
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . يرجى قراءتها بعناية.بوليصة املطالبات

 

ً
 
ادفعًالقسطًأوًاالتفاقًعلىًدفعًالقسطًلًمراعاة ًًالعرضعلىًالبياناتًالواردةًفيًًواعتماد  والتيًتشكلًجزء 

امنهًوتعتبرًمرفقةًبهً والشركةًًاملؤمنًاتفقًبها،وأيًموافقاتًمرفقةًًالبوليصةلشروطًوأحكامًهذهًًووفق 

 علىًماًيلي:ًاملشارًإليها

 

 التأميناتفاقيات  -1

 

 )أ( تغطية األشخاص املؤمن عليهم

ًمطالبةناتجةًعنًًًًخسارةأيًًنًًعتعويضًًًًعليهشخص مؤمن  دفعًإلىًأوًنيابةًعنًأيًًبأنًتًًتلتزمًشركةًالتامين

قدم
ُ
قدًقامتًًالشركة)أوًفترةًاالكتشافًإنًوجدت(ًباستثناءًماًإذاًكانتًًالبوليصةألولًمرةًخاللًفترةًًت

 .عليه الشخص املؤمنهذهًالخسارةًإلىًأوًنيابةًعنًمنًهذاًلًدفعتًمقدمبتعويضًأوً

 

 )ب( تغطية نفقات الشركة



 
 
 
 
 
 
 
 

 

ًمطالبةناتجةًعنًًًًخسارةتعويضًعنًأيًًًًشخص مؤمن عليهتلتزمًشركةًالتامينًبأنًتدفعًإلىًأوًنيابةًعنًأيًً

قدمًألولًمرةًخاللًفترةًالبوليصةً)أوًفترةًاالكتشافًإنًوجدت(ًفيًحالةًوفيًحدودًماًإذاًكانتً
ُ
قدًًالشركةت

 .الشخص املؤمن عليهقامتًبتعويضًأوًدفعتًمقدمًلهذهًالخسارةًإلىًأوًنيابةًعنًمنًهذاً

 

 للشركة دعاوي التأمينتغطية  )ج(

دعاويًفقطًعنًتعويضًمقابلًالخسارةًالناتجةًشركة إلىًأوًنيابةًعنًأيًًتلتزمًشركةًالتامينًبأنًتدفع

قدمًألولًمرةًخاللًفترةًالبوليصةً)أوًفترةًاالكتشافًإنًوجدت(ًوالتي التأمين
ُ
 ت

 

 التنفيذيين للمديرين غير  )د( التغطية اإلضافية

والتيًخسارةًناتجةًعنًمطالبةًًمقابلًأيمديرًغيرًتنفيذيًتلتزمًشركةًالتامينًبأنًتدفعًإلىًأوًنيابةًعنًأيً

قدمًألولًمرةًخاللًفترةًالبوليصةً)أوًفترةًاالكتشافًإنًوجدت(ً
ُ
حتىًالحدًاإلضافيًللمديرًغيرًالتنفيذيًت

 استنفاد:ًويكونًذلكًبشرط

 ؛ًوًحد املسؤولية(1ً)

ًتغطية2) ًأي ًأخرًىً( ًًإدارية ًكانت ًسواء ًواملسؤولين ًمجلسًاإلدارة ًاملسئوليةمتعلقًخطيةألعضاء ًبحد ًة

 للمسؤوليةًأوًغيرًذلك؛ًو

 (ًأيًتعويضًساريًوقابلًللتحصيلًمنًأيًمصدرًآخر.3)



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 التعاريف -2

 :ماًيليًاألصولًأوًالحريةبتقييدً)أ(ًيقصدً

ًأوًممتلكاته1ً) ًالشخصًاملؤمنًعليه ًتوليًملكيةًوالتحكمًأوًتعليقًحقوقًملكية ًأو (ًحجزًأوًتجميدًأوًمصادرة

