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 الخاصة بحزمة كليك سيف  وثيقة التأمين 

 

 مقدمة 

 

انسنشكركم على اختياركم شركة   "(.                          الشركة)" طوكيو مارين أند نيتشيدو فاير انشور

 

 ومن الهام مراجعة هذا املستند للتأكد من أن كافة التفاصيل الواردة في الجدول )املرفقة والتي تشك
ً
 قانونيا

ً
ل جزًءا ال يتجزأ من نص  تعتبر هذه الوثيقة عقدا

 الوثيقة( صحيحة وتعكس التغطية املطلوبة.

 

 في الحاالت التالية: "( إخطارنا أو إحامل الوثيقة يجب عليك )" 
ً
 خطار مستشار التأمين الخاص بك في أسرع وقت ممكن عمليا

 

 إذا كان هناك تناقض أو إغفال في التأمين املقدم أو إذا تغيرت متطلبات التأمين الخاصة بك. .1

 

ا لهذا التأمين حيث أن من شأن اإلخفاق في اإلفصاح  نأخذها في االعتبار عند تقييمنا أو قبولنيجب علينا أن  بأي واقعة )وقائع( أو تغيير )تغييرات( التي   .2

 يبطل الوثيقة أو قد يؤدي إلى عدم عمل الوثيقة بشكل كامل.  يمكن أنعن كافة الوقائع أو التغييرات ذات الصلة، 

 

 ب يجب أن يمتثل حامل الوثيقة 
ً
  ألي مطالبة.جميع اإلجراءات املنصوص عليها في الوثيقة، حيث أن اإلخفاق في ذلك، قد ُيعد مانعا

 

 وثيقة التأمين عقد 

 

دفع  سداد حامل الوثيقة أو موافقته على سداد قسط التأمين املوضح في الجدول، توافق الشركة على تعويض حامل الوثيقة أو تقوم، بخالف ذلك، ب في مقابل

  -املنافع والتعويضات املوضحة إلى الحد والطريقة املحددة في الوثيقة، شريطة ما يلي:

 د و/أو االستثناءات املتضمنة في هذه الوثيقة أو في املالحق اإلضافية.  يخضع حامل الوثيقة لكافة الشروط واالحكام والقيو  .1

 

 ال تتجاوز مسؤولية التأمين مبالغ التأمين أو حدود املسؤولية املوضحة في هذا املستند.  .2

 

 كجزء من عقد واحد  يقرأ الجدول والشروط العامة للمطالبات والشروط العامة والتعريفات العامة واالستثناءات العامة والتغطيات الن .3
ً
شطة، معا

 ويكون ألي كلمة أو ُمصطلح تم إرفاق معنى محدد له، ذلك املعنى كما هو ُمبين في الوثيقة.  

 

 

 



 الشروط العامة للمطالبات  

 

 .الوثيقة بخالف ذلكهو منصوص عليه في أي موضع آخر في  فيما عدا ما، الوثيقة أقسامالشروط العامة للمطالبات التالية على كافة  تطبق

 

 

أي مسؤولية أو مفاوضات أو تسوية ألي مطالبة، دون الحصول على املوافقة الكتابية املسبقة ب  االعترافال يتم   املسؤولية ب  االعتراف

 من الشركة.

 

 االعتراف)وفي حالة  هذه الوثيقةفي حالة نشوء أي نزاع فيما يتعلق باملبلغ الذي يتعين دفعه بموجب أي قسم من   التحكيم

 لألحكام القانونية  
ً
املسؤولية بخالف ذلك(، يجب إحالة ذلك النزاع إلى محكم ُيجرى تعيينه من قبل األطراف وفقا

 واق 
ً
 ألي حق في اتخاذ أي إجراء ضد الشركةذات الصلة ويجب أن يكون صدور قرار املحكم شرطا

ً
 .قا

 

يحق للشركة، سواء قبل أو بعد تعويض حامل وثيقة التأمين، أن تقوم باسم حامل وثيقة التأمين، بالدفاع في أي   حقوق الشركة -املطالبات 

مطالبة أو تسوية أي مطالبة أو اتخاذ أي إجراءات لطلب استرداد أو تأمين التعويض، من أي جهة خارجية فيما  

 من هذه  ةهذه الوثيقيتعلق بأي مطالبة تكون مشمولة في التغطية بموجب  
ً
أيا ، ويكون لها كامل الحق في إدارة 

 اإلجراءات. 

 

ويلتزم حامل وثيقة التأمين بتمكين الشركة من الوصول إلى أي أماكن يكون قد وقعت فيها أي أضرار، واستالم أي  

 ممتلكات واالستحواذ عليها أو التصرف فيها بأي شكل معقول. وال يجوز التخلي عن أي ممتلكات للشركة.  

 

يجوز أن تسدد الشركة إلى حامل وثيقة التأمين في حالة وجود أي مطالبة واحدة أو سلسلة من املطالبات التي   خالء املسؤولية إ

تنشأ عن حادثة واحدة، حد املسؤولية املحدد، أو مبلغ التأمين بعد خصم أي مبالغ مسددة بالفعل أو أي مبالغ  

ها، وعندئٍذ ال تتحمل الشركة أي مسؤولية أخرى فيما يتعلق بهذه  أقل، يمكن تسوية املطالبة )املطالبات( مقابل

 املطالبة أو هذه السلسلة من املطالبات، باستثناء مبلغ أي تكاليف أو مصروفات يتم تحملها قبل تاريخ السداد.  

 

البيانات  معالجة  وسائط  تقييم 

 اإللكترونية 

 

بموجب   عليها  املؤمن  اإللكترونية  البيانات  معالجة  وسائط  تضرر  حالة  الوثيقةفي  أساس    فعندئذٍ   ،هذه  يكون 

التقييم تكلفة الوسائط الفارغة باإلضافة إلى تكاليف نسخ البيانات اإللكترونية من نسخة احتياطية أو من النسخ  

وكذلك لن تشمل أي تكاليف إلعادة إنشاء أو  األصلية لجيل سابق. لن تشمل هذه التكاليف البحث والهندسة  

جمع أو تجميع هذه البيانات اإللكترونية. إذا لم يتم إصالح الوسائط أو استبدالها أو استعادتها، يجب أن يكون  

 .أساس التقييم هو تكلفة الوسائط الفارغة

 



الوثيقةومع ذلك، ال تغطي   البيانات اإللكت  هذه  في االستثناءات  أي مبلغ مستبعد بموجب استثناء  الوارد  رونية 

أو أي مبلغ يتعلق بقيمة بهذه البيانات اإللكترونية إلى حامل وثيقة التأمين أو أي طرف آخر    هذه الوثيقةالعامة في  

 .حتى في حالة عدم إمكانية إعادة إنشاء هذه البيانات اإللكترونية أو جمعها أو تجميعها

 

يجب على حامل وثيقة التأمين تقديم كافة تفاصيل املعلومات واملساعدة التي يجوز طلبها بشكل معقول بواسطة   املعلومات واملساعدة 

 الشركة على نفقة حامل وثيقة التأمين.  

 

بعد وقوع الضرر، يجب اتخاذ إجراء فوري من قبل حامل وثيقة التأمين للحد من ذلك الضرر وتجنب االنقطاع   الحد من الضرر 

 أو التوقف عن العمل.  

 

أو  أخرى  أضرار  أي  من  للحد  التأمين  وثيقة  حامل  قبل  من  فوري  إجراء  اتخاذ  يجب  بالخسارة،  اإلخطار  وبعد 

 إصابات جسدية. 

 

في حالة وقوع أي ضرر أو إصابة جسدية، يلتزم حامل وثيقة التأمين، على الفور، بإخطار الشركة كتابيا، وعندما   تقديم اإلخطار إلى الشركة

 تتسلم الشركة اإلخطار بأي خسارة، يجب أن يتم تقديم تقرير كتابي بذلك، في أقرب وقت معقول، إلى الشركة. 

 

حتيال أو خيانة  اال   فعل أو أفعال من قبيل   اف أيأشهر من اكتش  3ويجب تقديم بيان تفصيلي بأي مطالبة، خالل  

 .
ً

 أمانة أو خالل أي مهلة إضافية قد تسمح بها الشركة كتابة

 

ويجب على حامل وثيقة التأمين، أن يرسل إلى الشركة نموذج مطالبة و/أو أي مراسالت أو وثائق و/أو أي إعالن  

 ادرة ضد حامل وثيقة التأمين بعد وقوع الخسارة. قضائي آخر ذي صلة، أو أي وثائق قانونية أو قضائية أخرى ص

 

 )بما في ذلك الحرق العمد( أو في  تقديم اإلخطار إلى الشرطة 
ً
في حالة السرقة أو محاولة السرقة أو في حالة الضرر من قبل أشخاص كيديا

إلى الشرطة واتخاذ جميع الخطوات العملية  تلك الحاالت حالة االشتباه بذلك، يجب تقديم إشعار فور اكتشاف

 .الستعادة املمتلكات املفقودة أو املسروقة 

 

مؤمن عليها أو إعادتها إلى وضعها السابق أو استبدالها، فيتعين عليها أن   ممتلكاتإذا اختارت الشركة إصالح أي  شروط التسوية

تفعل ذلك فقط بطريقة كافية بشكل معقول حسب ما تسمح به الظروف ولن تكون ملزمة بإنفاق أكثر من مبلغ  

 التأمين ذي الصلة. 

 

 

 الشروط العامة 



 

 .ها بخالف ذلكهو منصوص عليه في أي موضع آخر في الوثيقة فيما عدا ماتنطبق الشروط العامة التالية على جميع أقسام 

 

قسط قابل للتعديل، يلتزم حامل وثيقة  بوصفه    املبين في الجدول   قسط التاميني جزء من  أن أ   أن تبينفي حالة   التعديل 

فترة تأمين أو أي فترات أخرى قد تسمح بها الشركة، بتقديم التفاصيل التي التأمين خالل شهر واحد من انتهاء كل  

القسط   من  أدنى  حد  أي  مراعاة  مع  لذلك،  وفقا  الفترة  هذه  قسط  تعديل  ويتعين  الشركة،  تطلبها  أن  يجوز 

 كون مطلوبي ي قدذ)األقساط( ال
ً
 .  ا

 

قبل حامل وثيقة التأمين، يلتزم حامل وثيقة وفي حالة تم حساب أي جزء من القسط بناء على توقعات مقدمة من  

التأمين بحفظ سجالت دقيقة تشتمل على كافة التفاصيل التي تتعلق بذلك، ويلتزم بالسماح للشركة أو ممثليها،  

 بفحص هذه السجالت في أي وقت. 

 

في حالة عدم وجود أي اتفاق كتابي يخالف ذلك، يخضع العقد املاثل للقوانين السارية في دولة اإلمارات العربية   القانون الساري 

 املتحدة. 

