البند أ – أحكام الوثيقة
(البند أ مطبق بغض النظر عما إذا كان مذكو ار في جدول الوثيقة ام ال)
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بوليصة تأمين أدوات وآالت المقاولين رقم
حيث تقدم المؤمن عليه المذكور اسمه في الملحق على هذه البوليصة إلى ( المشار إليهم فيما بعد
بشركات التأمين ) بطلب خطي عن طريق تعبئة استبيان  ،والذي يعتبر هذا االستبيان مع جميع البيانات
األخرى التي تمت صياغتها من قبل المؤمن عليه خطياً ألغراض هذه البوليصة  ،مدمج ًةً في سياق
البوليصة الحالية  ،وبناء عليه فإن بوليصة التأمين الحالية تنص على أنه شريطة أن يكون المؤمن عليه
قد دفع لشركة التأمين القسط المذكور في الملحق وبموجب الشروط واالستثناءات واألحكام واألوضاع
التي تم ذكرها في سياقها أو تم إرفاقها بها كشروط مضافة  ،اتفقت شركات التأمين بموجب ذلك مع
المؤمن عليه على أنه إذا حدث في أي وقت خالل فترة التأمين الموضحة في الملحق أو خالل أي فترة
الحقة يدفع المؤمن عليه خاللها وتقبل شركات التأمين القسط الخاص بتجديد هذه البوليصة  ،أن المواد (
أو أي جزء منها ) المدرجة في الملحق  ،حال كونها بالمبنى المذكور أو المنطقة الجغرافية المذكورة في
سياق البوليصة الحالية  ،تكبدت أية خسائر مادية أو أية أضرار غير متوقعة أو مفاجئة نتيجة ألي سبب
غير مذكور في االستثناءات المحددة بطريقة تقتضي اإلصالح أو االستبدال  ،سوف تعوض شركات
التأمين المؤمن عليه فيما يتعلق بأي من الخسائر أو األضرار المذكورة  ،حسب ما يتم ذكره أدناه  ،عن
طريق الدفع النقدي أو االستبدال أو اإلصالح ( بناء على اختيار شركة التأمين ) بمبلغ ال يتجاوز في
أي سنة واحدة مبلغ التأمين بشأن كل من المواد المذكورة في الملحق الذي تم وضع البند مقابل المبلغ
2