 الشخصية؛ًأو

 الشخصيةً؛ًأوًأصوله(ًفرضًرسومًعلىًممتلكاتًالشخصًاملؤمنًأو2ً)

 فيًالشركةً؛ًأوًمسئوًل(ًالحظرًالدائمًأوًاملؤقتًللشخصًاملؤمنًعليهًمنًشغلًمنصبًمديرًأو3ً)

 (ًتقييدًحريةًاملؤمنًعليهًفيًاإلقامةًاملنزليةًأوًاالحتجازًالرسمي؛ًأو4)

وضعًالهجرةًالذيًكانًساريًاملفعولًأليًسببًآخرًًسحبًترخيصالشخصًاملؤمنًعليهًعندًًترحيل(5ً)

 إلقاءًالقبضًعليهًأوًإدانتهًبسببًجريمةًبخالف

 

أيًأمرًقضائيًمؤقتًأوًتمهيديًبسببًدعوىًضدًهذاًًًموجبأوًالحصولًعليهًًًًعلىًالتأمينالسعيًللحصولًً

 .البوليصةاملؤمنًاملشمولًبموجبًهذهً

 

 يعنيً:ًالسيطرةغييرًفيً)ب(ًالت

 أوًنيابةًعنًالشركةًاملسماةً؛ًأوًخالل(ًتعيينًمصفيًمن1ً)



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (ًاندماجًالشركةًاملسماةًأوًدمجهاًفيًأيًشركةًأخرىً؛ًأو2)

 :بشكلًمتضافر(ًأيًشخصًأوًشركةًتعملًبمفردهاًأو3ً)

٪ًمن50ًًينًألكثرًمنًمعًاملساهمينًاآلخًرًخطيبموجبًاتفاقًًالحكملحصولًعلىًملكيةًأوًالسيطرةًأوًل)أ(ً

يًتمثلًالحقًفيًالتصويتًذاملعلقًالًالتامين٪ًمن50ًًحقوقًالتصويتًفيًالشركةًاملسماةًوً/ًأوًأكثرًمنً

غالبيةًأعضاءًمجلسًإدارةًالشركةًًًفصللالنتخابًمجلسًإدارةًالشركةًاملسماةًوً/ًأوًتوليًالحقًفيًتعيينًأوًً

 املسماة؛ًأو

ً)ب(ًالحصولًعلىًملكيةًجميعًأوًغالبيةًأصولًالشركةًاملسماة.

 

 تعني:ًوًاملطالبة)ج(ً

 أوً؛املاليأوًغيرًًاملاليللتخفيفًًخطي(ًأيًطلب1ً)

ًأو2ً) ًإجراءاتًجنائية ًأو ًللنزاعات( ًمنًالحلولًالبديلة ًذلكًالتحكيمًوغيرها ًفي ً)بما ًأيًإجراءاتًمدنية )

 تنظيميةًأوًإدارية؛ًأو

 ألوراقًاملالية،ل(ًأيًمطالبة3ً)

 أيهماًأسبق.ًقدمهاملؤمنًعليهًأوًًوالذيًيعتبرًقدًاستلمهًفعلًغيرًمشروعًعنضدًاملؤمنًلهً



 
 
 
 
 
 
 
 

 

ذاتًالصلةًًًغيرًاملشرعةإلىًنفسًاألفعالًأوًاألفعالًًًًانتسبتأوًأكثرًمنًأوًاستندتًإلىًأوًًإذاًنشأتًمطالبتانًً

ًًًًأخذهاًفيًاالعتبارمطالبةًواحدةًوسيتمًًًًفإنهاًتعتبرأوًاملستمرةًأوًاملتكررة،ًً
 

دمتًفيهوقتًًالًخاللأوال
ُ
ًالذيًق

 املطالبةًالسابقة.

