمدادطريق ممارسة أي سلطة  
ً
الضرر  بسبب  مرتبطا

 بفعل خطر مؤمن.  اإلمداد بمتعهد بمعدات التوليد أو اإلمداد الخاصة  الذي يلحق

 

إلى   ى التي تعز التعويض فيما يتعلق بكل ضرر أو سلسلة من األضرار الناتجة عن أو    مدة   تكون   العمالة  تمديد لغرض  

 كما يلي: مصدر أصلي واحد 

يتجاوز  " في موعد ال  تبدأ بحدوث الضرر وتنتهي  التي    بسبب األعمال    نتائجا  تتأثر خاللهحيث  يوًما بعد ذلك    60الفترة 

 ."  لضرر ا

 

 ساعة.  48  العطلذلك شريطة أن الشركة لن تكون مسؤولة عن أي خسارة ما لم تتجاوز مدة 

 

أي خسارة  ال يغطي هذا التأمين  هذا الشرط    وجودبسبب  فيه أنه    أو إجراء آخر حيث تدعي الشركةقضية  أو    في أي دعوى 

 على عاتق املؤمن له.مغطى يقع أو ضرر، فإن عبء إثبات أن هذه الخسارة أو الضرر 

 

 يخضع التعويض املقدم بموجب هذا التمديد بخالف ذلك لشروط وأحكام واستثناءات الوثيقة.  

أو تفاصيل ترد في دفاتر حسابات حامل الوثيقة أو الدفاتر أو السجالت التجارية األخرى التي قد تكون مطلوبة    بياناتأي  

من قبل الشركة بموجب شروط املطالبات العامة بغرض التحقيق أو التحقق من أية مطالبة بموجب هذا القسم يمكن  

ه الصفة بشكل منتظم لدى حامل الوثيقة في ذلك الوقت  يعملون بهذأن تقدم من قبل املحاسبين املهنيين إذا كانوا  

 على  
ً
 ظاهرا

ً
بذلك التقرير، تدفع الشركة لحامل الوثيقة التكاليف   املتعلقةوالتفاصيل    البياناتويكون تقريرهم دليال

 للمحاسبين املهنيين مقابل تقديم تلك البنود أو التفاصيل. املعقولة املستحقة السداد على حامل الوثيقة 

 

في أي حال من   املبلغ املستحق السداد واملبلغ املستحق بخالف ذلك بموجب هذا القسم  يتجاوز مجموع  شريطة أال 

 األحوال مبلغ التأمين املحدد في املواصفات.  

 شرط املحاسبين املهنيين  

عدم القدرة على  شمل الخسائر الناشئة عن التدخل في األعمال بسبب إلغاء أو  تبموجب هذا القسم ل تمتد التغطية  

  املباني من  تقديمها بشكل اعتيادي  حجوزات اإلقامة و/أو عدم قدرة املؤمن له على تقديم خدمات أخرى يتم    قبول 

 كنتيجة مباشرة من: 

أو في الطعام أو الشراب  و/أو معدي أو تسمم    ساري انتحار أو مرض  أو    املبانيقتل في  أ( وقوع جريمة قتل أو محاولة  

 .  الصرف الصحي مرافق خلل في حشرات أو آفات أو

 .  املبانيفي مكان آخر غير  يمكن اإلبالغ عنه ساري و/أو معدي ب( تفش ي مرض 

 25 أو املواد الكيميائية أو أي مادة أخرى ألي شاطئ أو مجرى مائي أو نهر ضمن دائرة نصف قطرها بالنفطج( التلوث 

 
ً
 .  من املبانيميال

 .  موظفي املوردينعمل  مقرإغالق  أو  إجراء نقابيأيام بسبب إضراب أو  10د( انقطاع التوريدات ملدة تزيد عن 

 

 . الوثيقةاملحدد في جدول مبلغ التحمل اإلجباري لحد و تخضع 

 اإلغالق   /الحجر الصحي شرط 

بموجب هذه الوثيقة والناتجة  ؤمنة امل  ،ن الخسارة أ، الوثيقةط هذه  و شر ومع مراعاة  ه،من املتفق عليه واملعلن بموجب

