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       ركبة من المسؤولية المدنيةمالوثيقة الموحدة لتأمين ال       

 نظام توحيد وثائق التأمين على المركباتالصادرة بموجب 

 قرار مجلس إدارة هيئة التأمينل سندا

 2016( لسنة 25رقم )
 
       وثيقاةال  هالمشااااا ر  لي ا     ها    .............................. شاااااركاة........... بما  نن المؤمن لاق  اد تقادى  ل    
ل ل    ه ا اللب    ، ووا ق عب  اعتب ر شاركة " بلب  ببراى التأمين المبين  يم  بدد ال"    اااااا ب  وثيقةاله  نسا سا 
باد ع وتد اد  الشاااااركاة و ببا   مناق، الملبو  التاأمين ود ع نو  با  نن ياد ع  سااااال   ال يتجزن من ا  جزءل و

 ن ن شااائ  عن  ساااتدم   ساااواء نك  ه ا التأمينحدوث ضااارر بموج      ح لة    المتضااارر  /بغيرلالتدويض  
    دولة ابم را  الدربية المتحدة  نثن ء مدة التأمين.     وو المركبة نو 

 ةالمركبالت  تتسااااب  ب    حوادث العن  المتضاااارر  /تج ه الغير  قد نبرم  ه ه الوثيقة لتغلية المسااااؤولية  

ل لألحك ى والشارول واالساتثن ءا  الواردة ب  ه الوثيقة نو    الت  تقع  المتضارر/غيرلب و لك عن   ب    ةمبحقاللبق 

 المب لغ الت  يبزى المؤمن لق نو   ئد المركبة بد د   لق ء: 

 االضرار الجسدية الت  تبحق ب لغير داخ  المركبة نو خ رج  . -

  .الت  تبحق ب لغيراألضرار الم دية  -
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 ريف:االتع   
 المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض السياق بغير ذلك:  تيةيكون للكلمات والعبارات اآل

 

تجا ه الغير الت  ة من المساااااؤولياة المادنياة المركبا لتاأمين الموحادة   وثيقاة التاأمين:  الوثيقة
عند حدوث الضارر المغل   الغير المتضارردوض  تبأن   لشاركةتد د بمقتضا ه  ات

مق ب  القساااال ال ي يد دق   الت  تحكى الدال ة بين اللر ينو   ل  قني مبحوب لوثيقة  
 .المؤمن لق

ل داخ  الدولة  التأمين المرخص ل   ب لدم     شاركة:   الشركة )المؤمن( لبقوانين واألنظمة الصا درة   لبق 
 .ونصدر  الوثيقةعب  المركبة و بب  التأمين    الدولة 

وابرى مع المؤمن وثيقة تقدى بلب  التأمين  الشاخص اللبيد  نو االعتب ري ال ي :    المؤمن له
 وسدد نو  ب  نن يسدد  سل التأمين .لمركبتق التأمين 

 قائد المركبة 
 
 
 
 
 

 المتضررالغير
 
 
 
 
 

 طلب التأمين 

المؤمن لق نو ني شااخص يقود المركبة بن ن نو بأمر المؤمن لق بشاارل نن يكون :  
ل لقا نون الساااااير  ل لاق با لقيا دة و قا  لبئاة المركباة لبقا  القوانين و والمرور مرخصااااا 

والبوائح األخرى ونن ال يكون الترخيص الممنوح لاق  اد نلغ  باأمر من المحكماة نو 
، ويدخ  ضامن ه ا التدري    ئد تق التنبي ية  ئحوالالساير والمرور    ونبمقتضا    ن

خال  ثالثين المركبة ال ي انت   صاااالحية رخصاااة  ي دتق   ا تمكن من تجديده   
  .من ت ريخ الح دث  يوم ل 

لحق  بق نو بممتبك تق  صا بة نو ضارر بساب    اعتب ريني شاخص لبيد  نو   .1
 ئد المركبة والرك   ال ين يدمبون ، ويسااااتثن  من  لك المؤمن لق و   الح دث 

 لدى المؤمن لق   ا م  نصيبوا نثن ء الدم  وبسببق.
 راد عا ئباة كا  من المؤمن لاق و  ا ئاد المركباةوالزول والوالادين واألوالد   ن .2

 المتسببة ب لح دث . 
   ئد المركبة المخصصة لبتأجير ومركبة النق  الد ى ومركبة تدبيى  القي دة. .3
المتضااامن البي ن   الخ صاااة ب لمؤمن لق وبي ن   المركبة ونوط التغلية اللب  :   

ل. نو الملبوبة ويمأل بمدر ة نو عبى المؤمن لق  لكتروني   خلي 
 المق ب  ال ي يسدده نو يتد د نن يسدده المؤمن لق نظير التغلية التأمينية.:  قسط التأمين

اساتدم   المركبة نو انبج ره  نتيجة  المتضارر   /ك  وا دة نلحق  ضاررال ب لغير  :   الحادث
نو  نو تنا ثرها  نو ساااااقول نشااااايا ء من ا  نو حركت ا  نو اناد ا ع ا  الا ات  احترا  ا نو 

 .و و   
 لجسديةا األضرار 

 
 

 االضرار المادية

 
 المركبة

 لاك الدجز الكب  نو الو ا ة و/نو ابصااااا با   البادنياة الت  تبحق با لغير بما     : 
 الجزئ  الدائى نو المؤ  .

 بحق ب لممتبك   الد ئدة لبغير. يي   تب  الضرر او الال: 
 
الموضااحة وآلة ميك نيكية نو دراجة ن رية نو ني ج  ز آخر يسااير بقوة ميك نيكية  :  

 مواصب ت      الوثيقة .
 