 

 :ويقصد بها)د( الشركة 

 (ًالشركةًاملسماةً؛ًأو1)

 (ًأيًشركةًتابعة.2)

اً اًداخلي  أوًمشتبهًفيهًللواجباتًًةفعليًةماديًمخالفةًحوًلالشركةًًتجريه)هـ(ً"تحقيقًالشركة"ًيعنيًتحقيق 

اًإلىًهيئةًحكوميةًرسميةًأوًوكالةً القانونيةًأوًالتنظيميةًللمؤمنًعليهًوالتيًيتعينًعلىًالشركةًإبالغهاًرسمي 

ًبشكلًمعقول.املشاركةًفيهاًؤمنًاملشخصًالًوالتيًيتعينًعلىتنفيذيةًأوًجهةًتنظيميةً

موافقةًخطيةًموجبًاملعقولةًوالضروريةًاملتكبدةًب"تكاليفًالدفاع"ًتعنيًالرسومًوالتكاليفًوالنفقاتًً)و(

اًًيجوًزمسبقةًمنًاملؤمنً)الً ًعنهاًقانون 
 
حجبهاًأوًتأخيرهاًبشكلًغيرًمعقول(ًوالتيًيكونًاملؤمنًعليهًمسؤوال

أليًسندًاستئنافًأوًسندًمرفقًأوًسندًمماثلًأليًدعوىًًابماًفيًذلكًاألقساطًاملعقولةًولكنًليسًضمانً 

التحقيقًفيًمطالبةًأوًتعديلهاًأوًالدفاعًعنهاًأوًالطعنًفيهاًأوًاملشاركةًبطريقةًأخرىًولكنًًمدنيةًناتجةًعن

 شركة.الوظفينًفيًاملأوًًاملسئولينأوًًللمديريناملزاياًأوًالنفقاتًالعامةًًوأاألجورًًوأالرواتبًًيستثنىًمنها



 
 
 
 
 
 
 
 

 

فورًانتهاءًتاريخًانتهاءًًوالتيًتبدألجدولًمنًا13ًفترةًاالكتشافًتعنيًالفترةًذاتًالصلةًالواردةًفيًالبندًً)ز(

 )ب(ًمنًالجدول.2الصالحيةًكماًهوًمذكورًفيًالبندً

 :عليهًويقصدًبهً)ح(ًاملؤمن

 ؛ًوعليهً(ًأيًشخصًمؤمن1)

 شراؤها.ًفيًحالة(ًو)ًوالتمديد(ًأيًشركةًفقطًألغراضًاتفاقيةًالتأمينً)ج(2ً)

 :البوليصةأنًأيًشخصًطبيعيًكانًأوًكانًأوًخاللًفترةًًويقصدًبهً(ًالشخصًاملؤمنًعليهط)

 (ًأليًشركةً؛ًأواملديرًاملستترمديرًفعليً)بماًفيًذلكًأيًًأومديرًغيرًتنفيذيًًأوً(ًمديرًأوًمسؤول1)

 

 (ًمديرًخارجي؛ًأو2)

 تصدرًعنًأيًشركةً؛ًأوًًوالتيً(ًتمًتعيينهًكمديرًأوًمسؤولًمحتملًفيًأيًقائمةًبياناتًأوًنشرةًأوًماًشابه3)

للواليات2002ًًلعامًساربينزًأوكسليًمنًقانون307ًًيمتثلًللمادةًًبحيثفيًأيًشركةًًيتمًتعيينه(ًمحاٍم4ً)

 املتحدةًاألمريكيةً؛ًأو

اًللمادةًًوالتيًتمنحهً(ًالشخصًالذيًتوظفهًأيًشركة5) منًقانون59ًًسلطةًالخدماتًاملاليةًموافقتهاًوفق 

داءًهذهًالشركةًوظيفةًأوًأكثرًمنًتلكًالوظائفًالخاضعةًللرقابةًأًل2000ًملاليةًلعامًالخدماتًواألسواقًا