مباني  املمتلكات في أي من  لحق بالذي يالوثيقة،  في    عرفُم ، كما هو  ، نتيجة للضرر في األعمالالتدخل  أو  عن انقطاع  

 .  املبانيو/أو موردين. تعتبر خسارة ناتجة عن ضرر يلحق باملمتلكات التي يستخدمها املؤمن له في  العمالء

 

 . الوثيقةاملحدد في جدول التحمل اإلجباري مبلغ للحد و تخضع 

 شرط تمديد العمالء / املوردين  
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املؤمن له في    يتكبدهاالتي  و في هذا القسم من هذه الوثيقة    املعرفةليشمل الخسارة  الوثيقة  يمتد هذا القسم من هذه  

أو الضرر الناجم عن أي من الحاالت الطارئة املؤمن عليها بموجب  التدمير أي مكان في العالم نتيجة للخسارة املادية أو 

 أي مكان في العالم. في  ةالكائن املؤمن له مبانيهذه الوثيقة في 

 

واألحكام   الشروط  جميع  تطبيق  بعد  أنه  الوثيقة،    ت واالشتراطاشريطة  هذه  في  شرك  لنالواردة  مسؤولية   ةتتجاوز 

 فيما يتعلق بهذا القسم من هذه الوثيقة. لتأمين بالغ( امل)امبلغ  التأمين بموجب هذا القسم من هذه الوثيقة

 شرط االعتماد املتبادل  

بهذا على صلة تعمد أو سهو أو تأخير غير مقصود أو غير ُم  خطأه في حالة حدوث أي أنمن املعلن واملتفق عليه بموجبه 

عفي أًيا من الطرفين من أي مسؤولية كانت  لن تعتبر الوثيقة بأنها  التأمين،  
ُ
لم يتم ارتكاب  إذا  بخالف ذلك    ستسند إليهت

 ملؤمن ا  بمجرد علمفور اكتشافه أو    السهو أو   الخطأ، شريطة أن يتم تصحيح هذه  السهوالخطأ أو التأخير أو    ذلكمثل  

 التأمين.  لشركةألقساط اإلضافية )إن وجدت( ل املؤمن له له به وسداد 

 عدم اإلفصاح بحسن نية 

 الدفع على الحساب  بناًء على طلب حامل الوثيقة ووفًقا لتقدير الشركة.لحامل الوثيقة الدفع على الحساب  يجوز 

أن يدفع حامل الوثيقة قسط التأمين من تاريخ الضرر إلى تاريخ  ، شريطة تخفيض مبلغ التأمين بمقدار أي دفعةيتم ال 

خاطر أو إجراءات أخرى قد تطلبها الشركة للتخفيف  تتعلق بامل  التأمين ويوافق على االمتثال ألي تحسينات   مدة انتهاء  

 من أي مطالبة.

 تلقائي ملبلغ التأمين  الجبر ال

املؤمن  أن التأمين بموجب هذه البوليصة يتضمن التكاليف واملصروفات التي تكبدها   همن املفهوم واملتفق عليه بموجب

مبلغ هذه املطالبة  ،  بأي حال من األحوال  ،تجاوز على أال ت،  الوثيقةغرض إعداد مطالبة بموجب هذه  بالضرورة  بحكم  له  

 أيهما األقل. ،املواصفات أو املبلغ املذكور في

 

 . الوثيقةلنفس شروط وأحكام واستثناءات ويخضع بخالف ذلك، 

 شرط إعداد املطالبات 

مخاطر  تعديالت تزيد من  أي    من قبل إلشغال أو  أو سوء توصيف لأي فعل أو إغفال    من قبل ال يجوز إبطال هذا التأمين  

بمجرد أن    ،لهاملؤمن له، شريطة أن يقوم املؤمن    سيطرة تكون غير معروفة أو خارجة عن  الضرر، والتي  التدمير أو  

 قسط تأمين إضافي مقابل زيادة املخاطر. دفع التأمين التي قد تتطلب   ةإشعار لشرك بتقديمعلى علم بالوضع، يصبح 

 شرط عدم اإلبطال  

بل مالك أي مبنى إذا لم يكن املؤمن له هو املالك له، أو ال يجوز املساس بهذا التأمين من قبل أي فعل أو إهمال من ق

أو إهمال من أي   له(    شاغل بأي فعل  أو ما يكون مثل ذلك  ي مبنى، عندأل )بخالف املؤمن  للمالك  الفعل أو اإلهمال. 