  المقطورة
 
 

  نصفففف المقطورة
 شبه المقطورةو

نو شااااا حناة نو جرار ، وتشاااااما    ميكا نيكياةبمركباة   لالرتبا لمركباة مصااااامماة : 
كيبو غراى  750المقلورة الخبيباة ومقلورة الرحال   الت  ال يزياد وزن ا  عن 
 والمرخصة ل لك و ق   نون السير والمرور  الس ري المبدو . 

 مقلورة بدون محور نم م ، ومرتبلة بلريقة يكون جزء كبير من وزن   ووزن :  
 . الق لرةلمركبة الميك نيكية والجرار نو امن  ب   الل حمولت   محمو

 



2 
 الوثيقة الموحدة لتأمين مركبة من المسؤولية المدنية   –هيئة التأمين 

 
 

مث والبيضاا ن   نو الزوابع نو األع صااير نو ك  ظ هرة ع مة تنشااأ عن اللبيدة  :   الطبيعية ةالكارث
ل  ضارر شا م  وواساع  وتؤدي  ثوران البراكين نو الزالز  وال زا  األرضاية   

     رار من السبلة المختصة    الدولة.خصوصويصدر ب
 

الففففمففففلففففحففففق  
 اإلضافي

يضااا    ل  التغلي   يحتوي عب  من  ع  ضااا  ية  ك  اتب ق خ ص بين اللر ين  :  
 األس سية    ه ه الوثيقة.

ملحق الحوادث 
    ةففففففالشخصي

لق والرك     والمؤمن   ئد المركبةقالحوادث الشاخصاية ل  من ضا     تأمين  غل ء  :   
 ال ين تى استثن ؤهى من التغلية األس سية مق ب   سل  ض   .

 

الففمسففففففؤولففيفففة 
 ةفففففففففالمدني

ضااارار الن تجة عن  اساااتدم   المركبة المؤمن ألا  ابصااا ب   و  المساااؤولية عن:  
 . المتضرر  /عبي   والت  تصي  الغير 

 قفففففففففففالطري
 
 
 

  نسبة االستهالك 

مبتوح لبسير الد ى دون ح جة  ل    ن خ ص وك  مك ن يتسع لمرور   سبي   : ك
المركب   ويساامح لبجم ور ب رتي ده سااواء ك ن  لك بن ن نو بترخيص من ج ة 

ل لبتدري   ، مختصاة نو بغير  لك وساواء ك ن ارتي ده بمق ب  نو بغير مق ب  وو ق 
 الوارد      نون السير والمرور الن   .   

 لع  اساااتبدا عند و وط ح دث ولببق  المتضااارر  الغير    تحمب  النسااابة الت  ي:  
ل لجداو  االست الك    ح لة الخس رة الجزئية  المستدمبة  دال من  غي ر جديدة ب و ق 

 .  
  

 

 الفصل األول: ) الشفففروط العامففففة (: 
 

وكا  كبماة نو عبا رة نعل  ل ا  ويدتبر ني مبحق ل ا  جزء ال يتجزن من ا   ال واحادال عقاد وجاداول ا   تدتبر الوثيقاة   .1

ما  لى  جزء من الوثيقاة نو مالحق ا  يكون ل ا   ا  المدن     ني مكا ن آخر ورد   ياق    نيمدن  خا ص 

 .يد  السي ق عب  غير  لك 

 م را  الدربية المتحدة.ى ه ه الوثيقة خ رل حدود دولة ابال تسري نحك  .2

سااب  ني د ع من ببددى مسااؤوليت   عن التدويض    الغير المتضااررال يجوز لبشااركة التمسااك    مواج ة   .3

 المؤمن لق .  ث رت      مواج ةلت  يمكن  الد وط ا

ب لتدويض عن األضاارار الت  لحق  بق والت  تساابب  ب     يحق لبغير /المتضاارر مل لبة الشااركة مب شاارةل  .4

 المركبة المؤمنة لدي  .

المؤمن لاق نو  ا ئاد المركباة مببغ  كا  من  ن راد عا ئباة  نحاد    حا لاة و ا ة  الشاااااركاةتكون مساااااؤولياة . أ .5

ابص بة تكون مسؤولية المؤمن بحس  عند  ، ولبشخص الواحد    درهى وم ئت  ال  درهى   قل  200.000

  نسبة الدجز ال  المببغ الم كور لبشخص الواحد.

لنق  الد ى ومركبة   ئد المركبة المخصااصااة لبتأجير ومركبة ا. تكون مسااؤولية الشااركة    ح لة و  ة  ب

درهى وما ئت  ال  درهى   قل لبشاااااخص الواحاد ، وعناد ابصااااا باة تكون   200.000مببغ  تدبيى القيا دة  

 مسؤولية المؤمن بحس  نسبة الدجز ال  المببغ الم كور لبشخص الواحد.

د الوثيقة يج  نن يوجق  ل  الشااااركة كت بة سااااواءل بواساااالة البريتسااااتبزمق  ك  تببيغ نو  خل ر بح دث   .6

 ابلكترون  نو الب كس نو ب ليد عب  الدنوان المحدد    الوثيقة بأسرط و   ممكن .

والمؤمن لق بشاركة  ال يجوز لبأي مركبة مؤمنة بموج  ه ه الوثيقة  بوثيقة تأمين االسالو  نو   يم  يتدبق   ن.   .7

من شااااأنق نن يقب  نو يحو  دون تغلية مسااااؤوليتق المدنية الك مبة الن شاااائة عن الو  ة نو   اتب قعقد ني  
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شااركة نو التخبيض حدود مسااؤولية  ابصاا ب   البدنية نو األضاارار الم دية الت  تو ره  ه ه الوثيقة نو  

ض ألي ، ويادخا  ضااااامن  لاك ما  يتدبق با لحرما ن من الملا لباة با لتدوي ه الوثيقاةها  التغليا   المقررة   

و ال   عب  رخصاااة القي دة  و خال ق  قساااب  ليس لق عال ة ب لح دث ك لدمر نو الجنس نو ت ريخ حصاااول

 .نعتبر االتب ق ب لال 

 . عب  ننق يجوز االتب ق عب  تغلي   تأمينية جديدة ال تشااامب   الوثيقة نو زي دة حدود ه ه المساااؤولي    

 والتغلي   بموج  وثيقة منبصبة نو بموج  مبحق  ض    . 