 هيئةًالخدماتًاملاليةًباعتبارهاً"وظائفًذاتًتأثيرًكبير"ًأوًتقومًبتعيينهاالتيً

 ً:مماًيليً(ًموظفًفيًالشركةًولكنًفقطًفيماًيتعلقًبأًي6)



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ؛ًأواعمالًغيرًشرعيةممارسةًًدعوًى(1ً)

ًمعًأيًشخصًمدرجًفيً)ًفيهًيكوًنالذيًالوقتًًبمكانًوخاللًتعلقةالدعوىًامل(2ً)
 
ًمشتركا

 
(1ًاملوظفًمتهما

 أعالهً؛ًأو

اًأوًًبعملًغيرًشرعيًاملتعلقةًالدعوًى(3ً)  .إشرافيهإداريةًأوًًبقدرةًاملزعومفعلي 

 أوًمدققًخارجيًيعينًنيابةًعنًشركة.منًممارس يًاملهنًاملختصةًباإلعسارًالًيشملًاملؤمنًعليهًأيً

من8ًًهوًمذكورًفيًالبندًًحسبماًأتشًس يًس يًانترنشيونالًللتأمينًبيًإلًييشركةًشركةًالتأمينًتعنيًً)ي(

اًخاللًفرعهًوتعملًمن)اململكةًاملتحدة(ًً-EC3N 1REًً-لندنًً-ألدغيت1ًًمكتبهاًاملسجلًفيًًويقعًالجدوًل

 برشلونةً)إسبانيا(.08019ًً-ًالعاشرالطابقًً-2ًً-توريًجوزيفًفيًًاملسجلًبمكتبهاًاإلسباني

املوجودةًقبلًتاريخًانتهاءًًباألحداثشركةًفيماًيتعلقًتجريهً)ك(ً"التحقيق"ًيعنيًأيًتحقيقًرسميًأوًتحقيقً

 ب(ًمنًالجدول.)2الصالحيةًكماًهوًمذكورًفيًالبندً

اًُيعتبر اًًيتمًفيًهذاًالتحقيقًأوألولًمرةًعندماًُيطلبًمنًاملؤمنًعليهًاملشاركةًًأولًتحقيقًجاري  تحديدهًرسمي 

اًله  أيهماًأسبق.ًطبق 

تكبدهاًاملؤمنًي(ًًالراتب"تكاليفًالتحقيق"ًتعنيًأيًرسومًوتكاليفًومصروفاتًمعقولةًوضروريةً)بخالفًًًً)ل(

حجبهاًأوًتأخيرهاًبشكلًغيرًمعقول(ًفيًالوقتًالذيًًيجوًزالًموافقةًخطيةًمسبقةًمنًاملؤمنً)موجبًعليهًب

أوًاملشاركةًًًأثناءًأوًعندضدًاملؤمنًلهًًًًأوًممارساتًالتوظيفًالخاطئةًًبالفعلًغيرًالشرعيالًيوجدًفيهًادعاءًً

 فيًالتحقيق.



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 منًالجدول.3ًحدًاملسؤوليةًيعنيًاملبلغًاملذكورًفيًالبندًً)م(

 :ويقصدًبهاً)ن(ًالخسارة

 اليفًالدفاعً؛ًو(ًتك1)

اًنتيجةًللمطالبةًبماًفيًذلك:ب(ًأيًمبالغًيلتزمًاملؤمنًعليه2ً)  دفعهاًقانوني 

ًالتعويضات1ً) ًًمضاعفيًتعويضًأًلًاملضاعفاألضرارًالجزائيةًأوًالنموذجيةًوالجزءًًوالتيًتشمل(
 
قابال

اًبموجبًقوانينًالوالياتًالقضائيةًالتيًتكونًفيهاًهذهًاملبال غًمستحقةًالدفعًوالتيًتمًفيهاًطلبًللتأمينًقانوني 