 

، عن طريق إرسال إخطار مدته هذه الوثيقة، أو أي قسم من أقسام  هذه الوثيقة  تقوم بإلغاءيجوز للشركة أن   اإللغاء 

 من خالل البريد املسجل إلى ح  30
ً
امل وثيقة التأمين، على آخر عنوان معلوم له، وفي هذه الحالة، يجوز لحامل يوما

 وثيقة التأمين، حسب رأي الشركة، أن يحصل على عائد متناسب من القسط عن الفترة غير املنتهية من التأمين.  

 

 أو قسم، في الحاالت التالية بعد بداية سريان هذا التأمين   شرطفيما يتعلق بأي  هذه الوثيقةيتعين إبطال   التغيير في الحقائق

 

 وجود تغيير في املقرات أو العمل أو في حالة زيادة مخاطر الخسارة أو الضرر.  .1

 

 املادية.  والوقائع وجود أي تغيير في الحقائق .2

 

 ما ينص عليه القانون،  حسبحالة الوصية أو  إال فيتوقف مصلحة حامل وثيقة التأمين،  .3

 

ما لم يقم حامل وثيقة التأمين على الفور بعد معرفة ذلك، بإرسال إخطار كتابي إلى الشركة، ومع موافقة الشركة  

 على االستمرار في تقديم هذا التأمين. ويلتزم حامل وثيقة التأمين بسداد أي أقساط إضافية إذا طلب منه ذلك.  

 



سواء كانت شروط عامة أو شروط خاصة باألقسام، منذ    هذه الوثيقة،على    ملنطبقةالشروط اتسري كافة وجميع   للمسؤولية  املسبقةالشروط 

الوثيقةوقت سريانها وإرفاقها   الوثيقة، طوال مدة سريان  بهذه  بأي شرط  هذه  في االلتزام  . ويترتب على اإلخفاق 

 مذكور منع النظر في أي مطالبة.  

 

 االحتيال 

 

أو مبالغة متعمدة في أي    احتيالإذا كانت أي مطالبة تنطوي على    هذه الوثيقةكافة التعويضات بموجب    تسقط

 من جوانبها، أو إذا كان الضرر واقعا نتيجة فعل متعمد، أو تواطؤ من قبل حامل وثيقة التأمين.  

 

 م اإلفصاح عن أي حقيقة جوهرية.  في حالة التمثيل الكاذب أو أي وصف كاذب أو عد هذه الوثيقةتلغي  عدم اإلفصاح 

 

 عدم البطالن  

 

نتيجة أي فعل أو إغفال يكون غير معلوم لحامل   هذه الوثيقةبموجب    ةال يجوز املساس بالتغطية التأمينية املقدم

أو اإلصابة الجسدية، شريطة أن يخطر   زيادة مخاطر الضرر  إلى   عن سيطرته، ويؤدي 
ً
التأمين أو خارجا وثيقة 

، بمجرد علمه بهذا الفعل أو اإلغفال، وأن يسدد القسط اإلضافي إذا  
ً

حامل وثيقة التأمين الشركة بذلك كتابة

 طلب منه ذلك.  

 

في حالة وفاة حامل وثيقة التأمين، سوف تسدد الشركة املبالغ املستحقة إلى املمثلين الشخصيين لحامل وثيقة   املمثلون الشخصيون 

إلى حامل وثيقة التأمين في حالة عدم الوفاة، شريطة االلتزام  هذه الوثيقةالتأمين، كما لو كانت تسددها بموجب 

 ، طاملا كانت سارية. هذه الوثيقةبكافة الشروط واألحكام الواردة في 

 

الشروط   ضمان سداد أقساط التأمين  الكامل ألقساط    املسبقةمن  املبلغ  الشركة  إلى  يسدد  بأن  التأمين  وثيقة  حامل  يتعهد  أن  للمسؤولية 

 . هذه الوثيقةيوما من بدء سريان  60التأمين خالل 

 

هذه الوثيقة    وفي حالة عدم سداد مبلغ أقساط التأمين إلى الشركة خالل املدة الزمنية املحددة، يحق للشركة إلغاء

.  إخطار حامل وثيقةبموجب 
ً

 التأمين كتابة

 

 يخضع اإللغاء للشروط التالية: 

 

 السدد التام ملبلغ أقساط التأمين في حالة وجود أي مطالبة قبل تاريخ اإللغاء.  (أ)

 

 ملخاطر. على اسداد رسوم نسبية من أقساط التأمين عن الوقت الذي انكشفت فيه الشركة  (ب)

 

أيام باإللغاء، إلى حامل وثيقة   5مسبقا ال تقل مدته عن  من املتفق عليه أنه يتعين على الشركة أن ترسل إخطارا  

 التأمين. 

 



 عامة  التعريفات ال

 

، إال إذا تم  وثيقة التأمين، وعندما تظهر هذه الكلمات املعرفة في الصياغة، فإنها تعني املعنى نفسه الوارد في  وثيقةهذه ال  التعريفات العامة التالية علىتسري  

   .تعديل ذلك على وجه الخصوص

 

 : نهام  املعنى املبين قرين كل لمصطلحات التالية يكون ل 

 

 . بهذه الوثيقة، وليس غير ذلك، لألغراض املتعلقة جدول الوثيقةيكون له املعنى املحدد له في    العميل/  النشاط

 

 الجدول تعني شركة طوكيو مارين أند نیتشيدو فایر انشورانس، و/أو أي شركة تأمين أخرى حسب ما هو محدد في   الشركة 

 بالنسب املحددة لهم.  

 

يعني مجموعة من التعليمات أو األكواد الضارة أو غير املشروعة، بما في ذلك مجموعة من األكواد البرمجية التي   الحاسوبي فيروس ال

أو شبكة العمل، بغض النظر    الحاسوبيتم إدخالها بطريقة كيدية أو غير مشروعة، أو التي تتكاثر خالل نظام  

وتتضمن   طبيعتها.  ال العن  "الدودة  حاسوبيةفيروسات  أو  طروادة"  "حصان  الحصر،  ال  املثال  سبل  على   ،

 الفيروسية" أو "القنابل الوقتية املنطقية". 

 

 الخسارة أو الهالك و/أو الضرر العرض ي املادي  يعني  الضرر 

 

 )املحدد في املواصفات( لكل مطالبة سارية والذي يتحمل حامل وثيقة التأمين املسؤولية عنه. املبلغ األول يعني  مبلغ )مبالغ( التحمل 

 

الحقائق واملفاهيم واملعلومات املحولة إلى شكل قابل لالستخدام في ترجمة االتصاالت أو املعالجة من خالل  تعني   البيانات اإللكترونية

املعالجة اإللكترونية واإللكتروميكانيكية أو املعدات التي يتم التحكم فيها إلكترونيا، وتتضمن البرامج والبرمجيات  

رّمزة األخرى ملعالجة واستغالل الب
ُ
 يانات أو التعليمات واالستفادة من هذه املعدات.  والتعليمات امل

 

(  تعني  الو مال 
ً
األوراق النقدية والبنكية وأوراق العمالت والشيكات )بخالف الشيكات على بياض أو املكتملة جزئيا

والشيكات املصرفية وشيكات السفر والكمبياالت والحواالت البريدية والطوابع البريدية وطوابع اإليرادات غير 

منتهية الصالحية وطوابع وحدات تداول آالت الصرافة )سواء كانت مثبتة على بطاقات أو غير ذلك( وطوابع  

طوابع الدفع وسندات الصرف وقسائم الغداء وتذاكر السفر ووثائق السفر وبطاقات  و العطالت مع رموز هدايا 

 .ة أو التي يتحمل املسؤولية عنهااالئتمان وبطاقات الشحن الهاتفية التي تنتمي جميعها إلى حامل الوثيق

 



في   مدة التأمين  التواريخ املحددة  )الجدول تعني  الليل  في    00:01، والتي تبدأ من الدقيقة األولى بعد منتصف  صباحا( وتنتهي 

 مساء(.   00:00منتصف الليل )

 

 . تشكل مجتمعة وثيقة التأمينواملواصفات التي نص الوثيقة والجدول تعني  وثيقة التأمين

 

 . الجدول يعني الشخص أو األشخاص أو املؤسسة أو الشركة الوارد اسمها في  حامل الوثيقة 

 

 . الجدول تعني تلك املقرات املوضحة في  املقرات

 

تعني تلك األجزاء من وثيقة التأمين التي تنص على املعلومات املقدمة إلى الشركة، والتي تكون أساس هذا العقد،   / املواصفات  الجدول 

 وتوضح التغطية والحدود املختارة.  

 

 يعني جزء )أجزاء( من وثيقة التأمين الذي ينص على التغطية التأمينية املقدمة. القسم / القسام 

 

، باستخدامهمايعني العمل الذي يتضمن، على سبيل املثال ال الحصر، استخدام القوة و/أو العنف، و/أو التهديد   اإلرهاب 

أي شخص أو مجموعة )مجموعات( من األفراد، سواء كان يعمل بمفرده أو بالنيابة أو من خالل االرتباط   قبل  من

مع أي منظمة )منظمات( أو حكومة )حكومات( ملتزمة بأي أهداف سياسية أو دينية أو فكرية أو ما شابه ذلك من  

 هور أو أي جزء من الجمهور. األهداف، بما في ذلك استهداف التأثير على أي حكومة و/أو إرهاب الجم

 

 عدم اإلشغال  

 

 أو غير مستخدم من قبل حامل الوثيقة أو أي مستأجر لحامل وثيقة 
ً
أي مبنى أو جزء من أي مبنى يكون فارغا

 .التأمين خالل ساعات العمل العادية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستثناءات العامة



  

 

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

 في أي مكان آخر في هذه الوثيقة.  
ً
 بخالف ذلك تحديدا

 

 التعرف على التاريخ 

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

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

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

 إجراءات قضائية تنتج بشكل مباشر أو غير مباشر؛  .3

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

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

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

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

 مع أي تاريخ بخالف ذلك على أنه تاريخها التقويمي الحقيقي.  

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

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

فيما يتعلق باملسؤولية و/أو اإلجراءات القضائية املذكورة أعاله( املطالبات الناتجة عن الضرار الالحقة الغير  وال يستبعد ذلك )باستثناء  

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

 

 التحمل اإلجباري 

 

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

 الخرى للقسم املعني بما في ذلك أي شرط للمعّدل.  