لبشاااركة نن تتول  ابجراءا  القضااا ئية والتساااوية  لتمثي  المؤمن لق نو   ئد المركبة عب  نبقت   من خال   .8

ونما ى ني محكماة    ني دعوى نو التادخا     ني مرحباة من مراحب ا   اساااااتجوا  تحقيق نو محا ى    ني 

ل  يتدبق بمل لبة نو ح دث  د تساأ  عنق الشاركة بموج  ه ه الوثيقة و يمكن نن يترت  عبيق د ع تدويض لبق 

ن يقدى  ل  الشاركة ألحك ى ه ه الوثيقة، ول   نن تقوى بتساوية تبك المل لبة والتصا لح  ي  ، وعب  المؤمن لق ن

ك  تد ون ممكن  سااااواء بتو يع وك لة لبمح م  نو خال ق من نج  تمكين   من مب شاااارة ني من ابجراءا  

 الق نونية .
دون المسا س ب لحقوق الن شائة عن وث ئق التأمين عب  الحي ة ووث ئق التأمين من الحوادث  الشاخصاية و     .9

ح   تددد وث ئق التأمين ابلزام  من المساؤولية المدنية الن شائة عن اساتدم   المركبة الصا درة عن نكثر من 

 شركة واحدة  نن: 

 ا تسا ى   ح   الو ي   وابصا ب  ، نم  ا ا ك ن هن لك  .  التدويض يقساى ب لتسا وي بين الشارك   المؤمنة  ن

لبمساؤولية وبين المؤمن لق والغير /المتضارر  حسا  درجة الخلأ  تؤخ  نسابة االشاتراك    المساؤولية 

 بدين االعتب ر.  

 . التدويض عن األضاارار الم دية يقسااى بحساا  نساابة مببغ التأمين المبين    ك  وثيقة  ل  مجموط مب لغ  

 مين    ب    الوث ئق،  وتؤخ  نسبة االشتراك    المسؤولية بدين االعتب ر.التأ

 تبتزى الشركة عند و وط ح دث بم  يب :   .10

 لع غي ره  المتضاااررة   واساااتبدا  صاااالح المركبة المتضاااررة نو ني جزء من نجزائ   نو مبحق ت     .ن

 و ع دت    ل  ح لت   الت  ك ن  عبي    ب  الح دث .

%  من القيمة 50د ع القيمة السو ية لبمركبة/المركب   المتضررة   ا تج وز   يمة األضرار م  نسبتق و .  

عب  نال تتددى مساؤولية الشاركة مببغ مبيون  درهى عن ك  ح دث . و ق  الساو ية لبمركبة و   الح دث، 

   من والبص  الث ن  : التزام   شركة الت مين .1ببقرة ول  من البند ول

بأخرى من  ا  النوط والمودي  واالضا     والح لة المركبة المتضاررة    ح لة الخسا رة الكبية   بدا اسات . ل

نن تد ع لق القيمة نقدال  و   ه ه الح لة  ر /المتضاررالت  ك ن  عبي    ب  الح دث ، و لك م لى يلب  الغي

 تقوى الشركة بنج بة لببق.  

   حا   لبباق  لاك  يماة األضااااارار والبقاد نو التب   لبقلع  الغير المتضااااارر.   تاد ع الشاااااركاة نقادال  ل  د 

وما  يمثا  نجور تركيا  المتضاااااررة لبمركباة كب ا  نو ني جزء من نجزائ ا  نو مبحقا ت ا  نو  لع غيا رها   

 عبي    ب  الح دث. القلع المبقودة نو الت لبة و   الح دث و ع دت   ال  الح لة الت  ك ن   واستبدا 

ل   واساتدم ل   نكثر من سانة تساتبد  القلع المتضاررة لبمركب   الت  لى يمض عب  ت ريخ نو  تساجي     .11

 ك مبة بقلع جديدة نصبية ودون تحّم  المتضرر ني نس  است الك.
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عب   صااااالح المركبة المتضااااررة،  نن شااااركة التأمين تبتزى   الغير المتضاااارر   ح   تى االتب ق مع    .12

لبمركب   الت  لى يمض عب  ت ريخ نو   ، و لكبنصاااالح المركبة المتضاااررة    ور   صاااالح الوك لة

 تسجي  ل   واستدم ل   نكثر من سنة ك مبة.

مركبة المتضررة    ح   مرور نكثر من سنة عب  تسجي  المركبة واستدم ل   تبتزى الشركة بنصالح ال  أ. .13

ضامن تب ا  المساتوى بحيث  القلع المتضاررة بأخرى نصابية    اساتبدا لدى ور   صاالح من سابة ويتى  

وعب  ، ابصااالح  ور  نعم    الكم  وتضاامن    ،نعم   ابصااالح و ق  لألصااو  البنيةبأن تتى  الشااركة  

تى   قالدولة لبتأكد من ننالشركة تمكين الغير المتضرر من  حص المركبة لدى ني ج ة   حصة مدتمدة     

بشااك  يسااتو   الشاارول الملبوبة لترخيصاا   من حيث المت نة و ق  لألصااو  البنية و  المركبة   صااالح

واألم ن وني شاارل آخر ودون التأثير عب  البحص البن  لبمركبة المتضااررة جراء الح دث لدى الج    

و  البنية  تبتزى الشاركة بمد لجة األمر و   ح   تبين نن ابصاالح لى يكن و ق  لألصا الرسامية المختصاة.  