و  أ  نموذجأو شروط واردة في أي    اشتراطالشاغل ليس تحت سيطرة املؤمن له، أو بسبب عدم امتثال املؤمن له ألي  

 ال يكون للمؤمن له سيطرة عليه.   املبانيفيما يتعلق بأي جزء من  الوثيقةمرفق بهذه ملحق 

 شرط عدم السيطرة  

أو إغفال غير مقصود من جانب املؤمن له في تقديم أي معلومات عن    خطأبموجبه أن أي    واملفهوممن املتفق عليه  

، الوثيقةبموجب    تقع عليهفى الطرف اآلخر من أي مسؤولية  عي  يعتبر بأنه  لن  الوثيقةاملخاطر املؤمن عليها بموجب هذه  

 .  يجب تصحيح الخطأ أو اإلغفال في أقرب وقت ممكن عند اكتشافه شريطة أنه

 الخطأ والسهو  

 ليصبح على النحو التالي: الوثيقةتعديل شرط اإللغاء بموجب هذه يتم 

 

 يوم  60مدته    إخطار بهذا املعنى تقديم    بموجب يجوز إنهاء هذا التأمين في أي وقت بناًء على طلب املؤمن له  
ً
في هذه  و  ا

. يجوز فيها  سارية املفعول كانت الوثيقة  الذي    بجزء قسط التأمين بالتناسب مع الفترة   شركة التأمين حتفظ  تالحالة،  

يوًما بهذا املعنى يتم تسليمه    60مدته  إخطار  تقديم    التأمين بموجب  ةأيًضا إنهاء التأمين في أي وقت بناًء على اختيار شرك

  مع   رد، عند طلب ذلك، جزء قسط التأمين بالتناسب التأمين مسؤولة عن    ةإلى املؤمن له، وفي هذه الحالة، تكون شرك

 تاريخ اإللغاء.  ذاملدة غير املنتهية من

 شرط اإللغاء  

الخسارة أو الضرر    وقوع  وأنه في حالة  لهتوفر تغطية أساسية للمؤمن  الوثيقة  من املفهوم واملتفق عليه صراحة أن هذه  

 كلي  سواء  ،أيًضاواملغطاة  أو املسؤولية التي تغطيها هذه الوثيقة  
ً
 أو جزئي  ا

ً
قام بإبرامها أو وثائق تأمين    وثيقةبموجب أي    ،ا

أو   وثيقة، تقوم شركة التأمين بتعويض املؤمن له كما لو أن  املؤمن له  تشملأطراف  أو تم إبرامها نيابة عن  املؤمن له  

 شرط التأمين األساس ي  
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املصدرة شركات التأمين    على إن وجد،    ، سارية ولكن تحتفظ شركة التأمين بحق الرجوع  غير تلك  التأمين األخرى  وثائق  

 األخرى.أو الوثائق لتلك الوثيقة 
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  (LM7) يُرفق ويشكل جزءاً من وثيقة توقف األعمال

 

 المذكورة أدناه  الشروطمن  الوثيقةالتي تظهر في جدول  الشروطفقط  تطبق

 

 

 

طبق التمديدات التالية إذا كان ُم   سداد في مقابل
ُ
وتخضع بخالف ذلك لقيود الشروط والشروط اإلضافية لهذا القسم  ومعمول بها نة في املواصفات بأنها ساريةبي  قسط تأمين إضافي ت

   وقيود االستثناءات العامة. تواستثناءا

 

 

 شروط تمديد انقطاع األعمال 

 

 

 الشرط   النص 

 