الخاص به فيه مع عدم تجاوز ذلك إجمالي المبلغ المذكور في الملحق على أنه مبلغ التأمين .تسري هذه
البوليصة على البنود المؤمن عليها  ،سواء في وقت العمل أو الراحة أو عند فكها ألغراض التنظيف أو
التصليح أو في سياق العمليات السابقة أنفسها أو خالل إعادة التركيب الالحقة  ،شريطة أن يتم ذلك في
جميع الحاالت بعد التجهيز الناجح لها.
االستثناءات
لن تتحمل شركة التأمين المسؤولية فيما يتعلق بما يلي:
أ .الخصم الموضح في الملحق والذي يتم تحمله من قبل المؤمن عليه في أي حدث  ،في حالة فقدان
أو تلف أكثر من مادة واحدة في حدث واحد  ،لن تتم مطالبة المؤمن عليه بتحمل ما يزيد عن
أعلى خصم فردي يسري على تلك البنود ،
ب .الخسائر أو األضرار الناتجة عن العطل الكهربائي أو الميكانيكي أو أي عطل أو توقف عن أو
تجمد محلول التبريد أو أي سائل آخر أو وجود عيب بالتشحيم أو نتيجة لنقص الزيت أو محلول
التبريد ولكن إذا وقع أي حادث نتيجة لهذا العطل أو الفوضى  ،لن يتم التعويض مقابل هذا
الحادث.
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ج .الخسائر أو األضرار التي تلحق باألدوات القابلة للتغيير مثل المكابح أو آالت الثقب أو السكاكين
أو حواف القطع األخرى أو شفرات المنشار أو األجسام المكعبة والقوالب واألنماط أو أدوات السحق
والطحن والشاشات والمناخل واألحبال واألحزمة والسالسل وأدوات الرفع وأربطة النقل والبطاريات
واإلطارات وأسالك وكابالت التوصيل واألنابيب المرنة وأدوات الربط والتعبئة التي يتم استبدالها على
أساس منتظم.
د .الخسارة أو الضرر الناتج عن انفجار أي غالية أو وعاء ضغط يخضع لبخار داخلي أو ضغط
سائل أو أي محرك احتراق داخلي ،
ه .الخسارة أو الضرر الذي يلحق بالسيارات المصممة والمرخصة لالستخدام على الطريق العام ما لم
تكن هذه السيارات بشكل حصري في مواقع اإلنشاءات ،
و .الخسارة أو الضرر التي تلحق بالسفن أو القوارب التي تحملها المياه ،
ز .الخسارة أو الضرر الذي يتسبب فيه الغمر الكلي أو الجزئي في مياه المد والجزر  ،أو ينتج عنها.
ح .الخسارة أو الضرر عند النقل إال فيما يتعلق بالنقل ما لم يتم االتفاق على غير ذلك في الشرط
المضاف ،
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ط .الخسارة أو الضرر الذي يظهر كنتيجة مباشرة للتأثر المستمر للتشغيل ( مثل البلى والتلف أو
التدهور نتيجة لنقص االستخدام أو الصدأ أو أي فعل آخر يتعلق بالظروف الجوية ) ،
ي .الخسارة أو الضرر الذي يقع عند خضوع أي مادة مؤمن عليه لالختبار من أي نوع أو عند
استخدام أي مما ذكر بأية طريقة أو ألي غرض آخر غير الغرض الذي تم تصميمها ألجله ،
ل .الخسارة أو الضرر الذي يحدث عند استخدام االداوات او اآلالت تحت األرض  ،ما لم يتم االتفاق
على غير ذلك في الشروط المضافة ،
م .أية خسارة أو ضرر ينشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن أو فيما يتعلق بالحرب أو الغزو أو
أعمال األعداء األجانب أو األعمال العدائية ( سواء كانت الحرب معلنة أو غير معلنة )  ،أو
الحرب المدنية أو التمرد أو الثورات أو العصيان المسلح أو أعمال الشغب أو اإلضراب أو إغالق
المصانع أو االضطرابات المدنية أو القوة العسكرية أو المغتصبة أو تصرفات المجموعات أو
األشخاص الماكرين بالنيابة عن أو فيما يتعلق بأية منظمة سياسية أو المؤامرات أو المصادرة أو