 

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

 البيانات اإللكترونية 



 

 كان )بما في ذلك، وعلى سبيل املثال ال الحصر، فيرال تغطي هذه ا
ً
وس  لوثيقة تلف أو تحريف أو محو أو فساد أو تغيير البيانات اإللكترونية لي سبب أيا

 كانت طبيعتها تنتج عن ذلك بغض النظر ع
ً
ي سبب  ن أالكمبيوتر( أو خسارة فقد االستخدام أو انخفاض في القدرات الوظيفية أو تكلفة أو مصروفات أيا

تزامن أو في أي تسلسل آخر في املطالبة.   أو حدث آخر يساهم بشكل م 

 

 النشاط اإلشعاعي  

 

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

   -اشئة عن: أو غير مباشرة ساهم فيها أو ن 

 اإلشعاعات اليونية 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 أو أي تجميع أو مكون نووي أخر.  .2

 

 

 اإلرهاب 

 

 ال تغطي هذه الوثيقة:   .1

 

 الضرار التي تلحق باملمتلكات.  (أ)

 أي خسارة ناجمة عن توقف العمال.   ( ب)

 أية مسؤولية.   ( ج)

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

 

تغطية أية خسارة أو ضرر أو تكلفة أو مصروف أو مسؤولية، يقع على عاتق حامل الوثيقة الشركة أنه بسبب هذا االستثناء لم يتم    ادعتإذا   .2

 عبء إثبات العكس.  

 الهلية    والحربمخاطر الحرب 

 



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

الثورة أو العصيان أو القوة  العمليات شبه الحربية )سواء أعلنت الحرب أم ال( أو الحرب الهلية أو التمرد أو الجنبي أو العمال العدائية أو الحربية 

تدمير بأمر أي سلطة  العسكرية أو املغتصبة أو التأميم أو املصادرة أو االستحواذ أو االستيالء أو التدمير بأمر من الحكومة أو أي سلطة عامة، باستثناء ال

 عامة في وقت ولغرض منع انتشار الحريق أو االنفجار. 

  

 

 الفعل املتعمد أو اإلهمال املتعمد من قبل املؤمن له أو ممثله. 

 

. انقطاع العمال سواء
ً
 أو جزئيا

ً
 كليا

 

 بأضرار مشمولة في التغطية بموجب  ملمتلكاتالخلل الذي يلحق با
ً
 .هذه الوثيقةاملؤمن عليها دون أن يكون مصحوبا

 

 .والتي تندرج تحت شروط اتفاقية الصيانة  هذه الوثيقةاملشمولة بالتغطية بموجب  متلكاتلحق باملتي تر الاضر الخسارة أو األ 

 

 أو األضرار الناجمة عن موجة الضغط التي تسببها الطائرات واألجهزة الجوية األخرى التي تنتقل بسرعة صوتية أو فوق صوتية. التلفالخسارة أو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والصيانةشروط الحماية العامة 

 



   . وثيقة التأمينآخر في    وضع، إال إذا نص على وجه الخصوص على غير ذلك، في أي موثيقة التأمين  أقسامشروط الحماية العامة والصيانة التالية على كافة    تسري 

 

 للمسؤولية، ما يلي   املسبقةمن الشروط  الفحص الكهربي )املقرات والجهزة(

 

في املقر )أو أي جزء من املقر الخاص بحامل وثيقة   ائيةالكهرب  ةنظمفحص واختبار األ   .1

 التأمين( من قبل الدفاع املدني، مع إصدار شهادة فحص بذلك بعد هذا الفحص.  

 

لضمان  إجراء   .2 الشهادة  تلك  في  محدد  عمل  تطلبات ملالكهربية    األنظمة  استيفاءأي 

 صدار الشهادة. يوما من إ 60الدفاع املدني، خالل 

 

 تهاتاحإاالحتفاظ بنسخة من كل شهادة إنجاز وفحص من قبل حامل وثيقة التأمين و  .3

 طلب الشركة ذلك.  ت ماللشركة عند

 

به   الكهربية كذلك خالل املدى الزمني املوص ى  نظمةفحص واختبار األ   جرى يتعين أن ي .4

 عند إصدار شهادة اإلنجاز والفحص.  

 

ي .5 أن  وثيقة   جرى يجب  حامل  مقر  في  الكائنة  الكهربائية  األجهزة  كافة  واختبار  فحص 

التأمين، من قبل عضو في الدفاع املدني، مرة واحدة على األقل كل عام، لضمان حالتها 

)مع   الكهربية"  للسالمة  "مختبر  بيان  إرفاق  ويتم  ومواءمتها.  تاريخ  وسالمتها  إظهار 

 الفحص( على كافة األجهزة.  

 

 الحد الدنى من معايير المن 

األضرار   أو  السرقة  بتغطية  يتعلق  فيما  )تنطبق 

)
ً
 الكيدية حصرا

للمسؤولية أنه يجب على حامل وثيقة التأمين التأكد من استيفاء الحد  املسبقةمن الشروط 

رك املقر دون   األدنى من معايير األمن التالية في املقر ويجب ضمان التشغيل الكامل والسليم كلما تُ

 بة:ارق

  

أن يتم تجهيز جميع األبواب الخارجية وجميع األبواب الداخلية التي تسمح بالوصول  .1

 املناطق املشتركة أو العامة في املبنى بما يلي:إلى 

 

قفل من نوع نقر ولسان أو قفل بأغالل مغلق من الصلب املقوى   (أ)

مصد مربع متطابق للسان القفل أو    مع وجودمسمار  6بخمسة أذرع أو 

 شريط القفل وترياس 

 



يتعين تركيب اثنين من البراغي املفصلية أعلى وأسفل أي باب يفتح   (ب)

 للخارج 

 

تجهيز جميع النوافذ / املناور التي تفتح في الطابق األرض ي والطابق السفلي وغيرها يتم  .2

من النوافذ املفتوحة أو املناور التي يمكن الوصول إليها من السطح أو مناطق الشرفة، 

سفلية مزودة بأقفال للنوافذ تعمل بمفاتيح ما لم تكن هذه  بمواسير بستائر أو 

قضبان فوالذية صلبة قابلة لبوابات معدنية قابلة للقفل أو النوافذ أو املناور محمية ب

 شبكة لحام 

 

 ملتطلبات الشركة  وفير يجب ت .3
ً
 أي تدابير أمنية إضافية تفرضها الشركة وفقا

 

 كمخرج للحريق من املتطلبات املذكورة أعاله. 
ً
عفى أي باب أو نافذة تم تحديدها رسميا  يُ

 

للمسؤولية أن يلتزم حامل وثيقة التأمين بكافة اإلجراءات الوقائية املعقولة    املسبقةمن الشروط   االحتياطات الوقائية املعقولة

بموجب   الخسائر  وقوع  من  الحد  أو  وقوع  الوثيقةملنع  أوجه  هذه  كافة  بتقديم  له  املؤمن  ويلتزم   .

 الرعاية املعقولة من أجل تحقيق ما يلي:  

 

 الحوادث أو أي إصابات أو أضرار.  وقوع منع .1

 

السلطات  .2 قوانين  أو  القانونية  واملتطلبات  وااللتزامات  بالقواعد  وااللتزام  االمتثال 

 املحلية.  

 

 اختيار واإلشراف على املوظفين   .3

 

حفظ وترتيب وصيانة آالت ومعدات املقر وكل ش يء مستخدم في العمل بكفاءة وفي حالة   .4

 تشغيلية آمنة

 

خاذ اإلجراءات اإلضافية الالزمة، تصحيح وتقويم أي عيب أو خطر قد يصبح ظاهرا، وات .5

 حسبما قد تتطلبه الظروف.  

 

 نظام اإلنذار والكشف عن املتسللين:  تعريفات متطلبات المن واإلنذار 

يعني جميع أجزاء النظام واملبينة بالتفصيل في مواصفات اإلنذار ويشمل األجهزة املستخدمة 

 إلرسال اإلشارات أو استقبالها 



 

 املفاتيح:حامل 

 يعني حامل الوثيقة أو أي شركة أو شخص مفوض من قبل حامل الوثيقة بحمل املفاتيح ويكون 

 

 متاح في جميع األوقات من أجل  .1

 

قبول اإلخطار باألعطال أو إشارات اإلنذار املتعلقة بنظام اإلنذار والكشف عن   (أ)

 املتسللين 

 

 الحضور والسماح بالدخول إلى املقر  (ب)

 

الكامل على تشغيل نظام اإلنذار والكشف عن املتسللين بما في حاصل على التدريب  .2

ذلك على سبيل املثال ال الحصر ضبط إعدادات / إلغاء إعدادات ضبط نظام اإلنذار 

 والكشف عن املتسللين. 

 

 الشخص املسؤول: 

 عن أمن املقر 
ً
 من قبل حامل الوثيقة ليكون مسؤوال

ً
 مفوضا

ً
 يعني شخصا

 

للمسؤولية أنه يجب على حامل الوثيقة أو أي شخص مسؤول آخر التأكد   املسبقةمن الشروط  واإلنذار متطلبات المن 

 ملتطلبات الشركة بكامل طاقتها لتأمين املقر  
ً
من عمل جميع إجراءات الحماية األمنية السارية وفقا

رك املقر بدون إشغال ودون رق  بة أو في حالة إغالقه للعمل امتى تُ

 

 و

 

 بنظام اإلنذار والكشف عن املتسللين  عندما يكون 
ً
 املقر أو جزء من املقر محميا

 

 فعندئذ، نظام اإلنذار والكشف عن املتسللين   .1

 

ال يجوز تغييره أو تعديله بأي شكل من األشكال ما لم يتم الحصول على املوافقة   (أ)

 على ذلك التغيير أو التعديل من الشركة 

 

التركيب املعتمدة من الشركة أو على يجب صيانته بموجب عقد مع شركة  (ب)

 من قبل الشركة
ً
 النحو املتفق عليه كتابيا



 

يجب إزالة جميع املفاتيح الخاصة بنظام اإلنذار والكشف عن املتسللين، بما في ذلك  .2

نسخ املفاتيح الخاصة باألمن )وأي غرفة آمنة أو قوية داخل املبنى( من املبنى عند ترك 

 قه للعمل. املقر دون إشغال أو إغال

 

 يجب على حامل الوثيقة  .3

 

املحافظة على سرية الرموز الخاصة بتشغيل نظام اإلنذار والكشف عن   (أ)

املتسللين وال يجوز ترك أي تفاصيل عن هذه الرموز في املقر عندما ُيترك املقر  

 بدون إشغال ودون مراقبة أو في حالة إغالقه للعمل 

 

 يح عملهتغيير رمز الحماية كلما غادر حامل املفات (ب)

 

 عند استالم أي اتصال ينّبه بأن مستوى االستجابة لنظام   (ج)
ً
إخطار الشركة فورا

 اإلنذار والكشف عن املتسللين قد انخفض أو سيتم تخفيضه أو سحبه 

 

( من حملة املفاتيح وإيداع التفاصيل املكتوبة )التي  2تعيين ما ال يقل عن اثنين ) (د)

املفاتيح والعناوين السكنية وأرقام هواتف االتصال  يجب تحديثها( ألسماء حملة 

لدى مركز استقبال اإلنذار بشركة اإلنذار والشرطة وتقديم هذه املعلومات  

 .
ً
 اإلضافية على النحو الذي يكون مطلوبا

 

 في حالة  .4

 

 نذاراإل  في اإلخطار بأي خطأ ( أ)

 

 تفعيل نظام اإلنذار والكشف عن املتسللين  ( ب )

 

تقبال اإلشارات من وإلى نظام اإلنذار والكشف  انقطاع وسائل إرسال أو اس ( ج)

 عن املتسللين 

 

خالل أي فترة يتم فيها ضبط نظام اإلنذار والكشف عن املتسللين، يجب على حامل 

 املفاتيح الحضور إلى املقر في أقرب وقت ممكن

 



يجب عدم ترك املقر بدون حضور شخص مسؤول واحد على األقل دون موافقة  .5

 الشركة

 

يتم ضبط نظام اإلنذار والكشف عن املتسللين بالكامل وبوسائل  ما لم  (أ)

إرسال أو استقبال اإلشارات )بما في ذلك مسار أو مسارات اإلشارة( من أجل 

 التشغيل الكامل والفّعال 

 

 إذا سحبت الشرطة استجابتها على  (ب)

 

تنشيط اإلنذار )عندما ال يتضمن نظام اإلنذار والكشف عن   (1)

 اإلنذار املؤكدة( املتسللين تقنية تنشيط 

 

تنشيط إنذار مؤكد عندما يتضمن نظام اإلنذار والكشف عن   (2)

 املتسللين تقنية تنشيط اإلنذار املؤكدة.