نتيجة أي من    اإليراداتإذا تم تأجيل أي خفض في  وعمل مخصص عادل    االعتبارعند تعديل أي مطالبة يجب األخذ في  

 حامل الوثيقة.   مبانيتامة الصنع في لبضائع لبشكل مؤقت من أي مخزونات  اإليراداتصيانة الحاالت الطارئة بسبب  

 املخزون املتراكم  

 

لصالح األعمال سواء من    املبانيالتعويض أن تم بيع البضائع أو تم تقديم خدمات في مكان آخر غير    مدة إذا حدث أثناء  

فإن املال املدفوع أو املستحق الدفع فيما يتعلق بهذه املبيعات أو   ،يابة عنهبالنقبل حامل الوثيقة أو من قبل اآلخرين  

 ل مدة التعويض.  خالحساب اإليرادات في االعتبار عند   يأخذالخدمات يجب أن 

 التجارة البديلة  

يمتد التأمين بموجب هذه القسم لتغطية انقطاع أو التدخل في األعمال نتيجة عرقلة أو منع الوصول إلى أو استخدام  

  -أو أي حقوق للطريق تعتبر بأنها : مباني املؤمن لهأو املمتلكات التي على مقربة من نظرا ألن املباني  املباني

 

 شريطة أن يتم إبالغ الشرطة على الفور.   جهاز ضارعلى، أو أنها تحتوي بالفعل، على  تحتوي يعتقد بأنها  .3

 

 للتعليمات الصادرة من قبل الشرطة أو من قبل أي هيئة قانونية أخرى، باستثناء أن يكون  غلقة أو ُم ُم  .4
ً
قفلة وفقا

 عزي إلى:  اإلقفال يُ سبب ذلك اإلغالق أو 

 

 .  احامل الوثيقة أو األعمال التي تزاول بداخله اأو يشغله ايملكهالتي  املبانيحالة  (ت)

 من الشرطة أو أي هيئة قانونية أخرى.  سابقعدم امتثال حامل الوثيقة ألمر  (ث)

 شريطة أن:  

 تكون مسؤولة عن انقطاع أو التدخل في األعمال:  الشركة لن (د)

 الناجم عن أي سبب ضمن سيطرة حامل الوثيقة.  (4)

 الذي يكون نتيجة مباشرة ألي إصالحات أو صيانة للممتلكات نتيجة للخلل الكامن أو البلي.  (5)

 الساعات الثالثة األولى من كل أي مطالبة.  (6)

 للتعويض فترة ثالثة أشهر.   ى لغرض هذا امللحق، ال تتجاوز املدة القصو  (ه)

على الربح اإلجمالي أو مبلغ  لبند  ا% من مبلغ تأمين  20ال تتجاوز مسؤولية الشركة في أي حال من األحوال   (و)

 منع الوصول  
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 أيهما أقل.   درهم إماراتي  1,000,000

وكانت النتائج التجارية املستقلة يمكن التحقق منها، يتم تطبيق أساس التسوية في حال مزاولة األعمال من خالل إدارات  

 للربح اإلجمالي لكل قسم متأثر بالحاالت الطارئة على حدة. 

 شرط اإلدارات   

ا يزاولهاألعمال التي  في    انقطاع أو تدخلالتي تنتج عن  و ؤمنة بموجب هذه الوثيقة  امل  خسارة ال من املتفق عليه واملعلن أن  

الطرفية ملغذيات خدمة الكهرباء    املحطاتلكهرباء في  اإمداد  في  لعطل  نتيجة    املباني املحددة في هذه الوثيقةاملؤمن له في  

مباشرة    املباني املذكورة،في    على إمداد الكهرباء والغاز واملياه   منها  لهيحصل املؤمن    التي  ،املياه أعمال  وأعمال الغاز و 

أو   الكهرباءإمداد    ملتعهد  أو محطة فرعيةفي املمتلكات في محطة كهرباء  (  في هذه الوثيقةكما هو محدد  بسبب تلف )

خسارة ناتجة   ه، منها، سوف تعتبر اي املعلى إمدادات كهربائية / غاز /  لهيحصل املؤمن أعمال الغاز وأعمال املياه والتي 