 دفعًهذهًاملبالغ؛

(2ً ًأو ًالسابقة ًالفوائد ًأو ًاألحكام ًالتسوياتًأو ًتلي( ًمشموًلًالتي ًقرار ًًبالتغطيةًالحكمًأو قراراتًدفعًأو

 خرىً؛ًواأًلبالغًاملأوًًالتكاليف

دفعًفيهاًهذه3ً)
ُ
اًبموجبًقوانينًالوالياتًالقضائيةًالتيًت (ًأيًغرامةًأوًعقوبةًمدنيةًقابلةًللتأمينًقانوني 

معًمراعاةًالحدًالفرعيًفيهاًدفعًهذهًالغرامةًأوًالعقوبةًبًاصدارًقرارالغرامةًأوًالعقوبةًاملدنيةًوالتيًتمً

 )أ(ًمنًالجدول.4ًاملذكورًفيًالبندً

 :اًيليمًالخسارةًوالًتشمل

 )أ(ًالغراماتًأوًالعقوباتًالجنائيةً؛ًأو

 )ب(ًالغراماتًأوًالعقوباتًالتنظيميةًاملفروضةًعلىًالشركة؛ًأو



 
 
 
 
 
 
 
 

 

الذيًيتمًفيهًتحديدًاملسؤوليةًالشخصيةًًبالحدبموجبًاتفاقيةًالتأمينً)أ(ًًماًيردً)ج(ًالضرائبً)باستثناء

عدمًدفعًضرائبًالشركاتًبموجبًالقانونًفيًالواليةًالقضائيةًالتيًيتمًفيهاًتقديمًًبسببملديرًأوًموظفً

 قابلةًللتعويض(ًأوًغيرًاملطالبةًوتشكلًهذهًاملسؤوليةًخسارة

 املرتبطةًبالعمل؛ًأوًالفوائد)د(ًأيًنوعًمنً

لوالياتًاملتحدةًبا2002ًمنًقانونًساربينزًأوكسليًلعام304ًًبًبموجبًاملادةً)هـ(ًأيًتعويضًلشركةًمطلًو

 األمريكيةً؛ًأو

)و(ًأيًمبالغًتعتبرًغيرًقابلةًللتأمينًبموجبًقوانينًالوالياتًالقضائيةًالتيًتكونًفيهاًهذهًاملبالغًمستحقةً

ًالدفعًأوًالتيًتمًفيهاًطلبًدفعًهذهًاملبالغ.

ًالتأمينمنًقانون12ًًًًأو11ًًًًالتيًتزعمًحدوثًانتهاكاتًللمادةًًًًدعاويًالتأمينفيًحالةًًعلىًالرغمًمماًذكرًأعاله،ًً

جزءًمنًتكاليفًالدفاعًوالتسوياتًواألحكامًًالًتعتبرًشركةًالتامينلوالياتًاملتحدةًاألمريكية،ًبا1933ًلعامً

غيرًقابلةًللتأمينًويعتبرًهذاًالجزءًخسارةًبموجبًًًاملخالفاتوالتيًتعزىًإلىًمثلًهذهًًًًعليهالتيًتكبدهاًاملؤمنًً

 .البوليصةهذهً

 منًالجدول.1ًالشركةًاملسماة:ًالكيانًاملسمىًفيًالبندًً)س(

 املديرًغيرًالتنفيذيًيعنيًأيًشخصًطبيعيًيعملًكمديرًغيرًتنفيذيًللشركةًاملسماة.ً)ع(

 منًالجدول.5ًفيًالبندًًاملوضحًىًالنحو(ًالحدًاإلضافيًللمديرًغيرًالتنفيذيًيعنيًاملبلغًاملحددًعلف)



 
 
 
 
 
 
 
 

 

ً ًغير ً"الخسارة ًاملعوضة)ص( "ً ً"تعني ًالشركة ًعلى ًُيحظر ًالتي 1ًالخسارة "ً ًالقانونيةًتعويضها ًالناحية من