 

 

  



 املعدات  -القسم الول 

 

 نطاق التغطية: 

 

أو املصدق عليها( على أنه، في أي وقت خالل مدة التأمين املنصوص    هذه الوثيقةتتفق الشركة بموجبه مع املؤمن له )مع مراعاة االستثناءات والشروط الواردة في  

أو   الجدول املدرجة في    البنودتعرضت    ، إذاهذه الوثيقةأو خالل أي فترة الحقة يدفع عنها املؤمن له ويجوز للشركة قبول قسط تأمين لتجديد    الجدول عليها في  

وص عليه فيما يلي  أي جزء منها ألي استبدال مادي غير متوقع ومفاجئ، ستقوم الشركة بتعويض املؤمن له فيما يتعلق بتلك الخسارة أو الضرر على النحو املنص

  
ً
الواردة   الشروط من  شرط  ي أي سنة واحدة من التأمين فيما يتعلق بكل  قيمة االستبدال أو اإلصالح )حسب اختيارها( بمبلغ ال يتجاوز فلعن طريق الدفع نقدا

 بأنه إجمالي مبلغ التأمين بموجبه.  الجدول ، املبلغ املحدد قرينه وبما ال يتجاوز إجمالي املبلغ املعبر عنه في الجدول في 

 

 

 القسم الول: علىاستثناء خاص 

 

 ومع ذلك، لن تتحمل الشركة املسؤولية عن

واحد في حادثة واحدة، ومع    بنداملنصوص في امللحق على أن يتحملها املؤمن له في أي حادثة واحدة، في حالة خسارة أو تضرر أكثر من    التحملمبلغ   (أ

 ؛البنودعلى هذه  مطبقمفرد  مبلغ تحملذلك، ال ُيطلب من املؤمن له تحمل أكثر من أعلى 

 

اء موجودة وقت بداية سريان التأمين الحالي في حدود علم املؤمن له أو ممثله، سواء كانت هذه الخسارة أو الضرر الناجم عن أي عيوب أو أخط (ب

 للشركة أم ال. ةلومالعيوب أو األخطاء مع

 

ر،  تكّس الخسارة أو الضرر الناش ئ كنتيجة مباشرة للتأثير املستمر للتشغيل )على سبيل املثال، اإلهالك باالستخدام العادي، التصدع، التآكل، ال (ج

 التقشر( أو التدهور التدريجي بسبب الظروف الجوية؛

 

املؤمن   للبنودأي تكاليف يتم تحملها فيما يتعلق بالتخلص من األعطال الوظيفية ما لم تكن هذه األعطال ناجمة عن خسارة أو ضرر قابلة للتعويض   (د

 عليها؛ 

 

 على األجزاء التي يتم تبادلها في سياق عمليات الصيانة املؤمن عليها، وينط  البنودأي تكاليف يتم تحملها فيما يتعلق بصيانة   (ه
ً
بق هذا االستثناء أيضا

 املذكورة؛

 

ع أو مورد املواد املؤمن عليها املسؤولية عنه إما بموجب القانون أو بموجب العقد؛  (و ّ
 الخسارة أو الضرر الذي يتحمل ُمصن 

 



 عنها إما بموجب القانون أو بموجب عقد إيجار و/أو اتفاقية  الخسارة أو الضرر الذي يلحق باملعدات املستأجرة أو املؤجرة  (ز
ً
التي يكون املالك مسؤوال

ذكر ذلك في امللحق ويتم فرض األقساط عليها؛ 
ُ
 صيانة ما لم ت

 

 كان نوعها أو وصفها؛  (ح
ً
 الخسارة أو املسؤولية التبعية أيا

 

األنابيب أو األشرطة أو املصاهر أو األختام أو األحزمة أو األسالك أو السالسل أو اإلطارات الخسارة أو الضرر الذي يلحق باملصابيح أو الصمامات أو   (ط

األقمشة أو أي  املطاطية أو األدوات القابلة للتبديل أو األسطوانات املنقوشة أو األشياء املصنوعة من الزجاج أو الخزف أو السيراميك أو املناخل أو 

 الوقود واملواد الكيميائية(؛ وسيط تشغيلي )مثل زيت التشحيم و 

 

 العيوب الجمالية، مثل الخدوش على األسطح املطلية أو املصقولة أو املطلية باملينا. (ي

 

ة أو ضرر قابل فيما يتعلق باألجزاء املذكورة بموجب الفقرتين ط( و ي( أعاله، تكون الشركة مسؤولة عن تقديم التعويض في حالة تأثر هذه األجزاء بخسار 

 . عليهااملؤمن  للبنودللتعويض 

 

 

 الحكام املنطبقة على القسم الول:

 

 مبلغ التأمين: .1

 

أو إعادتها إلى وضعها السابق بنفس النوع والقدرة ويشمل    املمتلكات املؤمن عليها تكلفة إحالل    املمتلكاتمن شروط هذا التأمين أن يعكس مبلغ التأمين على  

 ذلك الشحن واملستحقات والرسوم الجمركية، إن وجدت، وتكاليف اإلنشاء.

  

 أساس التعويض:  .2

 

مؤمن عليه، ستدفع الشركة املصاريف املتكبدة بالضرورة في سبيل إعادة اآلالت املتضررة إلى حالتها   ببندفي الحاالت التي يمكن فيها إصالح ضرر لحق   (أ

وإلى السابقة من حيث صالحيتها للخدمة باإلضافة إلى تكلفة التفكيك وإعادة التركيب املتكبدة لغرض إجراء اإلصالحات وكذلك الشحن العادي من 

ستحقات، إن وجدت، بالقدر الذي تم به تضمين هذه النفقات في مبلغ التأمين. إذا تم تنفيذ اإلصالحات في ورشة إصالح، والرسوم الجمركية وامل

 ف العامة. ورشة عمل يملكها املؤمن له، فستدفع الشركة تكلفة املواد واألجور املتكبدة لغرض اإلصالحات باإلضافة إلى نسبة معقولة لتغطية التكالي

 

حساب االستهالك فيما يتعلق باألجزاء املستبدلة، باستثناء األجزاء ذات العمر املحدود ولكن سيتم أخذ قيمة أي خردة   ال يجوز إجراء أي خصم على

رة قبل حدوث  في االعتبار. إذا كانت تكلفة اإلصالحات على النحو املبين بالتفصيل أعاله تساوي أو تتجاوز القيمة الفعلية لآلالت املؤمن عليها مباش

 إجراء التسوية على األساس املنصوص عليه في )ب( أدناه. الضرر، يجب



 

قبل حدوث الخسارة مباشرة، بما في ذلك تكاليف الشحن العادي والتركيب    للبندمؤمن عليه، ستدفع الشركة القيمة الفعلية    بندفي حالة هالك   (ب

املؤمن املبلغ  في  املصاريف مضمنة  هذه  تكون  إن وجدت، بشرط أن  الجمركية،  الفعلية عن طريق خصم   والرسوم  القيمة  هذه  يتم حساب  له، 

 أي رسوم عادية لتفكيك اآلالت الهالكة، ولكن سيتم أخذ قيمة الخردة في االعتبار. البنداالستهالك املناسب من قيمة استبدال  
ً
 . ستدفع الشركة أيضا

 

الليلي، والعمل خالل أيام العطل الرسمية، والشحن السريع، إال ال يغطي هذا التأمين أي رسوم إضافية يتم تكبدها مقابل العمل اإلضافي، والعمل 

 بشكل خاص. في حالة عدم توفر الرسومات واألنماط واملربعات األساسية للصانع الالزمة لتنفيذ اإلصالح،
ً
لن تكون    إذا تم االتفاق على ذلك كتابيا

 من هذه الرسومات واألنماط وامل 
ً
 ربعات األساسية.الشركة مسؤولة عن تكلفة إجراء أيا

 

 .هذه الوثيقةلن تكون تكلفة أي تعديالت أو تحسينات أو تعمير قابلة للتعويض بموجب 

 

 من اإلصالحات النهائية، وال تزيد من إجمالي نفقات اإلصال 
ً
 ح. ستتحمل الشركة تكلفة أي إصالحات مؤقتة إذا كانت هذه اإلصالحات تشكل جزءا

 

 املتوسط  شرط 

 

 للشرط  وفقعليه  إذا كان مبلغ التأمين أقل من املبلغ املطلوب التأمين  
ً
 على املبلغ    أعاله، تدفع الشركة فقط  1ا

ً
بالتناسب مع مبلغ التأمين مقسوما

 أكثر من واحد، لهذا الشرط بشكل فردي على حدة.  هناك ، إذا كانبند يخضع كل املطلوب التأمين عليه. و 

 

االستبدال، حسب   أو  اإلصالح  عملية  أن  الالزمة،  واملستندات  الفواتير  تقديم  من خالل  تطمئن،  بعدما  فقط  املدفوعات  بتسديد  الشركة  تقوم 

 إجراؤها. تممقتض ى الحال، قد 

 

 

 التغطية املمتدة: تأجير املعدات 

 

في امللحق    املبين، ستوفر الشركة تغطية لرسوم اإليجار، على النحو  هذه الوثيقةبموجبه أنه بعد وقوع حادث مشمول بالتغطية بموجب  من املتفق عليه واملفهوم  

املؤمن عليه،    البنداملطالب به. في أي حالة يتم فيها سرقة    عليهاملؤمن    للبندمستأجر مشابه/مماثل من حيث الصنع / الطراز    بند، ملعدات/بهذه الوثيقةاملرفق  

أو التسوية   بهذه الوثيقةاملؤمن عليه، ستقدم الشركة رسوم اإليجار / االستئجار على النحو املذكور في امللحق املرفق    البند أو إذا قررت الشركة عدم إصالح  

.
ً
 املقترحة على املؤمن له، أيهما يحدث أوال

 

 .هذه الوثيقةوم اإليجار على الفواتير الفعلية مع مراعاة الحدود املذكورة في امللحق املرفق  سيتم دفع رس

 

 ركة.عالوة على ذلك، يجب أن يبدأ هذا االستئجار في غضون فترة زمنية معقولة بعد وقوع حادث للمركبة املؤمن عليها وإال ستتوقف مسؤولية الش

 



 الشركة تكلفة ما يلي: بالرغم مما ورد أعاله، لن تدفع 

 

 أي مبلغ تحمل مذكور في جدول الوثيقة.  -

 

  



 (NMA 2915) )ب(  ملحق البيانات اإللكترونية

 

 استثناء البيانات اإللكترونية .1

 

 بأنه:  ، فمن املفهوم واملتفق عليهيرفق بهاأي ملحق في بغض النظر عن أي حكم مخالف في وثيقة التأمين أو 

 

على فقدان البيانات اإللكترونية أو هالكها أو إتالفها أو تشويهها أو محوها أو تلفها أو تغييرها ألي سبب من األسباب )بما في    الوثيقةهذه  ال تؤمن   (أ

 كانت طبيعتها والنالحاسوبيفيروس  الذلك على سبيل املثال ال الحصر  
ً
اتجة ( أو فقدان االستخدام أو تخفيض الوظائف أو التكلفة أو املصروفات أيا

 عن ذلك، بغض النظر عن أي سبب أو حدث آخر يساهم بشكل متزامن أو بأي تسلسل آخر في الخسارة.