 . املبانيعن ضرر يلحق باملمتلكات التي يستخدمها املؤمن له في 

 

لسلطة حكومية أو بلدية أو   أن الشركة لن تكون مسؤولة عن أي خسارة ناتجة عن فعل متعمدعلى أية حال،  ، شريطة

هو حماية الحياة أو حماية أي جزء من نظام تعهد التوريد أو عن  و لم يتم تنفيذه لغرض وحيد    إمدادهيئة  محلية أو  

 بشكل حصري  ولم يكن    ن اإلمدادطريق ممارسة أي سلطة لسلطتها في حجب أو تقييد أو تقني
ً
الضرر  بسبب  مرتبطا

 بفعل خطر مؤمن.  اإلمداد بمتعهد بمعدات التوليد أو اإلمداد الخاصة  الذي يلحق

 

إلى   ى التي تعز التعويض فيما يتعلق بكل ضرر أو سلسلة من األضرار الناتجة عن أو    مدة   تكون   العمالة  تمديد لغرض  

 كما يلي: مصدر أصلي واحد 

يتجاوز  " في موعد ال  تبدأ بحدوث الضرر وتنتهي  التي    بسبب األعمال    نتائجا  تتأثر خاللهحيث  يوًما بعد ذلك    60الفترة 

 ."  لضرر ا

 

 ساعة.  48  العطلذلك سارة ما لم تتجاوز مدة شريطة أن الشركة لن تكون مسؤولة عن أي خ

 

أي خسارة  ال يغطي هذا التأمين  هذا الشرط    وجودبسبب  فيه أنه    أو إجراء آخر حيث تدعي الشركةقضية  أو    في أي دعوى 

 على عاتق املؤمن له.مغطى يقع أو ضرر، فإن عبء إثبات أن هذه الخسارة أو الضرر 

 

 يخضع التعويض املقدم بموجب هذا التمديد بخالف ذلك لشروط وأحكام واستثناءات الوثيقة.  

افق العامة    عطل املر

أو تفاصيل ترد في دفاتر حسابات حامل الوثيقة أو الدفاتر أو السجالت التجارية األخرى التي قد تكون مطلوبة    بياناتأي  

بغرض التحقيق أو التحقق من أية مطالبة بموجب هذا القسم يمكن  من قبل الشركة بموجب شروط املطالبات العامة  

يعملون بهذه الصفة بشكل منتظم لدى حامل الوثيقة في ذلك الوقت  أن تقدم من قبل املحاسبين املهنيين إذا كانوا  

 على  
ً
 ظاهرا

ً
بذلك التقرير، تدفع الشركة لحامل الوثيقة التكاليف   املتعلقةوالتفاصيل    البياناتويكون تقريرهم دليال

 للمحاسبين املهنيين مقابل تقديم تلك البنود أو التفاصيل. املعقولة املستحقة السداد على حامل الوثيقة 

 

في أي حال من   املبلغ املستحق السداد واملبلغ املستحق بخالف ذلك بموجب هذا القسم  يتجاوز مجموع  شريطة أال 

 مبلغ التأمين املحدد في املواصفات.   األحوال

 شرط املحاسبين املهنيين  

شمل الخسائر الناشئة عن التدخل في األعمال بسبب إلغاء أو عدم القدرة على  تبموجب هذا القسم ل تمتد التغطية  

  املباني من  تقديمها بشكل اعتيادي  حجوزات اإلقامة و/أو عدم قدرة املؤمن له على تقديم خدمات أخرى يتم    قبول 

 كنتيجة مباشرة من: 

 اإلغالق   /الحجر الصحي شرط 



 

19  

أو في الطعام أو الشراب  و/أو معدي أو تسمم    ساري انتحار أو مرض  أو    املبانيقتل في  أ( وقوع جريمة قتل أو محاولة  