 .و     ر  يتى تسبيى الغير المتضرر مركبتق بدد  صالح   بشك  ن  ئ  وو ق  لألصو  البنية بأ ال  نن

أما بالنسبة للمركبة المتضررة والمؤمنة من الفقد والتلف لدى شركة تأمين مع شرط الإصلاح داخل ب . 

 الوكالة، فيتم الإصلاح داخل ورش إصلاح الوكالة وفقا للشرط،  

ويكون للشركة المؤمنة من الفقد والتلف الحق بالرجوع على الشركة المؤمنة من المسؤولية المدنية بعد  

الاسترداد الآتية:  الإصلاح وفق أسس  

(  المركبة التي مضى على تاريخ أول تسجيل أو إستعمال لها أكثر من سنة ولغاية نهاية السنة الثانية يكون 1

ورة الإصلاح النهائية. % من قيمة فات15الإسترداد بعد خصم نسبة   

هاية السنة الثالثة يكون  ( المركبة التي مضى على تاريخ أول تسجيل أو إستعمال لها أكثر من سنتين ولغاية ن2

% من قيمة فاتورة الإصلاح النهائية." 30الإسترداد بعد خصم نسبة   

( وفي حال مرور أكثر من ثلاث سنوات على أول تسجيل للمركبة أو إستعمالها تلتزم الشركة بإصلاح المركبة  3

متضررة بأخرى أصلية ورش إصلاح مناسبة لنوع وسنة صنع المركبة ويتم إستبدال القطع ال  المتضررة لدى

بذات المستوى، على أن الإتفاق " مع شرط الإصلاح داخل الوكالة " في حالة وجوده يبقى قائما بين شركة  

 التأمين المؤمنة من الفقد والتلف والمؤمن له. 

( ترعى الحقوق القائمة بين الشركات قبل العمل بهذا النظام. 4  

جديدة بدالل عن القلع المتضاررة جراء الح دث  يتحم    تركي   لع غي ر  الغير المتضارر   ح   لب     .14

  من القيمة الن  ئية لب تورة الشااراء، و يم  يتدبق بمركب   1نساا  االساات الك المحددة    الجدو  ر ى و

مك ت  التأجير ومركب   األجرة والمركب   الدمومية   تلبق نساا  االساات الك المحددة    الجدو  ر ى 

 ية لب تورة الشراء .  من القيمة الن  ئ2و

   خصاى االسات الك نو تركي   لع مساتدمبة   ا ك ن  القلع ضامن الق ئمة المحددة    الجدو  ر ى  ال يجوز .15

   الوارد    ه ه الوثيقة. 4و 

للغير/المتضرررر أن يتولى إصررلاح الر رررار التي تتعلق بالمركبة نتيجة الحادث شررريطة أن لا تزيد   .16

المبلغ المتفق عليه مع الشررركة، وتلتزم الشررركة السررداد للمتضرررر بكامل قيمة  كلفة الإصررلاح عن 

 .  الإصلاح المتفق عليه وللشركة إن رغبت طلب تزويدها بما يفيد تمام عملية الإصلاح



5 
 الوثيقة الموحدة لتأمين مركبة من المسؤولية المدنية   –هيئة التأمين 

في حال تضرر قاعدة المركبة )الشاصي( سواء كانت قابلة للإستبدال أو غير قابلة، أو تضرر الرجزاء   .17

ة مثرل الررعمردة وأصررررربحرت هرذه الررجزاء بحراجرة إلي عمليرة قم أو  رررررد أو لحرام  الثرابترة من المركبر 

نتيجة الحادث، فإن المركبة تعتبر بحالة خسرررررارة كلية وتلتزم الشرررررركة بالتعويم حسرررررب القيمة  

 .السوقية للمركبة وقت الحادث

عب  ه ا األساا س   المتضااررالغير  المركبة بح لة خساا رة كبية و  م  الشااركة بتدويض    اعتب ر   ح      .18

ني مصااا ري  مق ب  نق  مبكية   الغير المتضااارروال يجوز تحمي    ، نن الحل ى يكون من حق الشاااركة

عب  نن تكون المركبة خ لية من ني التزام     ،المركبة نو اسااتصاادار شاا  دة حي زة لبمركبة المشاالوبة

 .هتج ه الغير ك لمخ لب   المرورية وغير

اف بين الشررركة والغير المتضرررر بشررأن قيمة الر رررار أو مبلغ التعويم أو  في حال وجود أي خل  .ن .19

تحرديرد القيمرة السررررروقيرة للمركبرة المتضرررررررة، فتقوم الهيكرة بتعيين خبير كشرررررف وتقردير أ ررررررار 

متخصرررررم في هرذا المجرال ومرخم ومقيرد لردى الهيكرة لتحرديرد قيمرة هرذه الرر ررررررار أو مبلغ  

 .ة الشركة لغاية تسوية النزاعالتعويم أو القيمة السوقية وعلي نفق

   حاا   عاادى  بو  رني الخبير، يجوز ألي من اللر ين نن يلباا  من هيئااة التااأمين تديين خبير  .   