 

املعالجة من خالل   االتصاالت أو  في ترجمة  إلى شكل قابل لالستخدام  تعني الحقائق واملفاهيم واملعلومات املحولة  املعالجة اإللكترونية  البيانات اإللكترونية 

رّمزة ا
ُ
ألخرى ملعالجة واستغالل البيانات أو واإللكتروميكانيكية أو املعدات التي يتم التحكم فيها إلكترونيا، وتتضمن البرامج والبرمجيات والتعليمات امل

 التعليمات واالستفادة من هذه املعدات.  

 

لبرمجية التي يتم إدخالها بطريقة كيدية  ايعني مجموعة من التعليمات أو األكواد الضارة أو غير املشروعة، بما في ذلك مجموعة من األكواد  حاسوبيفيروس ال ال

، على سبل املثال الفيروسات الحاسوبيةام الكمبيوتر أو شبكة العمل، بغض النظر عن طبيعتها. وتتضمن  أو غير مشروعة، أو التي تتكاثر خالل نظ

 ال الحصر، "حصان طروادة" أو "الدودة الفيروسية" أو "القنابل الوقتية املنطقية".

 

، مع مراعاة جميع الشروط واألحكام  هذه الوثيقةومع ذلك، في حالة نشوب خطر مدرج أدناه عن أي من األمور املوضحة في الفقرة أ( أعاله، فإن   (ب

والناجمة   هذه الوثيقةاملؤمن عليها بموجب    ممتلكاتواالستثناءات الخاصة بها، ستغطي الضرر املادي الذي يحدث خالل فترة سريان الوثيقة لل

 بشكل مباشر عن مثل هذا الخطر املدرج. 

 

 األخطار املدرجة

 

 الحريق ❑

 االنفجار  ❑

 

 وسائط معالجة البيانات اإللكترونيةتقييم  .2

 

 

 

 



 

 بأنه: ، فمن املفهوم واملتفق عليه يرفق بهاأي ملحق في بغض النظر عن أي حكم مخالف في وثيقة التأمين أو 

 

، فعندئٍذ يكون أساس التقييم تكلفة الوسائط الفارغة باإلضافة إلى هذه الوثيقةفي حالة تضرر وسائط معالجة البيانات اإللكترونية املؤمن عليها بموجب 

وكذلك لن تشمل أي  تكاليف نسخ البيانات اإللكترونية من نسخة احتياطية أو من النسخ األصلية لجيل سابق. لن تشمل هذه التكاليف البحث والهندسة 

أساس التقييم هو   تكاليف إلعادة إنشاء أو جمع أو تجميع هذه البيانات اإللكترونية. إذا لم يتم إصالح الوسائط أو استبدالها أو استعادتها، يجب أن يكون 

للمؤمن له أو أي طرف آخر، حتى لو تعذر إعادة  يتعلق بقيمة هذه البيانات اإللكترونية أي مبلغ  هذه الوثيقةومع ذلك، ال تغطي  .تكلفة الوسائط الفارغة

 إنشاء هذه البيانات اإللكترونية أو جمعها أو تجميعها.

 

NMA 2915 (25.1.01) 

 النموذج املعتمد لدى جمعية لويدز لوكالء التأمين غير البحري املحدودة. من مقتبس 

  



 قسم املسؤولية العامة 

 التعريفات اإلضافية  

 

قسم  املعاني نفسها في هذا ال  حمل، فإنها تقسم، وعندما تظهر هذه الكلمات املعرفة داخل هذا القسم بالكاملالتعريفات اإلضافية التالية على هذا التسري  

  .بالكامل

 

 يكون للمصطلحات التالية املعنى املبين قرين كل منها: 

 

تعني اإلصابة أو العلة أو األمراض الجسدية أو النفسية، بما في ذلك ما يؤدي إلى الوفاة، أو االحتجاز أو السجن  اإلصابة الجسدية 

 بطريق الخطأ.  

 

 يعني أي مما يلي خالل العمل تحت التوجيه واإلشراف املباشر لحامل وثيقة التأمين فيما يتعلق بالعمل   املوظف 

 

 . أي شخص يعمل بموجب عقد توظيف أو تدريب لدى  1

 

 )أ( حامل وثيقة التأمين 

 

 )ب( أي طرف آخر يتم تقديمه أو توظيفه لصالح حامل وثيقة التأمين  

 

 . أي رئيس عمال أو مقاول من الباطن للعمال فقط أو أي شخص يتم تقديمه من قبلهم 2

 

 لتأمين  . أي شخص موظف ذاتيا يعمل لصالح حامل وثيقة ا3

 

. أي شخص يتم تقديمه إلى حامل وثيقة التأمين بموجب عقد أو اتفاق ينص على أن ذلك الشخص يعتبر موظفا  4

 لدى حامل وثيقة التأمين طوال فترة ذلك العقد أو تلك االتفاقية  

 

 بخالف ذلك بحكم أي خبرة عملية أو تدريب أو برنام5
ً
ج للتبادل . أي شخص يشارك في أي حكومة أو يكون مفوضا

 الدراس ي أو أي برنامج مماثل 

 

 . االشخاص الذين ال تسدد لهم رواتب خالل عملهم بشكل مؤقت لصالح حامل وثيقة التأمين.  6

 

افية  تعني أي مكان في العالم.  الحدود الجغر



 

 

 التغطية 

 

التأمينتوافق الشركة على تعويض حامل   التي يصبح حامل    وثيقة  املبالغ  بكافة  يتعلق  التأمينفيما     وثيقة 
ً
عن سدادها، كتعويضات،   بشكل قانوني  مسؤوال

 التي تنشأ عما يلي بصورة عرضية:  املطالبوتكاليف ومصروفات 

 

   وفي سياق تأدية عمله عمله بسببتنشأ هذه اإلصابة  عندما. اإلصابة الجسدية ألي شخص، باستثناء املوظف، 1

 

 حامل وثيقة التأمين أو أي موظف. أو تحت سيطرة  حيازة املادية التي ال تعود إلى أو تكون في  باملمتلكاتاألضرار التي تلحق  .2

 

  .. الضوضاء أو التدخل في حق االرتفاق ألي من الهواء أو الضوء أو املياه أو الطريق 3

 

  .التأمين فيما يتعلق بالعمل داخل الحدود الجغرافية سريان  مما يقع خالل فترة 

 

  .مسؤولية الشركة املبالغ املوضحة في امللحقجاوز حدود شريطة أال تت

 

 كذلك عما يلي   وثيقة التأمينض حامل يالشركة تعو  يتعين علىوباإلضافة إلى ذلك، 

 

التي يسري عليها و   وثيقة التأمينضد حامل  أي مطالبة  موافقة كتابية من الشركة فيما يتعلق ببكافة التكاليف واملصروفات التي يتم تحملها   (أ)

  هذه الوثيقة. التعويض املنصوص عليه في 

 

في اإلجراءات أمام أي محكمة والتي   وثيقة التأمينتمثيل حامل ب فيما يتعلقالشركة  كتابية من تم تحملها بموافقةيسداد أتعاب املحامين التي  (ب)

أو ألي تقرير للطبيب الشرعي أو ،  هذه الوثيقةشمول بموجب  قد تكون موضوع التعويض امل  مطالبةتنشأ عن أي عمل أو إغفال نتيجة أي  

 التحقيق بخصوص الحادث املميت. 

 

   .التأمين ةوثيق املنصوص عليها في، واالستثناءات العامة والشروط العامة قسمفي هذا الالواردة إلضافية الستثناءات اإلضافية والشروط امع مراعاة األحكام وا

  



 االستثناءات اإلضافية 

 

 على املسؤولية أو التعويض  قسمهذا ال ال يسري 

 

املعلومات أو الخدمة املهنية، سواء  ما ينشأ عن تقديم أو اإلخفاق في تقديم التعليمات أو املشورة أو   املشورة واإلهمال املنهي 

كانت بأتعاب أم ال. وال يسري هذا االستثناء على املشورة أو التعليمات أو املعلومات التي تقدم أو يجب  

 أن تقدم فيما يتعلق بمنتج. 

 

أو املواد التي تحتوي على األسبيستوس، من أي   ما ينشأ عن أو فيما يتعلق، بأي طريقة، باألسبيستوس السبيستوس مجموع 

خسارة أو مطالبة أو دعوى أو قضية. وال تتحمل الشركة املسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو دعوى 

 أو قضية. 

 

أو  املسؤولية التعاقدية  العقد  ذلك  غياب  في  بها  االحتجاج  املمكن  من  يكن  لم  والتي  االتفاقية  أو  العقد  عليها  ينص    التي 

 االتفاقية.

 

 ما ينشأ عن تكلفة تقويم العمل املعيب املنفذ من قبل أو نيابة عن حامل وثيقة التأمين.   عيوب التصنيع 

 

 فيما يتعلق بكل مما يلي   الرسوم والغرامات والتعويضات الخرى 

 

 سداد أي رسوم أو غرامات أو تعويضات اتفاقية .1

 التعويضات التأديبية أو االنضباطية  .2

 

فيما يتعلق بالزيارة أو العمل في منصات الحفر البحرية أو املنصات البحرية أو املعدات البحرية، أو ما  املنصات البحرية أو الجوية العمل في 

 أو الطائرات. السفن ينشأ عن النقل البحري أو الجوي، أو الصعود إلى أو الهبوط من 

 

ال يسري هذا القسم على املسؤولية الناجمة عن أو التي تنشأ عن املنتجات بخالف الطعام أو الشراب   استثناء املسؤولية عن املنتجات

 املباع أو املوّرد لالستهالك في مقر حامل وثيقة التأمين.

