بوليصة تأمين ضد جميع المخاطر فيما يتعلق باألدوات
حيث تقدم المؤمن عليه  ،بمقترح وتصريح و الذي يجب أن يكون الأساس لهذا العقد ويعت$$بر إدراج$$ه في
هذه الوثيقة قد طبق على المؤمن ( ويطلق عليها فيما بعد “ الشركة “ ) بخصوص $التأمين الم$$ذكور أدن$$اه
وقد دفع أو وافق على دفع القسط كمقابل لهذا التأمين فيما يتعل$$ق بالخس$$ائر أو األض$$رار $ال$$تي تق$$ع خالل
مدة التأمين .
وبناء عليه فإن هذه البوليصة تنص على أنه بموجب الشروط واالستثناءات واألحكام $التي تنص عليها أو
يتم تصديقها في هذه الوثيقة ،إذا تكبدت أية ممتلكات مذكورة في الملحق خسائر أو أضرار ناتجة عن أي
سبب بأية طريقة تقتض$$ي اإلص$$الح أو االس$تبدال  ،فس$وف $يك$$ون على الش$$ركة آن$ذاك أن ت$$دفع أو تق$$وم
بإصالح جميع تلك الخسائر أو األضرار مبلغ ال يتجاوز الحد المنصوص عليه أم$$ام ك$$ل بن$$د من البن$$ود$
المذكورة في الملحق وال يتجاوز إجمالي المبلغ المذكور $في الملحق المشار إليه على أنه مبلغ التأمين .
االستثناءات
ال تتحمل الشركة المسؤولية فيما يتعلق بما يلي :
.1

المبلغ األول لكل وأي مطالبة ( والمشار $إليه في هذا السياق بالمبلغ الزائد ) والمذكور $في الملح$$ق
إال أنه في حالة فقدان أكثر من بند واحد أو تكبده لألضرار $فيما يتعلق ب$$أي بن$$د في ح$$ادث واح$$د ،
لن تتم مطالبة المؤمن عليه بتحمل أكثر من الحد األعلى للمبلغ الزائد الف$$ردي وال$$ذي يس$$ري $على
هذه البنود .

.2

تقتصر الخسائر أو األضرار $الناتجة عن أي عطل كهربي أو ميكانيكي أو أي إخف$$اق في العم$$ل أو
تعطيل  ،إال أن هذا االستثناء يجب أن يقتصر على جزء أو أجزاء من األدوات واآلالت والمع$$دات
التي تتأثر بشكل مباشر وال يعتمد ذلك إلى الممتلكات األخرى المؤمن عليها بموجب هذه البوليصة
أو لألج$$$زاء المنفص$$$لة األخ$$$رى من األدوات أو اآلالت أو المع$$$دات ال$$$تي يتم فق$$$دانها أو تتكب$$$د
األضرار نتيجة لذلك .
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.3

الخس$$ارة أو األض$$رار الناتج$$ة عن تجم$$د محل$$ول التبري$$د أو الس$$ائل اآلخ$$ر أو التش$$حيم المعيب أو
نقص الزيت أو محلول التبريد .

.4

الخسارة أو الضرر الن$اتج عن االس$تهالك الع$ادي والتل$ف أو الت$دهور الت$دريجي $أو الص$دأ أو أي
فع$$ل آخ$$ر يتعل$$ق ب$$الظروف $الجوي$$ة أو النوب$$ات الحمض$$ية أو خ$$دش أس$$طح ال$$دهان أو األس$$طح
الملمعة .