مرخص من  بب   عب  نبقة  لك اللر ، وعب  نن يتحم  نتد   الخبير اللر  ال ي لى يكن التقرير    

 .ص لحق

ألشاااااخا ص الا ين تى نو ني من انو  ا ئاد المركباة    حا   االتبا ق عب   ضااااا  اة تغلياة تاأمينياة لبمؤمن لاق  .20

اساااااتثنا ؤهى من التغليا   بموجا  ها ه الوثيقاة  انناق ال يجوز تحادياد مببغ التدويض عن الو ا ة باأ ا  من 

 درهى  م ئت  نل  درهى لبشخص الواحد. 200,000و

 ا ك ن التأخير  التأخير عن التببيغ عن الح دث   بسااب    الغير المتضااررة ر ض تدويض  شااركبال يجوز ل .21

 .مقبو د ر يستند ل

شاابق نصاا  المقلورة ومن المقلورة و   لغير المتضاارراألضاارار الت  تبحق بشاام  نحك ى ه ه الوثيقة  ت  .22

 .م  دام  تتبع الق لرةالمقلورة 

ال تنتقص ه ه الوثيقة وني مبحق ل   من حق ني شخص    المل لبة ب لتدويض نو المل لبة ب سترداد ني   .23

 .ني تشريع ن    مببغ يستحق لق بموج  نحك ى 

 

 : التزامات شركة التأمينالفصل الثاني  
 

   حدود   الغير المتضاررالمركبة بتدويض    اساتدم  ح دث نتج نو ترت  عب   و وط    تبتزى الشاركة    ح   .1

ل   نون  نو   ئد المركبة    وليت   المنصاوص عبي      ه ه الوثيقة عن جميع المب لغ الت  يبتزى المؤمن لقؤمسا   

 م  يب :بد د   بصبة تدويض ع

: الوفاة أو أي إصررابة بدنية تلحق بأي  ررخم بما في رلا ركاب المركبة باسررتثناء المؤمن له  أولا .ن

وقرائرد المركبرة المتسرررررببرة برالحرادث والركراب الرذين يعملون لردى المؤمن لره إرا مرا أصررررريبوا أثنراء  

العمل وبسرررببه، ويعتبر الشرررخم من ركاب المركبة سرررواء كان موجودا داخل المركبة أو صررراعدا  

إليها أو نازلا منها، ويكون الحد الرقصرررررى لمسرررررؤولية الشرررررركة عن أي مطالبة أو جملة مطالبات  

 .عن حادث واحد هو قيمة ما يحكم به قضائيا مهما بلغت قيمتهنشأت 
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درهم مائتي   200,000في حالة وفاة الزوج أو أحد الوالدين أو أحد الرولاد يكون الحد الرقصى  ثانيا:  

الف درهم عن كل متوفى، أما في حالة الإصابة مع العجز فيكون التعويم حسب نسبة العجز 

 الف درهم ورلا بالإضافة لنفقات العلاج الطبي مائتي  200,000منسوبة لمبلغ 

وفي جميع الرحوال وفي حالة الإصابة فتلتزم الشركة بالوفاء بكافة نفقات العلاج تجاه مقدم ثالثا:  

أي من الخدمات الطبية بما في رلا كافة المستشفيات الحكومية والخاصة والصيدليات وأي 

ء العلاج فتصدر شركة التأمين كتاب التزام يوجه للجهة علاجات تتطلبها الحالة، وفي حال عدم انتها

 المعالجة

ل م م  ببغ   .   مع مراع ة نحك ى البقرة ون  نعاله تحدد مساااؤولية شاااركة التأمين بقيمة م  يحكى بق  ضااا ئي 
 يمتق بم      لك م  يل ل  بق المدع  من المصاااارو    القضاااا ئية والنبق   م  عدا الغرام  ، وعب  

 ي التدويض  ل  ص ح  الحق  ور صيرورة الحكى القض ئ  واج  التنبي .الشركة نن تؤد 
م عدا الممبوك من   لبمؤمن لق نو لق ئد المركبة و   الح دث واألضرار الت  تصي  األشي ء والممتبك     . ل

عن حدد مببغ التأمين  ي    تي  م نة نو    حراساتق نو    حي زتق ،األ  عب  سابي نو م  ك ن لدى ني من م   
درهى م م     مبيوندرهى     2,000,000و  بمببغني مل لبة نو جمبة مل لب   نشااااأ  عن ح دث واحد 

ن تضاارر  ممتبك ت ى، شاا مبةل التك لي  الالزمة لنق  المركبة المتضااررة  ل  األشااخ ص ال ي  ببغ عدد 
 .ور  الوك لة نو ور  ابصالح األخرى و ق ل ألحك ى ه ه الوثيقة، حس  مقتض  الح  

درهى تد ع لمزود خدمة ابساااد   والنق  اللب   ل  المساااتشااابي   عن ك    7076 دره تحم  مببغ     .  د 
ويتى  سااد  ق ونقبق  ل  المسااتشااب  نتيجة ح دث نو الو  ة  مصاا  " يتدرض لاصاا بة البدنية  "شااخص 

 .من المسؤولية المدنية  ى الشركة يحص  من مركبة مؤمن عبي   لد 

يستحق الغير المتضرر مالا المركبة الخصوصية وفق ما هو مبين في  هادة ملكية المركبة .  ها

الصادرة عن إدارة السير والمرور بأن المركبة خصوصي بدل فوات المنفعة )المركبة البديلة( وحسب 

 التفصيل الآتي: 

 ن فوات المنفعة أولا: في حال اختيار الغير المتضرر التعويم النقدي لا يتم احتساب أي بدل ع 

ثانيا: أما في حال اختيار الإصلاح للمركبة المتضررة في ورش الإصلاح حسب مقتضى الحال فتحتسب 

 مدة بدل فوات المنفعة بالريام من تاريخ تسليم المركبة المتضررة وتقرير الحادث والملكية للشركة 

يوم لكل مركبة متضررة حسب ثالثا: تحتسب مسؤولية شركة التأمين عن بدل فوات المنفعة عن كل 

قيمة أجرة مركبة بديلة مماثلة لنفس النوع من المركبة باعتبار السعر السائد والدارج في سوق تأجير 

المركبات في تلا الإمارة وبما لا يزيد عن ثلاثمائة درهم يوميا، وتكون المدة القصوى لبدل فوات 

 المنفعة خمسة عشر يوما

الي مكان إقامة  –دفع المبلغ بالسعر الدارج وجب عليها ان توفر  دمة ع رابعا: في حال اختيار الشرك