 

ما ينشأ عن أي فطريات أو عفن  فيما يتعلق باإلصابة الجسدية أو الضرر الذي يلحق بامللكية املادية،   السامة  العفن

أو البكتريا أو التخمر أو التعفن أو الطحالب أو أي منتجات أو إنزيمات أو بروتين سواء كان ساما أو  

 غير ذلك. 

 



 املركبات أو السفن أو الطائرات 

 

أو   الحيازة  أو  امللكية  عن  ينشأ  مما  بامللكية  يلحق  الذي  الضرر  أو  الجسدية  باإلصابة  يتعلق  فيما 

 االستخدام من قبل أو نيابة عن حامل وثيقة التأمين  

 

ألي مركبة تعمل بالدفع امليكانيكي وتكون مستخدمة في الظروف التي ينص فيها القانون على التأمين أو  

ديم التعويض بموجب أي وثيقة تأمين على السيارات أو تأمين خاص  األمن، أو عندما يتم تق

 بشكل أكبر، شريطة أن ال يسري هذا االستثناء على ما يلي  

 

)أ( تحميل أو تفريغ أي مركبة أو قاطرة أو توريد أو تحصيل السلع فيما يتعلق بأي مركبة أو  

 قاطرة 

 )ب( املركبة خالل استخدامها كأداة للتجارة، 

ة أو طائرة مصنوعة أو منصة حفر نفطية أو ما يقصد بها أن تطفو أو تسافر عبر  أي سفين

 املياه أو الجو أو الفضاء أو تحميل أو تفريغ هذه السفينة أو الطائرة، بخالف  

 )أ( أي وسيلة مائية مملوكة ألخرين ومستخدمة من قبل حامل وثيقة التأمين للعمل الترفيه

 ملة بالطاقة )ب( الوسيلة املائية غير العا

 )ج( الصنادل التي ال تتجاوز طاقتها خمسة وسبعين طنا  

 )د( الزوارق ذات املحركات التي ال يتعدى طولها عشرين قدما

 أثناء وجودها في املمرات املائية الداخلية. 

 

 

 

 

  



 الشروط اإلضافية 

 

تلحق   التي  الضرار  بشأن  التحمل  مبلغ 

 باملمتلكات 

السداد بموجب هذا القسم فيما يتعلق بكل مطالبة تنشأ عن الضرر الذي يلحق باملمتلكات  املبلغ املستحق  

 املادية، يتعين خفضه بمقدار املبلغ املوضح في امللحق بأنه مبلغ التحمل. 

 

 الوالية القضائية على مستوى العالم  

 )باستثناء الواليات املتحدة األمريكية / كندا( 

 

جب هذا القسم من وثيقة التأمين على أحكام املحاكم االبتدائية الصادرة ضد يسري التعويض املقدم بمو 

حامل وثيقة التأمين في أي محكمة في العالم، مع استثناء األحكام التي يتم الحصول عليها في محاكم الواليات 

م الصادرة في هذه املتحدة األمريكية أو مناطقها أو في األقاليم الواقعة تحت سيطرتها أو في كندا، أو األحكا

 املحاكم من أجل التصديق على األحكام األجنبية سواء من خالل اتفاق مشترك أو غير ذلك. 

 

تم حساب قسط هذا التأمين وفقا لذلك، ولم يتم سداد أي مقابل فيما يتعلق بااللتزامات التي تنشأ بموجب  

 أي قانون أو سلطة قضائية ألي محاكم أخرى.

 

 

 اإلضافيةالتغطيات 

 

  .هذه الوثيقةد االستثناءات العامة وشروط حدو و  لقسماالستثناءات اإلضافية وشروط هذا او  ألحكامالتغطيات اإلضافية التالية لتخضع 

 

 ض: يلتعو  قسمبموجب هذا ال هذه الوثيقةتمتد 

 

أي مدير أو شريك أو موظف يحضر إلى املحكمة كشاهد بناء على طلب الشركة فيما يتعلق باملطالبة التي  التعويض عن الحضور إلى املحكمة

يستحق بموجبها حامل وثيقة التأمين التعويض بموجب هذا القسم، فإن الشركة سوف تقدم تعويضا إلى 

 حامل وثيقة التأمين وفق املعدالت التالية لكل يوم يطلب فيه الحضور   

 

 درهم إماراتي   500دير أو شريك لحامل وثيقة التأمين: . أي م1

 

 درهم إماراتي   250أي موظف:  .2

 

باملسؤولية  وفاة حامل وثيقة التأمين يتعلق  التأمين، فيما  وثيقة  لحامل  الشخص ي  املمثل  فإن  التأمين  وثيقة  وفاة حامل  في حالة 

يتصرف املمثل الشخص ي، كما لو كان هو حامل  القانونية التي تحملها حامل وثيقة التأمين، شريطة أن  

 وثيقة التأمين. 

 



 تأمين تعويض العمال 

 

أنه في أي وقت خالل فترة سريان التأمين، تعرض أي موظف يكون في الخدمة الفورية للمؤمن له إلصابة شخصية نتيجة حادث أو مرض ناش ئ    هذه الوثيقةتشهد  

 عن دفع تعويض عن هذه اإلصابة سياق أداءعن وفي 
ً
 عمله لدى املؤمن له في العمل وإذا كان املؤمن له مسؤوال

 

 لقانون العمل 
ً
 من قواعد املنطقة الحرة حسب االقتضاء  13-9و 3-2- 5االتحادي والبند وفقا

 

أو املصادق عليها، ستقوم الشركة بتعويض املؤمن له    هذه الوثيقةعلى النحو املبين في امللحق، عندئذ ومع مراعاة األحكام واالستثناءات والشروط الواردة في  

 
ً
عنها وستكون باإلضافة إلى ذلك مسؤولة عن جميع التكاليف واملصروفات املتكبدة بموافقتها في الدفاع عن أي    مقابل جميع املبالغ التي يكون املؤمن له مسؤوال

 مطالبة بهذا التعويض.

 

 
ً
ركة  ، ولكن ستقتصر مسؤولية الشهذه الوثيقةأنه في حالة حدوث أي تغيير في القانون )القوانين( أو استبدال تشريعات أخرى، يستمر سريان    شريطة دائما

 الشركة إذا ظل القانون )القوانين( دون تغيير. من املمكن أن تدفعه  على املبلغ الذي كان

 

 االستثناءات

 

 فيما يتعلق بما يلي  هذه الوثيقةلن تكون الشركة مسؤولة بموجب 

 

 )أ( مسؤولية املؤمن له تجاه موظفي املقاولين تجاه املؤمن له 

 "العامل" باملعنى املقصود في القانون )القوانين()ب( أي موظف ال يقع ضمن تعريف  

 )ج( أي مسؤولية على املؤمن له والتي تترتب عليه بموجب اتفاقية والتي لم يكن من املمكن أن تترتب عليه في غياب مثل هذه االتفاقية

 وذلك الطرف )د( أي مبلغ كان من املمكن أن يسترده املؤمن له من أي طرف لوال وجود اتفاق بين املؤمن له 

 

 )هـ( استبعاد املخاطر السياسية والنووية

كون  أي إصابة ناتجة عن حادث أو مرض أو علة أو اعتالل صحي والنفقات ذات الصلة بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل مباشر أو عن ُبعد، والتي ت

 ناتجة عن أو ناجمة عن أو تساهم بها أو ناشئة عن أو مرتبطة بما يلي:

 

 و الغزو أو أعمال العدو األجنبي أو األعمال العدوانية أو العمليات شبة الحربية )سواء أعلنت الحرب أم ال( أو الحرب األهلية؛ . الحرب أ1

 

ري  التمرد واالضطرابات املدنية التي هي بحجم أو درجة االنتفاضة الشعبية أو االنتفاضة العسكرية أو اغتصاب السلطة أو إقامة الحكم العسك .2

ستيالء  لة الحصار أو أي من األحداث أو األسباب التي تحدد إعالن أو استمرار األحكام العرفية أو حالة الحصار أو املصادرة أو التخريب أو اال أو حا

 أو االستمالك أو التأميم، أو أعمال اإلرهاب التي يرتكبها شخص أو أشخاص يتصرفون نيابة عن أو فيما يتعلق بأي منظمة. 

 



 يعني استخدام العنف ألغراض سياسية ويجب أن يشمل استخدام العنف بغرض ترهيب الجمهور أو أي فئة من الجمهور(.  ** )"اإلرهاب"

 

 . اإلشعاعات األيونية أو التلوث باإلشعاع من أي وقود نووي أو من أية نفايات نووية أو من احتراق الوقود النووي.3

 

املتفجرة أو أيه مواد خطرة أخرى أو تلوث من أي منشأة أو مفاعل نووية أو ألي تجمعات نووية أو ألي من مركباتها . الخصائص املشعة أو السامة أو  4

 النووية. 

 

ن عبء إثبات  في أي دعوى أو قضية أو إجراء آخر حيث تزعم الشركة أنه بموجب أحكام هذا الشرط، ال يغطي هذا التأمين أي خسارة أو ضرر أو مصروفات، فإ

 ذه الخسارة أو الضرر أو النفقات مشمولة بالتغطية التأمينية يجب أن يقع على عاتق املؤمن له.أن ه

 

 

 ** تعليقات توضيحية: "استبعاد اإلرهاب"

 

 ُيقصد باإلرهاب أي فعل أو استخدام أو التهديد باستخدام القوة ويشمل ذلك )على سبيل املثال ال الحصر(: 

 

 لخطر أو املشاركة في عنف خطير ضد شخص أو أشخاص.)أ( تعريض حياة شخص أو أشخاص ل

 )ب( ينطوي على اإلضرار باملمتلكات؛ 

 على صحة وسالمة الجمهور أو على أي فرد من الجمهور؛
ً
 جسيما

ً
 )ج( يشكل خطرا

 على صحة وسالمة الجمهور أو على أي فرد من الجمهور؛
ً
 جسيما

ً
 )د( يشكل خطرا

 ني أو نظام لألقمار الصناعية؛ أو)هـ( يتداخل أو يعطل أي نظام إلكترو

 )و( يتضمن استخدام األسلحة النارية واملتفجرات والوسائل البيولوجية والكيميائية والنووية أو غيرها من الوسائل؛ 

 من الجمهور.)ز( والتي يرتكبها شخص أو أي مجموعة من األشخاص، ألغراض دينية أو أيديولوجية و/أو للتأثير على أي حكومة أو لترهيب أي فرد 

 

- 

 

 اتق املؤمن له. إذا زعمت الشركة أنه بسبب هذا االستثناء، ال يغطي هذا التأمين أي خسارة أو ضرر أو تكلفة أو مصاريف، فإن عبء إثبات العكس يقع على ع

 

 غير صحيح أو غير نافذ، يستمر العمل باألجزاء املتبقية بكامل األثر واملفعول.  هذا امللحقفي حالة تبين أن أي جزء من 

 

 )و( شرط املجمع الستثناء األسلحة الكيميائية والبيولوجية والبيوكيميائية والكهرومغناطيسية واستبعاد الهجوم السيبراني. 