منًقانون123ًًعلىًالتعويضًبسببًإعسارهاًبموجبًاملادةًًةًالشركة(ًعدمًقد2لشخصًاملؤمنًعليهًأوً)ل

 إعسارًهذهًالشركة.بالذيًينصًعلىًيحكمًًأوًبموجبًالقانوًن1986ًاإلعسارًلعامً

ًً)ق( ًتحقيقًأو ًأو ًأيًجلسة ًيعني ًًاستماع"التحقيقًالرسمي" ًأو ًأوًًخاللمنًًنظاميرسمي وكالةًحكومية

ؤمنًاملشخصًالبدأًباستالمًحيثًتبصفتهًًعليهًأوًكيانًخارجيًأوًشخصًمؤمنًماًقضائيةًفيًشؤونًشركة

بالوالياتًاملتحدةًأوًأمرًًًصةوالبوًرًًالتأميناتبالتحقيقً)فيًحالةًهيئةًًًًمنًالهيئةًاملخولةًًالخطيةعليهًالوثائقًً

 استدعاءًأوًإشعارًويلز(:

(1ً ًمنًالشخصًاملؤمنالذيً(
 
ًالتحقيقًأوًًعليهًيتطلبًقانونا ًأو ًاالستماع ًجلسة ًفي ًاملشاركة ًأو حضور

 ؛ًأوًاالستجواب

 .االستجوابكموضوعًلهذهًالجلسةًأوًالتحقيقًأوًًعبيهاملؤمنًسلطةًالتحقيقًًتحددًفيه(ًالتي2ً)

الًيشملًالتحقيقًالرسميًمراجعاتًالرقابةًالتنظيميةًأوًالتفتيشًأوًاالمتثالًالروتينيًأوًأيًتحقيقًيركزًعلىً

ًمنًشركةًأوًكيانًخارجيًأوًشخصًمؤمنًماًصناعةً
 
 .مًاملحددةبصفتهعليهًبدال

ًعلىًطلبًمحددًمنًالشركة)وظفهًالشركةًويعملً:ًيعنيًأيًشخصًطبيعيًتاملدير الخارجيً)ر( كمديرًً(بناء 

 أوًمسؤولًأوًوص يًأوًحاكمًأوًفيًمنصبًتنفيذيًآخرًمعادلًمعًكيانًخارجي.

 :ويقصدًبهالكيانًالخارجيًً)ش(



 
 
 
 
 
 
 
 

 

علىًأساسًغيرًربحيًخاللًأيًوقتًيعملًفيهًأيًشخصًكمديرًًتعمل(ًأيًمنظمةًأوًجمعيةًأوًكيان1ً)

 خارجي؛ًأو

واملعلقةًالتيًًالصادرة٪ًمنًاألسهم50ًنظمةًأوًجمعيةًأوًكيانًتمتلكًفيهًأيًشركةًماًالًيزيدًعنً(ًأيًم2)

 تمثلًحقًالتصويتًالنتخابًأعضاءًمجلسًإدارةًهذاًالكيانًالخارجي

 :ماًيليًالًيشملًالكيانًالخارجي

 ياتًاملتحدةًاألمريكيةً؛ًأو)أ(ًأيًمنظمةًأوًجمعيةًأوًكيانًلهًأيًأوراقًماليةًمتداولةًفيًأيًبورصةًفيًالواًل

)ب(ًأيًمؤسسةًماليةً)بماًفيًذلكًأيًبنكًأوًمؤسسةًإيداعًأوًشركةًاستثمارًأوًوسيطًأوراقًماليةًأوًتاجرً

 أوًوكيلًضمانًأوًمديرًأصولًأوًشركةًتأمين(ً،

ًعلىًهذهًًشركةًالتأمينًوافقتماًلمً
 
 .البوليصةصراحة

 منًالجدول.2ًتعنيًالفترةًاملنصوصًعليهاًفيًالبندًًالبوليصة(ًفترةًت)