مركبة بديلة مماثلة لنفس نوع المركبة المتضررة عن تلا المدة بحيث تكون بحالة جيدة  –المتضرر 

 جدا للسير علي الطريق
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تلف خامسا: في حال استحقاق بدل فوات المنفعة وكان لدى الغير المتضرر تأمين من الفقد وال

والمسؤولية المدنية، فله ولغايات الحصول علي بدل فوات المنفعة مطالبة شركته مباشرة والتي لها 

 حق مطالبة الشركة المؤمن لديها المتسبب من المسؤولية المدنية بمقدار ما دفعت

 يمتنع عب  الشركة نن تقتلع ني مببغ تحم  من الغير المتضرر  .2
   ح لة و  ة ني شاااخص يمتد  ليق التأمين المنصاااوص عبيق    ه ه الوثيقة تبتزى الشاااركة بأن تد ع مببغ  .3

 الواردة    ه ه الوثيقة. حك ىلبشرول واأل و ق  تق ل  ورث نتيجة الح دث التدويض المستحق 
 الخلية.تم  بموا قت     ا  الغير المتضررأي تسوية بين المؤمن لق وشركة بالتبتزى   .4
  ئد يمتد التأمين المنصاوص عبيق    ه ا البصا     حدود األحك ى والشارول الواردة بق  ل  مساؤولية ك    .5

 .مرخص نثن ء  ي دتق لبمركبة المؤمن عبي    مركبة
درهم سرررررتة ولاف وسررررربعمائة وسررررربعون درهما لمزود خدمة   6770تلتزم الشرررررركة بدفع مبلغ قدره   .6

المسرررتشرررفيات عن كل  رررخم مصررراب يتعرب للإصرررابة البدنية أو الاسرررعاف والنقل الطبي إلي 

الوفاة ويتم إسعافه و نقله إلي المستشفى نتيجة حادث يحصل من مركبة مؤمن عليها لدى الشركة  

من المسرررؤولية المدنية، ويشرررمل هذا الإلتزام جميع المتوفين أو المصرررابين من تلا الحوادث بمن  

( من الررخطرار المغطراة، ويراعى في تحرديرد مقردار بردل  1بنرد )فيهم من تسرررررتثنيهم الفقرة )أ( من ال

 الاسعاف والنقل الطبي، سعة وجاهزية وسيلة الاسعاف والنقل الطبي لركثر من مصاب
 

 : التزامات المؤمن لهالفصل الثالث    
 

ل ي   حا   و وط حا دث  .1 الوثيقاة يجا  عب  المؤمن لاق نو  ا ئاد المركباة نن  ألحكا ىترتا  عبياق ملا لباة و قا 

الرساامية المختصااة والشااركة المؤمن لدي   خال  مدة مدقولة من ت ريخ و وط الح دث مع ج     يخلر ال

، ويج  عب  المؤمن لق د ر مقبو   م  لى يكن التأخير ل ،المتدبقة ب لح دث البي ن    المسااتندا  وجميع  تقديى  

 بأسرط و   ممكن ك  مل لبة نو  ن ار نو نوراق  ض ئية بمجرد تسبمق  ي ه .تسبيى الشركة 
 

يج  عب  المؤمن لق نو   ئد المركبة  خل ر الشاااركة بأسااارط و   بمجرد عبمق بقي ى دعوى نو تحقيق نو  .2

، و   ح لة و وط ساار ة نو عم  جن ئ  م  لى يكن التأخير لد ر مقبو ،    كورتحري   خ صااة ب لح دث الم

ل ا ه الوثيقاة يتدين عب  المؤمن لاق نن  عب  المركباة المؤمن عبي ا   اد يترتا  عبياق  يا ى ملا لباة و قا   آخر

 . ركةبشلتد ون يقدى ك  بأسرط و   ونن  ج    المختصةاليخلر 
 

ال يجوز لبمؤمن لق وال لمن ينو  عنق تقديى ني   رار ب لمسااؤولية نو عرض نو وعد نو د ع ني مببغ بدون  .3

 بشركة. لالخلية موا قة ال
 

 

 

 

  سفففتثناءاتاالالفصل الرابع:      
 

المؤمن ال يغطي هذا التأمين المسففففؤولية المدنية التي تنت  أو تنشففففأ عن الحوادث التي تقع من المركبة  

 -عليها في الحاالت اآلتية:

 . الحوادث التي تقع خارج حدود الدولة.1

. الحوادث التي تكون قد وقعت أو نشفففأت أو نتجت أو تعلقت بطريقة مباشفففرة أو اير مباشفففرة بالكوارث 2

  ( لفيضانات أو الزوابع أو األعاصير أو ثوران البراكين أو الزالزل والهزات األرضية)ا مثلالطبيعية 
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علنفة أو لم تعلن أو الحرب الغزو أو أعمفال العفدو األجنبي أو األعمفال الحربيفة سفففففواء أكفانفت الحرب م . 3

ااتصففاب  األهلية أو االضففراب أو االضففطرابات الشففعبية أو العصففيان أو الثورة أو االنقالب العسففكر  أو

و النووية أو أ  عامل ة أو التفجيرات الذرية أالسففلطة أو المصففادرة أو التأميم أو المواد والنظائر المشففع

 األسباب المتقدمة.يتصل بطريق مباشر أو اير مباشر بأ  سبب من 

األشففخاا الذين يعملون لدا المؤمن له إذا ما أصففيبوا   وأللمؤمن له أو قائد المركبة  حوادث التي تقع  . ال4

  . أخرا و وثيقةأبموجب ملحق إضافية ذا حصل على تغطية إال إأثناء العمل وبسببه 

 

 على المؤمن له حاالت الرجوع الفصل الخامس :  