 

 في هذا التأمين. أهمية قصوى وُيلغي كل ما يتعارض معه من أحكام واردة  الشرطيكون لهذا 



اشئة عن  ال يغطي هذا التأمين بأي حال من األحوال الخسائر أو األضرار أو املسؤولية أو املصروفات الناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن أو الن .1

 أو التي يساهم فيها: 

 

 أ. أية أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو بيوكيميائية أو كهرومغناطيسية.

 

استخدام أو تشغيل أي جهاز حاسوب أو نظام حاسوبي أو برمجيات حاسوبية أو فيروسات حاسوبية أو عملية حاسوبية أو أي نظام إلكتروني    ب.

 آخر كوسيلة إللحاق الضرر.

 

 )ز( استبعاد األسبستوس: 

يتعلق بوجود أو معالجة أو مناولة أو تصنيع أو تعدين أو  على املسؤولية الناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر عن أو بسبب أو فيما هذه الوثيقةال تنطبق 

 بيع أو نقل أو توزيع أو تخزين أو استخدام أو إزالة أو تصحيح أو معالجة أو التخلص أو تسرب: 

 

 )أ( غبار األسبستوس أو السيليكا 

 

 )ب( األسبستوس أو منتجات األسبستوس أو أي منتج يحتوي على األسبستوس. 

 

 (:EMFل املجال الكهرومغناطيس ي ))ح( استبعاد حقو 

 

أو أي ملحق بالتصديق لها، فمن املفهوم واملتفق عليه أن هذا التأمين يستبعد أي مطالبة )مطالبات(    هذه الوثيقةبصرف النظر عن أي حكم مخالف وارد في  

بيل املثال ال الحصر حقول املجال الكهرومغناطيس ي و/أو  أو خسارة )خسائر( تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن اإلشعاع غير األيوني بما في ذلك على س 

 التداخل الكهرومغناطيس ي.

 

 (: GMO)ط( استبعاد الكائنات الحية املعدلة وراثيا )

 

أو أي ملحق بالتصديق لها، فمن املفهوم واملتفق عليه أن هذا التأمين يستبعد أي مطالبة )مطالبات(    هذه الوثيقةبصرف النظر عن أي حكم مخالف وارد في  

  .
ً
 أو خسارة )خسائر( تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن الكائنات الحية املعدلة وراثيا

 

 وتشمل:
ً
 لغرض هذا االستثناء، يجب أن تعني الكائنات الحية املعدلة وراثيا

نها، والتي لحية أو الكائنات الحية الدقيقة أو الخاليا أو الكائنات الحية أو الكائنات الدقيقة أو الخاليا أو العضيات الخلوية التي تم أخذها مالكائنات ا

 خضعت لعملية هندسة وراثية أدت إلى تغير في صفاتها الجينية.

 

 وتشمل: 
ً
 وتعني أيضا



لى التناسل / التكاثر الذاتي، أو كل وحدة بيولوجية أو جذعية يكون لها القدرة على التناسل / التكاثر  كل وحدة بيولوجية أو جذعية يكون لها القدرة ع

 الذاتي يكون قد تم أخذها منها، والتي خضعت لعملية هندسة وراثية أدت إلى تغير في صفاتها الجينية. 

 

 أصبح  
ً
 مما سبق بموجب القوانين املنطبقة و/أو األنظمة الرسمية املتعلقة في حالة أن هذا التعريف الخاص بالكائنات الحية املعدلة وراثيا

ً
أكثر اتساعا

التعريف   في  التعريف األوسع  يتم فيها تقديم أي مطالبة، يجب دمج  إقليم أو والية قضائية  أو  في أي دولة  أو املعدلة  الوراثية  ليكون  بالهندسة  السابق 

 باإلضافة إليه. 

 

 (: TSEإلسفنجي املعدي ))ي( استبعاد اعتالل الدماغ ا

أو أي ملحق بالتصديق لها، فمن املفهوم واملتفق عليه أن هذا التأمين يستبعد أي مطالبة )مطالبات(    هذه الوثيقةبصرف النظر عن أي حكم مخالف وارد في  

ذلك على س  في  بما  املعدي  الدماغ اإلسفنجي  اعتالل  مباشر عن  أو غير  مباشر  بشكل  تنشأ  الدماغي  أو خسارة )خسائر(  االعتالل  الحصر  املثال ال  بيل 

 (.vCJDاإلسفنجي البوفيني )املعروف باسم جنون البقر( أو أي نوع جديد من مرض كروتزفيلد جاكوب )

  



 هام للمطالبات مكرر للتأكيد:  شرط

 

 وثيقة، يجب على املؤمن له: هذه ال   عند حدوث أي حدث بشأنه يتم أو يجوز تقديم مطالبة بموجب

 

 تقديم إشعار كتابي إلى الشركة على الفور ( 1)

 ( اتخاذ جميع الخطوات العملية لتجنب أو تقليل أو التحقق من أي مرض أو إصابة جسدية2)

 ( االحتفاظ بدون تغيير أو بدون إصالح أي ش يء يرتبط بأي طريقة بهذا الحدث للوقت الذي قد تحدده الشركة بشكل معقول 3)

 وعلى نفقته الخاصة، إلى الشركة التفاصيل الكاملة للمطالبة مع تفاصيل ( أن يقدم، خالل ثالثين ي4)
ً
 من الحدث، ما لم تسمح الشركة بملهة إضافية كتابيا

ً
وما

 أي تأمين )تأمينات( آخر يغطي نفس املسؤولية. 

 ( االمتثال لجميع املتطلبات القانونية املتعلقة بالحوادث أو األمراض املتعلقة بالعمل 5)

  

خطاب، ومطالبة، وأوراق قضائية وإعالن بما في ذلك املعرفة بأي خصومة وشيكة أو تحري أو تحقيق في الحوادث املميتة فيما يتعلق بأي إّن كل   ▪

ديم جميع  حدث من هذا القبيل على النحو مذكور أعاله، يجب إبالغه أو إخطاره أو إرساله إلى الشركة على الفور ودون إبطاء ويجب على املؤمن له تق

 هذه املعلومات وكافة سبل املساعدة التي قد تطلبها الشركة. 

 

مفصل  ال يجوز تقديم أي قبول أو عرض أو وعد أو دفع من قبل املؤمن له أو نيابة عنه دون موافقة خطية من الشركة على النحو املبين بالتفصيل  ▪

 .5في شرط الوثيقة رقم 

  



 مسؤولية أصحاب العمل
 

يجب أن  وثيقة  هذه الأن التعويض املمنوح بموجب  وثيقة  هذه الوثيقة، فمن املفهوم واملتفق عليه بموجب  هذه البصرف النظر عن أي حكم مخالف وارد في  

 يمتد ليشمل مسؤولية املؤمن له بموجب القانون العام. 

 

 ما يلي 
ً
 شريطة دائما

 

 عن   .1
ً
من قبل املؤمن له في    أثناء العمل )في املهنة املذكورة(التي تنشأ عن العمل أو    اإلصابة الجسدية العارضة أو الوفاةتكون الشركة مسؤولة حصرا

 العمل والتي تكون ناتجة عن: 

 

 املؤمن له أو زمالئه املوظفين أثناء مشاركتهم في عمل املؤمن له  خطأ أو إهمال)أ( 

 

 عدم تقديماملؤمن له في  همالخطأ أو إ)ب( 

 

 ( معدات وآالت آمنة؛ 1)

 ( مكان عمل آمن، 2)

 ( نظام عمل آمن.3)

 

 ستدفع الشركة  .2

 

 ( جميع التكاليف واملصروفات التي يمكن أن يستردها أي مطالب من املؤمن له 1)

 

( جميع التكاليف واملصروفات املتكبدة بموافقة خطية مسبقة من الشركة فيما يتعلق بأي مطالبة بالتعويض ينطبق عليها التعويض املنصوص  2)

 . وثيقةهذه العليه في 

 

افقة خطية مسبقة: يجب أال يتم تعيين محام إال  تعيين املحامي ومباشرة إجراءات الدفاع كة تعيين هذا  من الشركة، ويجب على الشر   بمو

، في حال رغبت في ذلك، ويكون لها السلطة التقديرية  6املحامي. يحق للشركة على النحو املبين بمزيد من التفصيل في شرط وثيقة التأمين رقم  

لبة بالتعويض التامة ملباشرة وتولي املسؤولية باسمه، عن الدفاع أو تسوية أي مطالبة أو املقاضاة باسمه ملصلحتها الخاصة في شأن أي مطا

 
ً
من   أو األضرار أو غير ذلك. إن عدم االمتثال لهذا الشرط الحيوي، بصرف النظر عما إذا كان له أي تأثير على املطالبة، يعفي الشركة تماما

 تمديد "مسؤولية صاحب العمل" وتكون املطالبة غير قابلة للتعويض. يةغطتتحمل املسؤولية بموجب 

 



وجميع   )أ( .3 بأي  يتعلق  فيما  واملصروفات  التكاليف  وجميع  التعويض  سبيل  على  الشركة  على  الدفع  املستحق  املبلغ  إجمالي  يتجاوز  أال  يجب 

لناتجة عن أو املنسوبة إلى مصدر واحد أو سبب أصلي  املطالبات الناشئة عن وقوع حدث مفاجئ واحد أو سلسلة من األحداث املفاجئة ا

 بغض النظر عن عدد املوظفين الذين قد يتعرضون إلصابة نتيجة أو منسوبة إلى نفس املصدر أو السبب األصلي.  الحد املحدد في امللحق

 

ن املفهوم أنه بالنسبة ألي مطالبة واحدة تحدث فيها )ب( لغرض تحديد املبلغ اإلجمالي املستحق الدفع على الشركة فيما يتعلق بفترة تأمين واحدة، م

اإلصابة خالل فترة تمتد خارج فترة التأمين املذكورة، يجب أن يقتصر مبلغ التعويض والتكاليف واملصاريف القابلة للتعويض والناشئة عن  

اصة باملطالبة والذي يكون مخصص لطول فترة  هذه املطالبة على ما ال يتجاوز نسبة املبلغ اإلجمالي للتعويض والتكاليف واملصاريف الخ

 التأمين املذكورة )أو جزء منها حسب االقتضاء( من الطول اإلجمالي لفترة التأمين التي حدثت خاللها هذه اإلصابة.