.5

الخسارة أو الض$$رر $ال$$ذي يلح$$ق ب$$األجزاء والملحق$$ات القابل$$ة لالس$$ترداد $مث$$ل المك$$ابح وآالت الثقب
والس$$كاكين أو ح$$واف القط$$ع األخ$$رى أو أدوات نش$$ر الخش$$ب أو الش$$فرات أو الق$$والب أو أدوات
التشكيل أو أدوات الس$$حق أو الطحن أو األس$طح أو الشاش$ات أو المناخ$ل أو الحب$$ال أو األحزم$$ة أو
السالسل أو رافعات األثقال أو أربطة النقل أو البطاريات أو اإلطارات أو أسالك وكابالت التوص$$يل
أو األنابيب المرنة أو مواد الرب$$ط والتعبئ$$ة أو األج$$زاء األخ$$رى ال$$تي يتم اس$$تبدالها بش$$كل منتظم أو
الوقود $أو مواد التشحيم أو محلول التبريد .

.6

الخسارة أو الضرر الناتج عن انفج$ار أي غالي$ة أو وع$اء ض$غط $يخض$$ع لبخ$ار داخلي أو ض$$غط
سائل أو أي محرك اح$$تراق داخلي لكن ه$$ذا االس$$تثناء يقتص$$ر على الغالي$$ات وأوعي$$ة الض$$غط أو
المحرك$$ات ال$$تي تت$$أثر بش$$كل ف$$وري وال يمت$$د للممتلك$$ات األخ$$رى الم$$ؤمن عليه$$ا بم$$وجب ه$$ذه
البوليصة والتي يتم فقدانها أو يصيبها $الضرر نتيجة لذلك .

.7

الخسارة أو الضرر الذي يلحق بالسيارات المرخصة لالستخدام على الطريق الع$$ام أو الس$$فن ال$$تي
تحملها المياه أو المراكب الصغيرة و/أو األدوات التي يتم تحميلها على متنها .

.8

الخسارة أو الضرر الذي يتسبب في$$ه الغم$$ر الكلي أو الج$$زئي في مي$$اه الم$$د والج$$زر  ،أو م$$ا ينتج
عنها .

.9

الخسارة أو الضرر عند النقل إال فيما يتعلق بالنقل البري أو عبور ممر مائي داخلي .
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.10

الخسارة أو الضرر الناتج عن األخطاء أو العيوب المعروفة أو التي كان من المف$$ترض أن يعرفه$$ا
المؤمن عليه أو أي مدير أو موظف $مسؤول لديه مع عدم اإلفصاح عنها للشركة .

.11

الخسارة أو الضرر الناتج عن التصرف $العمدي أو اإلهمال المتعمد من جانب الم$ؤمن علي$ه أو أي
مستأجر أو تنفيذي أو مدير أو موظف $مسؤول $لدى المؤمن عليه أو أي مستأجر $لديه .

.12

الخسارة أو الضرر الذي يتم اكتشافه عند الجرد الروتيني أو اإلصالح الروتي$$ني $وال يمكن عزوه$$ا
ألي حدث بعينه .

.13

الخسارة أو الضرر الذي يقع عند خضوع $أي بند من بنود اآلالت أو األدوات لالختبار من أي نوع
أو عند استخدام أي مما ذكر بأية طريقة أو ألي غرض آخر غير الغرض الذي تم تصميمها $ألجله
أو عند الرفع الترادفي $و/أو المتعدد .

.14

الخسارة أو الضرر الذي يحدث عند استخدام البند تحت األرض .

.15

خسارة االستخدام $أو االستهالك أو الخسائر $الناتجة من أي نوع كانت .

.16

أية عواقب تحدث بشكل مباشر أو غير مباشر وعن قرب أو عن بعد ويتم عزوها ألي مم$$ا يلي أو
تنتج عن أي مما يلي :
.i

الحرب أو الغزو أو أعمال األعداء األجانب أو األعمال العدائية أو العمليات الحربية ( سواء
كانت الحرب معلنة أو غير معلنة )  ،أو الحرب المدنية ،

.ii

التم$$رد أو أعم$$ال الش$$غب أو اإلض$$راب أو االنتفاض$$ات العس$$كرية أو الش$$عبية أو العص$$يان
المسلح أو الثورات أو القوة العسكرية أو المغتصبة ،