االغتصاب أو اإلهالك أو الضرر الذي يلحق بأية ممتلكات بموجب أمر حكومي بحكم الواقع أو
القانون أو من قبل أي سلطة عامة ،
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ن .أي خسارة أو ضرر ينشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن أو فيما يتعلق بالتفاعل النووي أو
اإلشعاع النووي أو التلوث اإلشعاعي ،
س .الخسارة أو الضرر الناتج عن أية أخطاء أو عيوب في وقت بدء هذه البوليصة والتي كان المؤمن
عليه أو ممثليه على دراية بها  ،سواء كانت هذه األخطاء أو العيوب معروفة لشركة التأمين أم ال
،
ع .الخسارة أو الضرر الذي ينتج بشكل مباشر أو غير مباشر عن التصرف العمدي أو اإلهمال
المتعمد للمؤمن عليه أو ممثليه ،
ف .الخسارة أو الضرر الذي يتحمل المورد أو المصنع مسؤوليته  ،سواء بموجب القانون أو بموجب
العقد ،
ص .الخسارة أو االلتزام الناتج من أي نوع أو وصف ،
ك .الخسارة أو الضرر الذي يتم اكتشافه فقط عند إجراء الجرد أو خالل اإلصالحات الروتينية .في أي
دعوى قضائية أو قضية أو أي إجراء قانوني آخر  ،إذا ادعت شركات التأمين أنه نتيجة ألحكام
االستثناءات من ( م -ف ) أعاله فإن أية خسارة أو إهالك أو ضرر لم تشمله هذه البوليصة ،
سوف يقع عبء إثبات شمول البوليصة لما ذكر على المؤمن عليه.
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الشروط
 .1تعتبر المراعاة الواجبة واألداء التام لشروط هذه البوليصة  ،طالما أنها ترتبط بأي شيء ينبغي القيام
به أو االلتزام به من قبل المؤمن عليه وحقيقة البيانات والردود المذكورة في االستبيان والعرض المقدم
من قبل المؤمن عليه  ،شروطاً مسبقة ألي التزام من جانب شركات التأمين.
 .2يعتبر الملحق مدرج في هذه البوليصة ويمثل جزءاً منها ويتم قراءة تعبير “ هذه البوليصة “ عند
استخدامه في هذا العقد على أنه يتضمن الملحق .يكون ألي كلمة أو أي تعبير يتم تحميله بأي
معنى خاص في أي جزء من هذه البوليصة أو من الملحق نفس المعنى أينما ظهر.
 .3يتخذ المؤمن عليه  ،على نفقته الخاصة  ،كافة التدابير الوقائية المالئمة ويلتزم بجميع التوصيات
المعقولة لشركات التأمين من أجل منع الخسارة أو الضرر ومن أجل االلتزام بالمتطلبات القانونية
وتوصيات المصنعين.
.4
أ) يحق لممثلي شركات التأمين في أي وقت معقول فحص واختبار الخطر وعلى المؤمن عليه تزويد
ممثلي شركات التأمين بجميع التفاصيل والمعلومات الالزمة لتقدير المخاطر.
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ب) على المؤمن عليه  ،على الفور  ،إخطار شركات التأمين عبر التلغراف وعلى أساس خطي بأي
تغيير مادي في الخطر ويدبر  ،على نفقته الخاصة  ،التخاذ تلك التدابير الوقائية اإلضافية التي
تتطلبها الظروف ويتم تعديل نطاق التغطية و/أو القسط  ،عند الضرورة  ،تبعاً لذلك .ال يتم إجراء أي
تعديل مادي أو السماح بإجرائه من قبل المؤمن عليه  ،عند زيادة الخطر  ،إال إذا تم التأكيد على
استم اررية التأمين على أساس خطي من قبل شركات التأمين.
في حالة وقوع أي حدث قد يثير مطالبة بموجب هذه البوليصة  ،على المؤمن عليه:
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(أ) إخطار الشركة على الفور عبر الهاتف أو التلغراف وعلى أساس خطي أيضاً  ،مع اإلشارة إلى
طبيعة ومدى الخسارة أو الضرر ،
(ب)