بحسففب األحوال  و المسففؤول عن الحادثأ   قائد المركبة يجوز للشففركة أن ترجع على المؤمن له و أ أو  

  -بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض في الحاالت اآلتية:

عقاد بنا ء عب   دالء المؤمن لاق ببيا نا   كا  باة نو  خبا ئاق و ا ئع جوهرياة تؤثر     اد   ا ثبا  نن التاأمين   .1

 .التأمين  سل     تحديد   الشركة تغلية الخلر نو  بو

نو تج وز    غير األغراض المحددة    لب  التأمين المبحق ب  ه الوثيقة    ا ثب  اسااااتدم   المركبة   .2

نو  ا ا كا نا    ا  باأكثر من الحمولاة المقررة ل ا بتحمي  ثبا   الحاد األ صااااا  لبركا   المساااااموح باق نو

بق  و اللو  نو الدبو المساااااموح  نحمولت ا  غير محزومة بشاااااكا   ن  محكى نو تجا وز حدود الدرض 

 السب  المب شر    و وط الح دث.  لك هو ن يثب  نننشريلة 

ن نشاريلة    -   غير األحوا  المصارح ب     –السارعة    اختب رساب ق نو        ا ثب  اساتدم   المركبة   .3

 يثب  ننق السب  المب شر    و وط الح دث.

ل لبتدري   انلو  وبقوانين لمخا لباة ن هنا لاك ن ا ثبا    .4 المخا لباة عب  جنا ياة نو جنحاة عمادياة و قا 

 .    الدولة الن    المبدو والمنصوص عبيق      نون الدقوب   المدمو  بق 

ل لق نون السااااير تم   كبة  المر  ة د ي   ا ثب  نن   .5 دون الحصااااو  عب  رخصااااة  ي دة لنوط المركبة لبق 

لبمؤمن لاق نو لقا ئاد المركباة ، نو نن يكون الترخيص الممنوح ونحكا ى ها ه الوثيقاة والمرور ولوائحاق 

 د صاادر نمر بنيق  ق من المحكمة نو الساابل   المختصااة نو بمقتضاا  لوائح حساا  مقتضاا  الح  ،  

 الرخصااة المنت ية  لى يسااتلع تجديد م ك ن  منت ية و   الح دث  ي دة المركبة  نو نن رخصااة    المرور

 .من ت ريخ الح دث   ل خال  ثالثين يوم

 الح دث  وهو     ارتك     ن   ئد المركبة سااواء المؤمن لق نو شااخص  آخر ساامح لق بقي دت  ن  ا ثب    .6

المؤثرة عب  تن و  المشاروب   الكحولية    نو غير ح لتق اللبيدية بساب   و وعق تح  تأثير المخدرا  

ل  نم    ب لقي دة بدد تن ول  ،   درتق    الساايلرة عب  المركبة نو تن و  الدق  ير اللبية الت  ال يساامح  لبي 

 تأجر . ط عب    ئد المركبة والمسوجالر تىي بتأجير   ا ك ن  المركبة مددة ل

 من المؤمن لق او   ئد المركبة. عمدال    ا ثب  و وط الح دث   .7

اتبق مع بح دث ولى يكن المؤمن لق  د نو نصاا  المقلورة نو شاابق المقلورة  ح   تسااب  المقلورة    .8
 . ب لتأمين   شمولعب   الشركة
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ل   .9 ولى يكن هنا لاك تغلية   لتدري  اللريق    ها ه الوثيقاة  ا ثبا  اساااااتدما   المركباة خا رل اللريق و قا 
  اض  ية.

لبمركبة نتيجة عمبية سااار ة نو سااالو     لغير المتضاااررب    لحقاالضااارار الت          ح   ك ننم    .10
 .  قل يتى الرجوط عبيق بحق الس رق  وتو ر   حدى ح ال  الرجوط المؤمنة 

 إنهاء الوثيقة : السادس الفصل 

ل.ه ه الوثيقة نثن ء مدة سري  ن  ء ال يجوز لبشركة وال لبمؤمن لق  .1  ن   م داى ترخيص المركبة    ئم 
 :بسب   الوثيقة  ب  انت  ء مدة سري ن    ان  ء عب  ننق يجوز  .2

 ج(     ،  بسب  تغيير بي ن   المركبة نو    جديدةتقديى وثيقة تأمين    ب(       يص المركبة نو ، لغ ء ترخ  أ(

 ، بموج  ش  دة ص درة عن الج ة المختصةنق  مبكيت   

يج  عب  الشاااركة المؤمن لدي   نن ترد لبمؤمن لق القسااال المد وط بدد خصاااى الجزء    ه ه الح لة  و

   ه ه   الوارد  3قصايرة  ر ى وجدو  المدد الالمتن سا  مع المدة الت  ك ن  الوثيقة سا رية  ي   بحسا   

المؤمن لق متسااابب     ن   كومدبقة  مل لب    تدويضااا   د د  نو  نال تكون هن ك نية    ةليشااار،  الوثيقة  

  .الح دث 
ل    ح   التب  الكب  لبمركبة والخساا   ةتدتبر ه ه الوثيقة مبغ  .3  رة الكبية  شااريلة شاال  تسااجيب   حكم 

، عب  نن يبق  ك  من الشاركة ر تصادره  دارة المرور والترخيص يؤكد عدى صاالحيت   لالساتدم  بقرا

 ن  ء.والمؤمن لق مبتزمين بأحك م    ب  اب
   

 أحكام عامةالفصل السابع : 
  من ه ه الوثيقة ويدتبر ه ا الجدو  5شاااركة بتضااامين جميع البي ن   الواردة    الجدو  ر ى والتبتزى   .1

 . ه الوثيقةه من اجزءل 

 ضاارر ت يق الم  عبىمن اليوى ال ي  ه ه الوثيقة بدد انقضاا ء ثالث ساانوا   عن  تساامع الدع وى الن شاائة  ال    .2