 .iiiأي تصرف من أي شخص يتصرف $بالنيابة عن أو فيما يتعلق بأي$$ة منظم$$ة تتوج$$ه أنش$$طتها
نحو إسقاط الحكومة بالقوة بحكم الق$$انون أو بحكم الواق$$ع أو نح$$و الت$$أثير على الحكوم$$ة عن
طريق $األعمال اإلرهابية أو العنف  .يتم استثناء جميع أعمال اإلرهاب و /أو التخريب .
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 .ivاألحكام العرفية أو حاالت الحص$$ار أو أي$$ة أح$$داث أو أس$$باب تقتض$$ي إعالن أو اس$$تمرارية
األحكام العرفية أو حالة الحصار ،
.v

المصادرة أو الت$أميم أو االس$$تحواذ $أو اإلهالك أو أي ض$رر $يلح$ق بالممتلك$ات بم$$وجب أي
أمر من الحكومة بحكم القانون أو بحكم الواقع أو بموجب قرارات أي س$$لطة عام$$ة أو بلدي$$ة
أو محلية بالدولة أو بالمنطقة التي تقع بها الممتلكات .

( تتم اإلشارة إلى ما سبق  ،ألغراض هذا االستثناء “ باألحداث “ )
إن أية عواقب  ،تحدث أو تنشأ خالل وجود الظ$$روف غ$$ير العادي$$ة ( س$$واء ك$$انت مادي$$ة أم غ$$ير
مادية ) وسواء تقع بشكل مباش$$ر أو غ$$ير مباش$ر ، $عن ق$$رب أو عن بع$د أو يتم المس$اهمة به$ا أو
نسبها أو تنشأ عن أو فيم$$ا يتعل$$ق ب$$أي من األح$$داث الم$$ذكورة  ،تعت$$بر عواقب$$اً ال تتحم$$ل الش$$ركة
مسؤوليتها بموجب هذه البوليصة إال بقدر تمكن المؤمن عليه من إثب$$ات وق$$وع تل$$ك الع$$واقب على
أساس مستقل عن وجود تلك الظروف غير العادية .
في أي دعوى قضائية أو قضية أو أي إجراء آخر تدعي فيه الشركة أنه نتيجة له$$ذا االس$$تثناء ف$$إن
أية عاقبة غير مشمولة بموجب هذه البوليصة  ،يقع عبء إثبات ش$$مول ه$$ذه العاقب$$ة على الم$$ؤمن
عليه .
.17

أي حادث أو أية خسارة أو إهالك أو ضرر يلحق بأية ممتلكات كانت أو أية خسارة أو مصروفات$
تنتج أو تنشأ عنها أو أية خسارة ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي مم$$ا يلي  :التحوي$$ل إلى
أيونات أو اإلشعاعات أو التلوث اإلشعاعي الناتج عن أي وقود $نووي أو أي$$ة نفاي$$ات نووي$$ة ناتج$$ة
عن احتراق الوقود $النووي  .ألغراض هذا االستثناء فقط  ،يتضمن اإلحراق $أية عملية اكتفاء ذاتي
لالنشطار النووي. $

.18

أي$$ة خس$$ارة عارض$$ة أو أي إهالك أو ض$$رر $ع$$ارض ينتج بش$$كل مباش $ر $أو غ$$ير مباش$$ر أو تتم
المساهمة به أو ينشأ عن مادة األسلحة النووي .
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الشروط
.1

ُتُقرأ البوليصة والملحق كعقد واحد ويكون ألي كلمة أو تعبير يلحقه معنى خ$$اص في أي ج$$زء من
البوليصة أو الملحق نفس المعنى أينما ظهر .

.2

تعتبر هذه البوليصة باطل$$ة في حال$ة التحري$ف $أو س$$وء الوص$$ف أو ع$$دم اإلفص$اح ، $ب$$أي طريق$$ة
محددة .