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

(ج) الحفاظ على األجزاء المتأثرة وإتاحتها لفحصها من قبل أحد الممثلين أو المساحين لدى شركة التأمين
،
(د) توفير كافة المعلومات واألدلة الوثائقية التي قد تطلبها شركات التأمين ،
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(ه) إبالغ هيئات الشرطة في حالة الخسارة أو الضرر الناتج عن السرقة أو السطو .ال تتحمل شركة
التأمين  ،على أي أساس  ،الخسارة أو الضرر الذي لن يتم استالم أي إخطار بشأنه من قبل الشركة
خالل  14يوماً من وقوعه .عند إرسال إخطار إلى شركة التأمين بموجب هذا الشرط  ،يجوز للمؤمن
عليه تنفيذ اإلصالحات على أية أضرار صغرى أو استبدال المواد التي وقع عليها ضرر صغير ،
وفي جميع الحاالت األخرى  ،يجب إتاحة الفرصة ألحد ممثلي شركة التأمين لفحص الخسارة أو
الضرر قبل إجراء أية إصالحات أو تعديالت .إذا لم يقم أي من ممثلي شركات التأمين بتنفيذ
الفحص خالل فترة زمنية تعتبر كافية بموجب الظروف  ،سوف يحق للمؤمن عليه إجراء اإلصالحات
أو االستبدال .ال تنص هذه البوليصة على أي حكم من شأنه أن يمنع المؤمن عليه من اتخاذ تلك
الخطوات الالزمة إلجراء الصيانة على العمليات في موقع اإلنشاءات ذا الصلة .يتوقف التزام شركة
التأمين بموجب هذه البوليصة فيما يتعلق بأي مادة تتكبد ضر اًر إذا لم يتم إصالح هذه المادة بالشكل
المالئم ودون تأخير.
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على المؤمن عليه  ،على نفقة شركة التأمين  ،القيام وتدبير القيام والسماح بالقيام بجميع تلك
التصرفات واألشياء التي تعتبر الزمة أو ضرورية بالنسبة لشركة التأمين لصالح أية حقوق أو
تعويضات أو من أجل الحصول على تعويض أو تأمين حماية من األطراف ( غير األطراف
المؤمن عليهم بموجب هذه البوليصة ) إذا كانت شركات التأمين يحق لها الحصول على مثل ما
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ذكر أو يحق لها الحلول محل األطراف المذكورين عند الدفع أو إصالح الخسارة أو الضرر
المذكور بموجب هذه البوليصة  ،سواء كانت هذه التصرفات أو األشياء ضرورية أو مطلوبة قبل أو
بعد تعويض المؤمن عليه على أساس الحماية من قبل شركات التأمين.
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في حالة نشوب أي خالف بشأن المبلغ الذي ينبغي دفعه بموجب هذه البوليصة ( مع االعتراف
بااللتزام )  ،يتم إحالة هذا الخالف التخاذ القرار بشأنه من قبل محكم يتم تعيينه خطياً من قبل
األطراف وفي حالة اختالفهم أو عدم اتفاقهم على المحكم المنفرد  ،تتم اإلحالة التخاذ القرار من
قبل اثنين من المحكمين  ،يعين كل طرف واحد منهما على أساس خطي خالل شهر ميالدي واحد
من المطالبة بذلك خطياً من قبل أحد األطراف وفي حالة عدم اتفاق المحكمين  ،يتم تعيين حكم
على أساس خطي من قبل المحكمين قبل التصرف بموجب اإلحالة .يجلس الحكم مع المحكمين
ويكون رئيساً الجتماعاتهم .يعتبر اتخاذ قرار التحكيم شرطاً مسبقاً ألي حق لرفع أي دعوة قضائية
ضد شركات التأمين.
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أ .إذا كان طلب أو إعالن المؤمن عليه غير حقيقي من أي ناحية مادية  ،أو في حالة كون أي مطالبة
يتم تقديمها احتيالية أو مبالغ فيها بشكل كبير أو تقديم أي بيان زائف أو أي قائمة زائفة دعماً له
سوف تعتبر هذه البوليصة باطلة وال تتحمل شركات التأمين مسؤولية الدفع بموجبها.
ب .إذا أبرأت شركات التأمين ذمتها فيما يتعلق بااللتزام ذا الصلة بأية مطالبة مع عدم رفع أي دعوى
قضائية أو أية قضية خالل ثالثة أشهر من إبراء الذمة المذكور أو ( في حالة التحكيم الذي يتم
بموجب الشرط  7من هذه البوليصة ) خالل ثالثة أشهر من اتخاذ المحكمين أو الحكم قرارهم ،
سوف تتم مصادرة جميع المستحقات بموجب هذه البوليصة فيما يتعلق بمثل هذه المطالبة.
 .9يجوز إنهاء هذه البوليصة بناء على طلب المؤمن عليه في أي وقت  ،وفي أي حالة  ،سوف تحتفظ
شركات التأمين بالسعر االعتيادي للفترة القصيرة المتعلقة بفترة سريان هذه البوليصة .يجوز إنهاء هذه
البوليصة أيضاً بناء على اختيار شركات التأمين بموجب إخطار يتم إرساله قبل سبعة أيام بهذا
الشأن إلى المؤمن عليه وفي هذه الحالة  ،سوف يكون على شركات التأمين  ،أن تدفع بناء على
الطلب  ،النسبة المقدرة من القسط على الفترة غير المنقضية اعتبا اًر من تاريخ اإللغاء ومع طرح أية
مصروفات فحص معقولة قد تكبدتها شركات التأمين.
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في حالة وجود أي تأمين آخر يغطي نفس الخسارة أو الضرر  ،عند ظهور أية مطالبة بموجب

هذه البوليصة  ،لن تتحمل شركات التأمين المسؤولية لدفع أو المساهمة بأكثر من النسبة المقدرة لها
بشأن أية مطالبة بخصوص الخسارة أو الضرر المذكور.