 .  الصرف الصحي مرافق حشرات أو آفات أو خلل في

 .  املبانيفي مكان آخر غير  يمكن اإلبالغ عنه ساري و/أو معدي ب( تفش ي مرض 

 25 أو املواد الكيميائية أو أي مادة أخرى ألي شاطئ أو مجرى مائي أو نهر ضمن دائرة نصف قطرها بالنفطج( التلوث 

 
ً
 .  من املبانيميال

 .  موظفي املوردينعمل  مقرإغالق  أو  إجراء نقابيإضراب أو أيام بسبب  10د( انقطاع التوريدات ملدة تزيد عن 

 

 . الوثيقةاملحدد في جدول مبلغ التحمل اإلجباري لحد و تخضع 

بموجب هذه الوثيقة والناتجة  ؤمنة امل  ،ن الخسارة أ، الوثيقةط هذه  و شر ومع مراعاة  ه،من املتفق عليه واملعلن بموجب

مباني  املمتلكات في أي من  لحق بالذي يالوثيقة،  في    عرفُم ، كما هو  ، نتيجة للضرر في األعمالالتدخل  أو  عن انقطاع  

 .  املبانيو/أو موردين. تعتبر خسارة ناتجة عن ضرر يلحق باملمتلكات التي يستخدمها املؤمن له في  العمالء

 

 . الوثيقةاملحدد في جدول التحمل اإلجباري مبلغ للحد و تخضع 

 شرط تمديد العمالء / املوردين  

املؤمن له في    يتكبدهاالتي  و في هذا القسم من هذه الوثيقة    املعرفةليشمل الخسارة  الوثيقة  يمتد هذا القسم من هذه  

أو الضرر الناجم عن أي من الحاالت الطارئة املؤمن عليها بموجب  التدمير أي مكان في العالم نتيجة للخسارة املادية أو 

 أي مكان في العالم. في  ةالكائن املؤمن له مبانيهذه الوثيقة في 

 

واألحكام   الشروط  جميع  تطبيق  بعد  أنه  الوثيقة،    ت واالشتراطاشريطة  هذه  في  شرك  لنالواردة  مسؤولية   ةتتجاوز 

 فيما يتعلق بهذا القسم من هذه الوثيقة. لتأمين بالغ( امل)امبلغ  التأمين بموجب هذا القسم من هذه الوثيقة

 شرط االعتماد املتبادل  

بهذا على صلة تعمد أو سهو أو تأخير غير مقصود أو غير ُم  خطأه في حالة حدوث أي أنمن املعلن واملتفق عليه بموجبه 

عفي أًيا من الطرفين من أي مسؤولية كانت  لن تعتبر الوثيقة بأنها  التأمين،  
ُ
لم يتم ارتكاب  إذا  بخالف ذلك    ستسند إليهت

 ملؤمن ا  بمجرد علمفور اكتشافه أو    السهو أو   الخطأ، شريطة أن يتم تصحيح هذه  السهوالخطأ أو التأخير أو    ذلكمثل  

 التأمين.  لشركةألقساط اإلضافية )إن وجدت( ل املؤمن له له به وسداد 

 عدم اإلفصاح بحسن نية 

 الدفع على الحساب  بناًء على طلب حامل الوثيقة ووفًقا لتقدير الشركة.لحامل الوثيقة الدفع على الحساب  يجوز 

أن يدفع حامل الوثيقة قسط التأمين من تاريخ الضرر إلى تاريخ  ، شريطة تخفيض مبلغ التأمين بمقدار أي دفعةيتم ال 

خاطر أو إجراءات أخرى قد تطلبها الشركة للتخفيف  تتعلق بامل  التأمين ويوافق على االمتثال ألي تحسينات   مدة انتهاء  

 من أي مطالبة.