.3

يكون أساس التعويض بموجب هذه البوليصة كما يلي :
( )1إذا كانت هناك إمكانية إلصالح البند المؤمن علي$$ه -ت$$دفع الش$$ركة جمي$$ع المص$$روفات الالزم$$ة
والتي يتم تكبدها إلعادة اآللة ال$$تي أص$$ابها الض$$رر $إلى حالته$$ا العامل$$ة على الف$$ور قب$$ل وق$$وع
الضرر ، $بما في ذلك تكلفة التفكيك وإعادة النصب ورسوم $الشحن والرسوم $الجمركية العادي$$ة ،
إن وجدت  .إذا تم إجراء اإلصالحات في ورش$$ة العم$$ل الخاص$$ة ب$$المؤمن علي$$ه  ،س$$وف ت$$دفع
الشركة تكلفة المواد واألجور $باإلضافة إلى نسبة معقولة من األج$$ور اإلنتاجي$$ة لتغطي$$ة النفق$$ات
العامة  .ال يتم الخصم فيما يتعلق باس$$تهالك $األج$$زاء المس$$تبدلة ولكن يتم خص$$م قيم$$ة أي إنق$$اذ
للممتلكات  .ما لم يتم االتف$اق على غ$ير ذل$$ك بش$$كل خ$$اص  ،ال تك$$ون النفق$ات اإلض$$افية ال$تي
تتعلق بالتسليم عبر البريد السريع أو الوقت اإلضافي أو العمل باإلجازات العامة واجب$$ة ال$$دفع .
ال تكون تكلف$$ة أي$$ة تع$$ديالت أو إض$$افات أو تحس$$ينات أو إص$$الحات قابل$$ة لالس$$ترداد بم$$وجب
البوليصة  .يتحمل المؤمن عليه تكلفة اإلص$$الحات المؤقت$$ة م$$ا لم تمث$$ل ج$$زءاً من اإلص$$الحات
النهائية .
( )2إذا خضع أي بند مؤمن عليه لإلهالك التام -تدفع الشركة القيمة الفعلي$$ة للبن$$د قب$$ل وق$$وع $ح$$ادث
الخسارة مباشرة  ،بم$$ا في ذل$$ك تكلف$$ة تفكي$$ك الممتلك$$ات التالف$$ة وتكلف$$ة التوص$$يل $ع$$بر الش$$حن
العادي وإنشاء البند البديل  ،مع طرح قيمة الممتلكات التي تم إنقاذها .

5

يتم حساب تلك القيمة الفعلية مع خصم تكلف$$ة االس$$تهالك المالئم$$ة من قيم$$ة اس$$تبدال البن$$د  .إذا
ك$$انت تكلف$$ة اإلص$$الح تع$$ادل أو تتج$$اوز $القيم$$ة الفعلي$$ة للممتلك$$ات الم$$ؤمن عليه$$ا قب$$ل وق$$وع
الخسارة سوف يعتبر البند التالف خسارة كلية .
( )5يجوز للشركة  ،بناء على اختيارها إصالح أية ممتلكات يتم فقدانها أو يصيبها التل$$ف أو إعادته$$ا
إلى حالتها أو استبدالها أو دفع مبلغ مالئم .
.4

يكون مبلغ التأمين مكافئاً لتكلفة استبدال الممتلكات المؤمن عليه$$ا بممتلك$$ات جدي$$دة من نفس الن$$وع
والصفة ويتضمن تكاليف الشحن والنصب والرسوم $الجمركية .
إذا اتضح أن مبلغ التأمين أقل من المبلغ المطلوب  ،س$$وف يتم تخفيض الحماي$$ة بتل$$ك النس$$بة ال$$تي
يحملها مبلغ التأمين إلى المبلغ المطلوب للتأمين به .