األحكام
المذكرة  -1مبلغ التأمين :من بين متطلبات هذه البوليصة أن يكون مبلغ التأمين مكافئاً لتلكفة االستبدال
المواد المؤمن عليها بمواد جديدة من نفس النوع والصفة بما يعني تكلفة االستبدال بما في ذلك تكاليف
الشحن والرسوم الجمركية والمستحقات  ،إن وجدت  ،وتكلفة اإلنشاء .إذا كان مبلغ التأمين أقل من المبلغ
الواجب تأمينه  ،سوف تدفع شركات التأمين بالتناسب مع النسبة التي يحملها مبلغ التأمين إلى المبلغ
الواجب تأمينه .وإذا كان أي مادة تتضمن أكثر من مادة واحدة  ،سوف يخضع لهذا الشرط على أساس
منفصل.
المذكرة  -2أساس تسوية الخسارة :في حالة الخسارة أو الضرر يكون أساس التسوية بموجب هذه
البوليصة كما يلي:
أ .في الحاالت التي يمكن إصالح الضرر الالحق بالمادة المؤمن عليها  -تدفع شركات التأمين
المصروفات الالزمة والتي يتم تكبدها إلعادة تلك المادة إلى حالتها التي كانت عليها باإلضافة إلى
تكاليف الفك وإعادة التركيب والتي يتم تكبدها ألغراض اإلصالحات باإلضافة إلى تكاليف الشحن
العادية من و إلى ورشة اإلصالحات والرسوم الجمركية والمستحقات  ،إن وجدت  ،بقدر كون هذه
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المصروفات مدرجة ضمن مبلغ التأمين .إذا تم إجراء اإلصالحات بورشة عمل تخضع لملكية المؤمن
عليه  ،سوف تدفع شركات التأمين تكلفة المواد واألجور التي يتم تكبدها ألغراض اإلصالحات
باإلضافة إلى النسبة المعقولة لتغطية النفقات العامة مع عدم تطبيق أي خصم فيما يتعلق باإلهالك
الالحق باألجزاء التي يتم استبدالها مع وضع قيمة أية ممتلكات يتم إنقاذها في االعتبار .إذا كانت
تكلفة اإلصالحات المذكورة بالتفاصيل أعاله تعادل أو تتجاوز القيمة الفعلية للبند المؤمن عليه ا
فورً
قبل وقوع الضرر  ،سوف يتم اعتبار المادة تالفةً وتتم التسوية بناء على األساس المذكور في النقطة
ب ) أدناه.
ب .إذا كانت المادة المؤمن عليها تالف -تدفع شركات التأمين القيمة الفعلية للمادة قبل وقوع الحدث
مباشرة  ،بما في ذلك نفقات الشحن العادية وتكلفة التركيب والرسوم الجمركية  ،إن وجدت  ،شريطة
أن تكون هذه المصروفات مدرجة في مبلغ التأمين ويتم حساب القيمة الفعلية عن طريق خصم مبلغ
االستهالك المالئم من قيمة استبدال البند .يجب وضع قيمة أية ممتلكات تم إنقاذها في االعتبار ويتم
دفع أية نفقات إضافية يتم تكبدها بالنسبة لساعات العمل اإلضافية أو العمل الليلي أو العمل في
اإلجازات العامة أو الشحن السريع إذا كانت قد تم االتفاق عليها خطياً وعلى أساس خاص .ال تغطي
هذه البوليصة تكاليف أية تعديالت أو إضافات أو تحسينات أو إصالحات .تتحمل شركة التأمين
تكلفة أية إصالحات مؤقتة إذا كانت هذه اإلصالحات تمثل جزءاً من اإلصالحات النهائية وال تؤدي
إلى زيادة تكلفة اإلصالحات اإلجمالية .يتم تخفيض المبلغ واجب الدفع من قبل شركات التأمين
بموجب األحكام السابقة بواقع الخصم المذكور في الملحق .تدفع شركات التأمين الدفعات بعد
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اقتناعها بتقديم الفواتير والمستندات الالزمة التي تدل على إجراء اإلصالحات أو االستبدال  ،حسب
اقتضاء الحال.
حدود العقوبات وشروط االستثناءات
لن تقدم شركة (إعادة) التأمين تغطية  ،أو تكون مسؤولة عن دفع أي مطالبة أو تقديم أي منفعة إذا
كان القيام بذلك من شأنه أن يعرض شركة (إعادة) التأمين (أو أي شركة أم  ،شركة قابضة مباشرة أو
غير مباشرة لشركة (إعادة) التأمين) إلى أي عقوبة أو قيود [بما في ذلك العقوبات أو القيود خارج
اإلقليم حتى اآلن ال تتعارض مع القوانين السارية على (إعادة) شركة التأمين]  ،الناشئة عن أي
قوانين أو لوائح عقوبات تجارية واقتصادية قابلة للتطبيق.
ملحق االمراض المعدية
 .1هذه الوثيقة  ،تخضع لجميع الشروط واألحكام واالستثناءات المعمول بها  ،تغطي الخسائر
المنسوبة إلى الخسارة المادية المباشرة أو األضرار المادية التي تحدث خالل فترة التأمين .وبالتالي
 ،وبغض النظر عن أي حكم آخر في هذه الوثيقة على عكس ذلك  ،فإن هذه الوثيقة ال تضمن أي
خسارة أو ضرر أو مطالبة أو تكلفة أو مصروفات أو أي مبلغ آخر  ،ينشأ بشكل مباشر أو غير
مباشر عن أو ينسب إليه أو يحدث بشكل متزامن أو بأي تسلسل مع مرض معد أو الخوف أو
متصورا) لمرض معد.
فعليا أو
التهديد (سواء كان ً
ً