 تلقائي ملبلغ التأمين  الجبر ال

املؤمن  أن التأمين بموجب هذه البوليصة يتضمن التكاليف واملصروفات التي تكبدها   همن املفهوم واملتفق عليه بموجب

مبلغ هذه املطالبة  ،  بأي حال من األحوال  ،تجاوز على أال ت،  الوثيقةغرض إعداد مطالبة بموجب هذه  بالضرورة  بحكم  له  

 أيهما األقل. ،املواصفات أو املبلغ املذكور في

 

 . الوثيقةلنفس شروط وأحكام واستثناءات ويخضع بخالف ذلك، 

 شرط إعداد املطالبات 

مخاطر  تعديالت تزيد من  أي    من قبل إلشغال أو  أو سوء توصيف لأي فعل أو إغفال    من قبل ال يجوز إبطال هذا التأمين  

بمجرد أن    ،لهاملؤمن له، شريطة أن يقوم املؤمن    سيطرة تكون غير معروفة أو خارجة عن  الضرر، والتي  التدمير أو  

 قسط تأمين إضافي مقابل زيادة املخاطر. دفع التأمين التي قد تتطلب   ةإشعار لشرك بتقديمعلى علم بالوضع، يصبح 

 شرط عدم اإلبطال  

بل مالك أي مبنى إذا لم يكن املؤمن له هو املالك له، أو ال يجوز املساس بهذا التأمين من قبل أي فعل أو إهمال من ق

أو إهمال من أي   له(    شاغل بأي فعل  أو ما يكون مثل ذلك  ي مبنى، عندأل )بخالف املؤمن  للمالك  الفعل أو اإلهمال. 

و  أ  نموذجأو شروط واردة في أي    اشتراطالشاغل ليس تحت سيطرة املؤمن له، أو بسبب عدم امتثال املؤمن له ألي  

 ال يكون للمؤمن له سيطرة عليه.   املبانيفيما يتعلق بأي جزء من  الوثيقةمرفق بهذه ملحق 

 شرط عدم السيطرة  
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أو إغفال غير مقصود من جانب املؤمن له في تقديم أي معلومات عن    خطأبموجبه أن أي    واملفهوممن املتفق عليه  

، الوثيقةبموجب    تقع عليهفى الطرف اآلخر من أي مسؤولية  عي  يعتبر بأنه  لن  الوثيقةاملخاطر املؤمن عليها بموجب هذه  

 .  يجب تصحيح الخطأ أو اإلغفال في أقرب وقت ممكن عند اكتشافه شريطة أنه

 الخطأ والسهو  

 ليصبح على النحو التالي: الوثيقةتعديل شرط اإللغاء بموجب هذه يتم 

 

 يوم  60مدته    إخطار بهذا املعنى تقديم    بموجب يجوز إنهاء هذا التأمين في أي وقت بناًء على طلب املؤمن له  
ً
في هذه  و  ا

. يجوز فيها  سارية املفعول كانت الوثيقة  الذي    بجزء قسط التأمين بالتناسب مع الفترة   شركة التأمين حتفظ  تالحالة،  

يوًما بهذا املعنى يتم تسليمه    60مدته  إخطار  تقديم    التأمين بموجب  ةأيًضا إنهاء التأمين في أي وقت بناًء على اختيار شرك

  مع   رد، عند طلب ذلك، جزء قسط التأمين بالتناسب التأمين مسؤولة عن    ةإلى املؤمن له، وفي هذه الحالة، تكون شرك

 تاريخ اإللغاء.  ذاملدة غير املنتهية من

 شرط اإللغاء  

الخسارة أو الضرر    وقوع  وأنه في حالة  لهتوفر تغطية أساسية للمؤمن  الوثيقة  من املفهوم واملتفق عليه صراحة أن هذه  

 كلي  سواء  ،أيًضاواملغطاة  أو املسؤولية التي تغطيها هذه الوثيقة  
ً
 أو جزئي  ا

ً
قام بإبرامها أو وثائق تأمين    وثيقةبموجب أي    ،ا

أو   وثيقة، تقوم شركة التأمين بتعويض املؤمن له كما لو أن  املؤمن له  تشملأطراف  أو تم إبرامها نيابة عن  املؤمن له  

املصدرة شركات التأمين    على إن وجد،    ، سارية ولكن تحتفظ شركة التأمين بحق الرجوع  غير تلك  التأمين األخرى  وثائق  

 األخرى.أو الوثائق لتلك الوثيقة 

 شرط التأمين األساس ي  

 

 