.5

يتخذ الم$$ؤمن علي$$ه كاف$$ة الت$$دابير المعقول$$ة للحف$$اظ على الممتلك$$ات الم$$ؤمن عليه$$ا في حال$$ة جي$$دة
وعاملة مع ضمان عدم زيادة األحمال على البند على أساس منتظم أو متعمد  .يلتزم الم$$ؤمن علي$$ه
بجميع المتطلبات القانونية ذات الصلة باستخدام وفحص الممتلكات المؤمن عليها .

.6

يتحم$$ل الم$$ؤمن علي$$ه أم$$ر التس$$هيالت المعقول$$ة لممثلي الش$$ركة فيم$$ا يتعل$$ق بفحص واختب$$ار أي$$ة
ممتلكات مؤمن عليها بموجب ذلك مع تزويدهم $بكافة التفاصيل والمعلومات الالزمة .

.7

في حالة وقوع $أي حادث من شأنه أن يثير مطالبة بموجب البوليصة  ،على المؤمن عليه :
( )1إخطار الشركة أو ممثلها على الفور عبر الهاتف أو التلغ$$راف أو الف$$اكس  ،إذا ك$$ان ذل$$ك عملي$اً
وعلى أساس خطي أيضاً .
( )2اتخاذ كافة االحتياطات لتقليل قدر الخسائر أو األضرار. $
( )5حماية والحفاظ على الممتلكات التالفة أو المعيبة لفحصها من قبل الشركة .
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( )8تقديم كافة المعلومات واألدلة الموثقة التي قد تحتاج إليها الشركة  ،على أساس معقول .
إذا لم يرسل المؤمن عليه اإلخطار $المطلوب بم$$وجب البن$$د ( أ ) أعاله إلى الش$$ركة أو ممثله$$ا خالل
 48ساعة من علمه أو إبالغه بالحادث  ،لن تتحمل الشركة أي التزام فيما يتعلق بهذا الحادث .
.8

يتوقف $التزام الشركة فيما يتعلق بأي بند أو ممتلكات تالفة  ،والتي يجب توفير الحماية بش$$أنها  ،إذا
استمر هذا البند في التشغيل دون إصالحه بطريقة ترضي الشركة .

.9

بعد إخطار الشركة بالمطالبة  ،يجوز للمؤمن عليه إجراء أي إصالح بالنسبة ألية أضرار ص$$غرى
ولكن إذا تج$$اوزت تكلف$$ة اإلص$$الح  %5من القيم$$ة الم$$ؤمن عليه$$ا  ،س$$وف $يح$$ق لمث$$ل الش$$ركة
الحص$$ول على فرص$$ة لفحص الض$$رر قب$$ل إج$$راء أي$$ة إص$$الحات  .إذا لم يتم الفحص خالل 14
يوماً من تاريخ اإلخطار $بالمطالبة  ،سوف $يحق للمؤمن عليه إجراء اإلصالحات أو استبدال البند .
ال تنص هذه البوليصة على أي حكم من شأنه أن يمنع المؤمن عليه من اتخاذ تلك الت$دابير الالزم$$ة
لتنفيذ اإلصالحات .

.10

تتم مص$$ادرة جمي$$ع المس$$تحقات بم$$وجب البوليص$$ة إذا ك$$انت المطالب$$ة احتيالي$$ة من أي ناحي$$ة من
النواحي أو إذا تم تقديم إقرار $زائ$$ف أو اس$$تخدامه دعم$$اً للمطالب$$ة أو عن$$د اس$$تخدام $أي$$ة وس$$ائل أو
طرق احتيالية من قبل المؤمن عليه أو أي شخص يعمل بالنيابة عنه لتحقيق أي فائدة بم$$وجب ه$$ذه
البوليصة أو إذا تم تقديم المطالبة ورفضها $دون رفع أي دعوى قضائية أو قض$$ية خالل  12ش$$هراً
من ذلك الرفض أو خالل  12شهراً من إصدار قرار من قبل محكمة التحكيم .

.11

في حالة :
( )1التغيير المادي في المخاطر $أو اختالف ظروف $العمل العادية ،
( )2وقف العمل نتيجة ألي سبب كان لمدة تتجاوز شهر ميالدي واحد .