للمخاطرًالتيًيجبًًتقييمغرضًب"ًيعنيًأيًمستنداتًوبياناتًومعلوماتًتتاحًلشركةًالتأمينًالعرض(ً"ث)

ً ًبموجبًهذه ًأيًنموذجًًالبوليصةتغطيتها ًسبيلًاملثالًالًالحصر ًذلكًعلى ًفي وأيًمرفقاتًبهًًمقدمبما

املعلوماتًأوًاملوادًاملتاحةًللجمهورًمنًأيًشركةًًًباإلضافةًإلىناتًاملاليةًمنًأيًشركةًًوالتقاريرًالسنويةًوالبيا

 أوًشركةًتابعةًأوًاملؤمنًعليهم.

 :مقدمةأوًًمرفوعةيعنيًأيًمطالبةًًالتماسًالتأمينًاملؤمنًعليهًاملعترفًبهًمقابل(ًخ)

 أوًصحيحة:يدعيًوجودًممارساتًتوظيفًغيرًًعليهً(ًمنًشخصًمؤمن1)



 
 
 
 
 
 
 
 

 

دونًًةأوًاملديرًاملعينًفيماًيتعلقًبشركةًماًفيًإطارًإجراءاتًاإلعسارًبشكلًمباشرًأوًمشتقًاملستلممنًً(2)

خارجيًأوًماًلمًيكنًهذاًالكيانًالًاملؤمنًعليهًأوًمديرًيالتماسًأوًمشاركةًمساعدةًطوعيةًأوًتعاونًمنً

اًأوًالتعاوًنًأوًاملساعدةًاملشاركةااللتماسً  ؛ًأوعنًاملخالفاتكإبالغًمحميًوًبموجبًالقانونًأًمطلوب 

للمساهمةًأوًالتعويضًإذاًكانتًاملطالبةًناتجةًمباشرةًعنًمطالبةًأخرىًتغطيهاًهذهًًعليه(ًمنًاملؤمن3ً)

 ؛ًأوالبوليصة

منًاملساهمينًنيابةًعنًشركةًأوًكيانًخارجيًدونًالتماسًأوًمساعدةًطوعيةًًدعاويًتفرعية(ًعنًطريق4ً)

أوًخارجًالكيانًماًلمًيكنًهذاًالتماسًأوًمشاركةًفيًمساعدةًًمسئولينأوًمشاركةًأوًتعاونًمنًمدراءًأوً

ً؛ًأوعنًاملخالفاتكإبالغًمشاركةًالعمليةًمطلوبةًبموجبًالقانونًأوًتحميهاًكانتًطوعيةًأوً

 أوًموظفًسابقًفيًالشركةً؛ًمسئوًلمديرًأوًًريقعنًًط(5ً)

إذاًفشلًفيًالقيامًبذلكًيتحملًهذاًاملؤمنًأوًالكيانًالخارجيًًأنهً(ًمنًاملؤمنًلهًأوًالكيانًالخارجيًحيث6)

 مسؤوليةًقانونية.

 منًالجدولًحسبًاالقتضاء.6ًأيًمنًاملبالغًاملحددةًفيًالبندًًيقصدًبهًاالحتفاظ(ًذ)

اًعنًشغلًهذاًاملنصبًقبلًتاريخًانتهاءًًيقصدًبهًاملدير املتقاعد(ًض) املديرًأوًاملسؤولًالذيًتوقفًطوع 

ؤهلًأوًعندماًيتعلقًاألمرًمباشرةًاملديرًغيرًامل)ب(ًمنًالجدولًبخالف2ًالصالحيةًكماًهوًمذكورًفيًالبندً

 .السيطرةييرًفيًبتغ

 عنًأيًكيان:ًةصادًروالأيًمماًيليًًيقصدًبهاًالتأمينات(ًأأ)