  .حدوث الضرر وب لمسئو  عنق  وي المصبحة بو

 تنشأ عن ه ه الوثيقة.  د  ةمن زع ا  الدربية المتحدة ب لبص     نيتختص مح كى دولة ابم ر .3

 

   1جدو  ر ى و                                  
 " الخ صة  المركب      لع غي ر  نس  االست الك "                 

 
 النسبة السنة 

 - األول 

 5 % الث نية

 10 % الث لثة

 15 % الرابدة

 20 % الخ مسة

 30 % الس دسة وم   وق
 

 
   2جدو  ر ى و                               

 . ومركب   مك ت  التأجير"   " مركب   األجرة والمركب   الدموم   لع غي ر  نس  االست الك 
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 النسبة السنة 

األول الستة نش ر األخيرة من السنة   % 10 

 20 % الث نية

 25 % الث لثة 

 30 % الرابدة 

 35 % الخ مسة 

 40 % الس دسة وم   وق 

 

 

   3جدو  ر ى و                                      

 نس  االسترداد من  سل التأمين   ببي ن  "  " جدو  المدد القصيرة                  

 

 لقسل انسبة االسترداد من  المدة لسري ن الوثيقة

 % 80 تتج وز ش ر مدة ال

 % 70 الرابع  ش رن  ية ال غ يةلو تزيد عب  ش ر  مدة

 % 50 الس دس  ن  ية الش ر  لغ يةو  اربدة اش ر نزيد عت مدة

 % 30 الث من  ش رن  ية ال غ يةلستة نش ر و عن زيدت مدة

 ال ش ء نش ر ثم نية  زيد عنت مدة

 

   4جدو  ر ىو                                   

 ست الك ا  ئمة  لع الغي ر الت  ا ا تضرر  من ح دث سير يج  تغييره  بأخرى جديدة دون خصى ني 

 

 Glass زج ل المركبة 

                Brake master cylinders الرئيسية لبكوابح ولببرام   األسلوان  

   Brake wheel cylinders  عجبة الكوابح والبرام    نسلوان  

 Brake calipers  جسى الكوابح والبرام  

 Brake cables (conduit type) ك بال  الكوابح ولراز االن بي  

 Brake hoses خراليى الكوابح 

 Brake diaphragms صب ئح ونغشية  الكوابح 

 Steering boxes صن ديق التوجيق

 Steering rakes تروس التوجيق

 Steering ball joints and مح ور التوجيق ومب ضبة الكروية
swivels 
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 Seat belts نحزمة المق عد 

 

 

 

 

  5ر ى ودو  اااااااااااااج 
 

المسؤولية المدنيةتأمين وثيقة لن عبي   مالمؤبي ن   المركبة  و  جد  

 المركبااااااااةبيااا نااا   

ببد صانع 

 المركبة 

ر اااااااااى 

 البوحة

نوط المركبااة 

 ولون  

 اااااائااااااة 

 المركبة

صاااااااباااة 

 التسجي 

 وغرض  صاابة

 االستدم  
 الحمولة سنة الصنع

عاااااااااااادد 

الركا   مع  

 الس ئق

         

 ر ى المحرك:

 

 

 

 

 

 ر ى ال يك  والش ص  : 

 

 

 

........................................ باأن المركباة الواردة بيا نا ت ا     ها ا الجادو  مؤمناة لادي ا  و قا ل ألحكا ى ها ه تقر شاااااركاة 

 الوثيقة.

                                                         ،       /     /     :   : تبدن    تم ى الس عة ......... من يوىمدة التأمين )فترة التغطية(

 /   /  :     وتنت      تم ى الس عة .......... من يوى

ل.  : واالجمالي قسط التأمين •    درهى،  قل ................................................ درهم 

 :رقم الوثيقة •

 / / :تاريخ اإلصدار                                            :مركز اإلصدار •

 بيانات الشركة بيانات المؤمن له

  : اسى الشركة  : اسى المؤمن لق 

  : الدنوان البريدي  : الدنوان البريدي

  : البريد االلكترون   : البريد االلكترون 

  : ر ى ال  ت   : ر ى ال  ت 
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 طلب تأمين مركبة

 بي ن   مقدى اللب 

االسى حس  بل  ة 
 ال وية

 القبيبة الد ئبة /  الث لث  الث ن  االو 

    

صندوق  /      /      ت ريخ الميالد
 البريد

الرمز  
 البريدي

 

البريد   ر ى ال وية
 االلكترون  

 

  ه ت  النق    ه ت  الدم   ه ت  المنز 

  الدنوان/ االم رة

  ج ة الدم   الم نة

  ت ريخ االنت  ء  ر ى رخصة القي دة

االسى التج ريوان 
 جد و 

ر ى السج   
 لتج ري

 

    المقر الرئيس 

 تب صي  الخدمة التأمينية

ش حنة  نق  م ركة التسجي 
 صغيرة

 اخرا  ش حنة كبيرة

تعليم  اجرة تج ري خصوص   اللراز/االستدم  
 قيادة 

 اخرا 

  ر ى المحرك  ر ى ال يك 

سدة نسلوان     ر ى الش ص 
 المحرك

 

  سنة الصنع  عدد الرك  

 المركبة الح ل  يمة 
 بدون األج زة الكم لية

 يمة المركبة ش مبة  
 األج زة الكم لية
مع بي ن تبك 

 األج زة

 

  المؤمن لقر ى هوية 

 التو يع والختى  عن الشركاااااة: تو ياع المؤمن لق نو ماان ينو  عناق:                                        



13 
 الوثيقة الموحدة لتأمين مركبة من المسؤولية المدنية   –هيئة التأمين 

نوط التأمين   مدة التأمين
 الملبو 

 

  تو يع  المؤمن لق/ ممثبق
 