7

تعتبر هذه البوليصة باطلة ما لم يتم االعتراف باستمراريتها $من خالل شرط مضاف $يتم التوقيع عليه
من قبل الشركة أو بالنيابة عنها .
.12

إذا نشأت أية مطالبة بموجب ه$ذه البوليص$$ة في أي وقت وعن$$د وج$$ود أي ت$$أمين آخ$ر يغطي نفس
الخسارة أو الضرر  ،لن تتحمل الشركة مسؤولية الدفع أو المساهمة ب$$أكبر من النس$$بة المق$$درة له$$ا
عن هذه الخسارة أو الضرر. $

.13

على الم$$ؤمن علي$$ه  ،على حس$$اب الش$$ركة  ،القي$$ام أو ت$$دبير القي$$ام بجمي$$ع األش$$ياء الالزم$$ة أو
الضرورية أو التي تطلبه$$ا الش$$ركة ألغ$$راض تط$$بيق $أي$$ة حق$$وق أو تعويض$$ات $أو الحص$$ول على
تعويض أو تأمين حماية من أي أطراف آخرين عندما يكون ذلك حقاً للشركة أو عن$$د ح$$ل الش$$ركة
محل ذلك الطرف $عند دفع أو إصالح أية خسارة أو ضرر $بم$$وجب ه$$ذه البوليص$$ة  ،س$$واء ك$$انت
هذه التصرفات أو األشياء ضرورية أو مطلوبة قبل أو بعد دفع التعويض من قبل الشركة .

.14

يجوز للشركة في أي وقت  ،بموجب إخطار $خطي يتم إرس$$اله للم$$ؤمن علي$$ه قب$$ل س$$بعة أي$$ام على
آخر عنوان معروف $له إلغاء هذه البوليصة اعتباراً من انتهاء األيام السبعة المذكورة  ،ش$$ريطة أن
تقوم الشركة في هذه الحالة بإعادة ذل$$ك الج$$زء التناس$$بي $من القس$$ط إلى الم$$ؤمن علي$ه فيم$$ا يتعل$$ق
بالفترة غير المنقضية من البوليصة .

.15

في حالة نشوب أي خالف بشأن المبلغ واجب الدفع بموجب البوليصة ( م$$ع االع$$تراف ب$$االلتزام )
يتم إحالة هذا النزاع إلى محكم يتم تعيينه على أساس خطي من قب$$ل األط$$راف التخ$$اذ الق$$رار وإذا
اختل$$ف األط$$راف $أو لم يمكنهم $االتف$$اق على محكم منف$$رد  ،يتم اتخ$$اذ الق$$رار من قب$$ل اث$$نين من
المحكمين يتم تعيينهم $ا $خطي$$اً من قب$$ل ك$$ل ط$$رف $من األط$$راف خالل ش$$هر ميالدي واح$$د بع$$د
المطالبة بذلك من قبل أي طرف من األطراف وإذا لم يتفق المحكمين  ،يتم تعيين حكم على أساس
خطي من قب$$ل المحكمين قب$$ل اإلحال$$ة  .يجلس الحكم م$$ع المحكمين ويك$$ون رئيس$اً $الجتماع$$اتهم .
يعتبر اتخاذ القرار شرطاً مسبقاً ألي حق لرفع دعوى قضائية ضد شركة التأمين .
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.16

تعتبر جميع الشروط $واالستثناءات واألحكام المتضمنة في س$ياق ه$ذه الوثيق$ة أو المرفق$ة كش$روط$
إضافية مدمجة بموجب هذه الوثيقة وتمث$$ل ج$$زءاً ال يتج$$زأ منه$$ا كم$$ا تعت$$بر ش$$روطاً مس$$بقة ألي
التزام من جانب الشركة طالما أنها ترتبط بأي شيء ينبغي القيام به أو االلتزام به من قب$$ل الم$$ؤمن
عليه .
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