 

نه وكانت تنطبق على تلك إذا كان هنالك في وقت تقديم أي مطالبة أي وثيقة تعويض أو تأمين أخرى لصالح املؤمن له أو صادرة من قبله أو نيابة ع  .4

 إال عن أي زيادة تتجاوز املبلغ املستحق الدفع بموجب التعويض أو التأمين املذكور.وثيقة هذه الاملطالبات، لن تكون الشركة مسؤولة بموجب 

 

 فيما يتعلق بما يلي: هذا امللحق لن تكون الشركة مسؤولة بموجب 

 )أ(

 

 التأمين الخرى االسترداد من الغير ووثائق 

 

 ( أي مبلغ كان من املمكن أن يستحق املؤمن له استرداده من أي طرف لوال وجود اتفاق بين املؤمن له وذلك الطرف 1)

 

 ( أي مبلغ مستحق أو واجب الدفع بموجب أي قوانين ومراسيم ولوائح خاصة بتعويض العمال والتشريعات املماثلة2)

 

 )ب( املرض و/أو اعتالل الصحة 

 

 حدة.( التعويض عن الضرر فيما يتعلق بالحكام الصادرة أو التي يتم الحصول عليها من غير أي محكمة مختصة داخل دولة اإلمارات العربية املت)ج

 

 املتحدة. )د( تكاليف ومصاريف التقاض ي التي استردها املطالب الصلي من الشركة والتي لم يتم تحملها أو تكون مستردة في دولة اإلمارات العربية 

 

 

 

 

 

 



 تمديدات إضافية
 

 ساعة بما في ذلك الحوادث غير املتعلقة بالعمل  24( تغطية ملدة 1

 

هذه منوحة بموجب  بصرف النظر عن أي ش يء وارد على خالف ذلك في وثيقة التأمين املذكورة، من املتفق عليه ومن املسلم به بموجبه أن التغطية التأمينية امل

عتبر سارية على أساس  وثيقة  ال
ُ
الذين    –حت كفالة املؤمن له ساعة فيما يتعلق باإلصابة الجسدية الناشئة عن الحوادث غير املتعلقة بالعمل لألشخاص ت 24ت

 يتم اإلقرار بأجورهم للشركة وأثناء عملهم في أي مكان في اإلمارات العربية املتحدة. 

 

 من املفهوم واملتفق عليه أن تمديد التغطية ال ينطبق عندما يكون األشخاص املؤمن عليهم في عطلة / إجازة سنوية. 

 

 بما في ذلك الغرق أو التسمم بالغاز أو التسمم  -، ُيقصد باإلصابة الجسدية اإلصابة الجسدية العارضة هذا امللحقألغراض 

 

 والتي يترتب عليها الوفاة أو اإلعاقة.  -

 

 :امللحقتنطبق االستثناءات التالية على 

 

 . املرض أو اعتالل الصحة ما لم يكن ناتجا عن إصابة جسدية عارضة 1

 أو الحاالت األخرى التي تحدث بشكل طبيعي . الحمل أو الوالدة 2

 . السبب املوجود بأثر رجعي للمؤمن له 3

 للمؤمن عليه وقت حدوث اإلصابة الجسدية ما لم يتم اإلعالن عنه وتقبل به شركة التأمين خط4
ً
. . أي عيب أو ضعف جسدي أو عقلي يكون معروفا

ً
 يا

 كان نوعها والتي تكون ناجمة بشكل مباشر أو غير مباشر عن فيروس نقص املناعة البشرية )إتش آي في( أو بسببه أو ناش5
ً
ئة عنه و/أو أي  . أي مسؤولية أيا

 ه مهما كان السبب.مرض متعلق بفيروس نقص املناعة البشرية بما في ذلك اإليدز )متالزمة نقص املناعة املكتسب( و/أو أي مشتق متحور أو ساللة من

 بشكل مباشر أو غير مباشر عن قيام املؤمن له بما يلي: ة. الوفاة أو اإلعاقة الناجم6

 

 يذاء النفسإل  تعمداالنتحار أو الشروع في االنتحار أو أي فعل م ➢

 

ض أي عملية تجارية أو تقنية في الطيران أو املشاركة في أنشطة جوية أخرى باستثناء حالة السفر في طائرة كمسافر وليس كطاقم جوي أو لغر  ➢

 أو على متن الطائرة 

 

 كان نوعها )بخالف السير على األقدام أو اليخوت في مياه الجزر أو املياه اإل ➢
ً
قليمية( أو املشاركة أو االشتراك في سباقات الدراجات البخارية أيا

اضات الشتوية، أو األنشطة الترفيهية تحت املاء، أو التزلج على  تسلق الجبال أو الصخور والذي يستلزم استخدام الحبال أو املرشدين أو الري



كرة القدم أو لعبة البولو أو عروض الصيد أو القفز أو مغامرات الكهوف أو املالكمة أو املصارعة أو الفنون  أو  رجبي  الاملاء، أو كرة املاء أو  

 القتالية.

 

 إشراف طبي أو اإلصابة بالجنون. أن يكون تحت تأثير املسكرات أو العقاقير ما لم يكن تحت ➢

 

 ( النفقات الطبية: 2

 

تم تحمل تلك النفقات  من املعلوم واملتفق عليه أن هذا التأمين يشمل تغطية النفقات الطبية )املتكبدة فيما يتعلق بالحوادث أو األمراض املهنية( شريطة أن ي

. يكون الحد على النحو املحدد في 
ً
 وثيقة التأمين. لكل حادث لكل موظف مؤمن عليه بموجب  الجدول في دولة اإلمارات العربية املتحدة حصرا

 

 ( مصاريف العودة إلى الوطن: 3

 

تجاوز الحد املحدد في  من املسلم به واملتفق عليه بموجبه أن التغطية املشمولة بموجب الوثيقة تمتد لتشمل النفقات الفعلية التي يتحملها املؤمن له بما ال ي

و/أو املوظف )املوظفون( املصاب بإصابات خطيرة و/أو املتوفى / املصاب    هى وطنلكل حادث لكل شخص إلعادة جثمان املوظف )املوظفين( املتوفى إل  الجدول 

 بمرض منهي بناًء على نصيحة الهيئة الطبية بما في ذلك تكلفة املرافق. 

 

 ( مسؤولية املوظف تجاه املوظف: 4

 

املؤمن له كما لو كان هو املؤمن له وذلك فيما يتعلق باإلجراءات  من املسلم به واملتفق عليه بموجبه أنه يتعين على شركة التأمين أن تتعامل مع أي موظف لدى

 إذا تم رفع الدعوى ضد املؤمن له وكان من املمكن تقديم تعويض بموجب  
ً
 . هذه الوثيقةاملرفوعة ضد املوظف شخصيا

 

ثيقة التأمين فيما يتعلق بالوفاة العارضة أو اإلصابة الجسدية تعتبر شروط القانون العام أنها تشمل الدعاوى املرفوعة في املحاكم الجنائية املحددة في جدول و 

 للموظف.

 

 ( التغطية أثناء السفر من وإلى العمل 5

 

 ( التغطية أثناء رحالت العمل غير اليدوية إلى الخارج باستثناء الدول املعرضة للحروب. 6

 

اتب الخاصة بهم. ( على املوظفين إدراج الشخاص الذين يكونون تحت كفالتهم و/أو على كش7  وف الرو

 

 .جدول الوثيقة ( مصاريف الجنازة في حالة كان من غير املمكن إعادة جثمان املتوفى إلى وطنه مع مراعاة الحد املبين في 8

 

 ( تغطية الفتاق وضربات الشمس وضربات الحرارة وإجهاد العضالت الناجم عن حوادث العمل. 9



 

 العقوبات وقيودشرط استثناء 

 

IUA 09 065 

 

شركة    لن تقدم شركة )إعادة( التأمين التغطية، ولن تكون مسؤولة عن دفع أي مطالبة أو تقديم أي تعويض إذا كان سيترتب على القيام بذلك تعريض

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

العقوبات التجارية    خارج اإلقليم طاملا كانت ال تتعارض مع القوانين السارية على شركة )إعادة( التأمين[، ناشئة عن أي قوانين أو لوائح معمول بها في شأن

 واالقتصادية.  

 مع مراعاة بخالف ذلك الحكام واالستثناءات وشروط وثيقة التأمين 

  



 املطالبات  إجراءات 

 

 تقديم إخطار إلى الشركة 

 

ي خسارة، يجب أن في حالة وقوع أي ضرر أو إصابة جسدية، يلتزم حامل وثيقة التأمين، على الفور، بإخطار الشركة كتابيا، وعندما تتسلم الشركة اإلخطار بأ

 يتم تقديم تقرير كتابي بذلك، في أقرب وقت معقول، إلى الشركة.  

 من حدوث أي ضرر آخر أو  30بيان تفصيلي بأي مطالبة، خالل ويجب تقديم 
ً
. يجب على حامل الوثيقة خالل  يوما

ً
أي مهلة إضافية قد تسمح بها الشركة كتابيا

ى صادرة ضده  خر إرسال نموذج املطالبة إلى الشركة و/أو أي مراسالت / مستندات أخرى ذات صلة و/أو أي أوراق قضائية أو أي مستندات قانونية أو قضائية أ

 باالتصال بفريق املطالبات لدينا.

 

 يجب على حامل الوثيقة االتصال بفريق املطالبات على األرقام أدناه: 

 

 دبي 

 +971-4-3502777هاتف: 

 +971-4-3502888فاكس: 

 genclaim@tmnf.aeالبريد اإللكتروني: 

 

 أبوظبي 

 +971-2-6432290هاتف: 

 +971-2-6432294فاكس: 

 genclaim@tmnf.aeاإللكتروني: البريد 

 

 

 

 تقديم اإلخطار إلى الشرطة 

 )بما في ذلك الحرق العمد( أو في حالة االشتباه بذلك، يجب ت
ً
قديم إشعار فور  في حالة السرقة أو محاولة السرقة أو في حالة الضرر من قبل أشخاص كيديا

 ستعادة املمتلكات املفقودة أو املسروقة.اكتشاف تلك الحاالت إلى الشرطة واتخاذ جميع الخطوات العملية ال 

 

 

 

 

 



   االستثناءات

 

 شرط قيود واستثناءات العقوبات  

 

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

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

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

 تجارية واقتصادية معمول بها.  

 

 

 ملحق استثناء األمراض املعدية 

 

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

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

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

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

 

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

 أو إزالة السموم أو اإلزالة أو املراقبة أو االختبار:  

 

 ملرض معدي، أو  1.2

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

  

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

 

 آخر أو أي شكل من أشكاله، سواء ا 1.3
ً
 حيا

ً
 أو كائنا

ً
 أو بكتريا أو طفيليا

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

 أم ال،



 

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

 أو االنتقال بين الكائنات الحية، و 
ً
 أو غازيا

ً
 أو سائال

ً
 االنتقال من أو إلى أي سطح أو جسم سواء كان صلبا

 

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

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

 

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

 

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