 .2ألغراض هذا الملحق  ،تشمل الخسارة أو التلف أو المطالبة أو التكلفة أو المصاريف أو أي مبلغ
آخر  ،على سبيل المثال ال الحصر  ،أي تكلفة للتنظيف أو إزالة السموم أو اإل زالة أو المراقبة أو
االختبار:
 .1.2لمرض معد  ،أو
 .1.2أي ممتلكات مؤمنة بموجب هذه االتفاقية تتأثر بمثل هذا المرض الساري.
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 .2كما هو مستخدم هنا  ،يقصد بالمرض الساري أي مرض يمكن أن ينتقل عن طريق أي مادة أو
عامل من أي كائن حي إلى كائن حي آخر حيث:
 . 3.1تشتمل المادة أو العامل  ،على سبيل المثال ال الحصر  ،على فيروس أو بكتيريا أو طفيلي
حيا أم ال  ،و
أو أي كائن حي آخر أو أي نوع مختلف منها  ،سواء تم اعتباره ً

 3.2تتضمن طريقة النقل  ،سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة  ،على سبيل المثال ال الحصر ،
النقل الجوي  ،نقل السوائل الجسدية  ،النقل من أو إلى أي سطح أو جسم  ،صلب  ،سائل أو غاز
أو بين الكائنات الحية  ،و
 3.3يمكن أن يتسبب المرض أو المادة أو العامل في إلحاق الضرر بصحة اإلنسان أو وفاة
اإلنسان أو يهدده أو يمكن أن يتسبب أو يهدد الضرر أو التدهور أو فقدان القيمة أو قابلية
تسويق أو فقدان استخدام الممتلكات المؤمنة بموجب هذه االتفاقية.
 .4ينطبق هذا الملحق على جميع امتدادات التغطية والتغطيات اإلضافية واالستثناءات ألي استثناء
ومنح تغطية أخرى.
تظل جميع الشروط واألحكام واالستثناءات األخرى للوثيقة كما هي
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البند ب – التعديالت االضافية
(البند ب ينطبق فقط في حالة تم اضافته في جدول الوثيقة)
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من البنود المذكورة أدناه تنطبق فقط البنود التي تظهر في جدول الوثيقة
بنود أدوات و آالت المقاولين
الرقم
1

البند
تمديد :ادوات
المهنة

2

االحكام
يجب أن يمتد التعويض الممنوح بموجب هذه البوليصة
ليشمل مسؤولية المؤمن له بموجب القانون عن المرض أو
ضرر اإلصابة الجسدية العرضية الناجمة عن اداوت المهنة

ضمان الصيانة تضمن صيانة المعدات وفًقا لمواصفات الشركات المصنعة ،
ويتم صيانتها بانتظام واستخدامها وفًقا لقدراتها دون زيادة
التحميل
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