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ؛ًوسندًالدينأوًغيرهاًمنًاألسهمًأوًًأاألسهمًًأودليلًعلىًاملديونيةًأوًالًأوًاملستندات(ًالسندات1ً)

أوًالشراءًأوًًًالخاصةًباالكتتابأوًاملشاركةًفيًإيصاالتًأوًضماناتًأوًغيرهاًمنًالحقوقًًًًالفوائد(ًشهادات2ًً)

املشارًإليهاًًًالتأميناتيًمنًأًلأخرىًًًًمستنديهشهاداتًائتمانًالتصويتًاملتعلقةًبشهاداتًاإليداعًأوًأيًأدلةًً

 .أعاله(ً(1ًفيً)

أيًقوانينً)قانونيةًأوًًمخالفةيدعيًًيهعلأوًدعوىًضدًاملؤمنًًخطيتعنيًأيًطلبًًدعاويًالتأمين(ًبًب)

ًأوًقواعدًأوًلوائحًتنظمً أوًالشراءًأوًالبيعًأوًالعرضًأوًالتماسًأيًعرضًلشراءًأوًبيعًًالتأميناتعامة(

 :التأميناتيتعلقًبهذهًًآخرًأوًأيًتسجيلًالتأمينات

وًالبيعًأوًعرضًأوًالتماسًعنًأوًيستندًإلىًأوًيعزىًإلىًالشراءًأًأوًينشأأيًشخصًأوًكيانًيدعيًًيقدمه(1ً)

 أيًعرضًلشراءًأوًبيعًأيًأوراقًماليةًللشركة؛ًأو

 املاليةًلتلكًالشركة؛ًأوًالحاملًلألوراقلشركةًفيماًيتعلقًبمثلًهذاًًالتأميناتحاملًًيقدمها(2ً)

اًًالذيًتبدأًفيههذاًالحدًًإلىهيئةًإداريةًأوًتنظيميةًضدًشركةًولكنًفقطًًتقدمها(3ً) هذهًاإلجراءاتًأيض 

 باستمرارًضدًاملؤمنًعليه.

 :ماًيليًالتأميناتًدعوًىتشملً

 ضدًالشركةًفقطً؛ًأوًمستمرةًوالًتزال)أ(ًأيًإجراءاتًجنائيةًأوًإداريةًأوًأيًإجراءاتًتنظيميةًأخرىًبدأتً

ىًأوًإلىًفقدانًعنًأوًترجعًإلًًتنشأأيًشخصًمؤمنًعليهًأوًأيًموظفًفيًشركةًتدعيًأوًًًًيرفعها)ب(ًأيًمطالبةًً

 خيارات؛ًأوالًوًالضماناتأوًعدمًتلقيًأوًالحصولًعلىًفائدةًأيًأوراقًماليةًبماًفيًذلكً



 
 
 
 
 
 
 
 

 

دفعهًلألوراقًاملاليةًأليًكيانًغيرًكاٍفًبماًفيًًاملقترحاملدفوعًأوًًاملقابلأنًالسعرًأوًًبدعوًى)ج(ًأيًمطالبةً

ثلًاملبلغًالذيًيتمًبهًزيادةًهذاًالسعرًأوًاملقابلًذلكًعلىًسبيلًاملثالًالًالحصرً،ًمقدارًأيًحكمًأوًتسويةًتم

اًشريطةًتغطيةًتكاليفًالدفاعًفيماًيتعلقًبهذهًاملطالبات.  فعلي 

 :الشركةًالفرعيةًويقصدًبها(ًجًج)

الشركةًاملسماةًإماًمباشرةًًًتكوًنًً(وخاللًهذهًالفترةًًالبوليصةأوًقبلًبدءًفترةًًًً)خالل(ًأيًكيانًفيماًيتعلق1ًً)

 أوًمنًخاللًواحدةًأوًأكثرًمنًالشركاتًالتابعة:

 واملستحقةًلهذاًالكيان؛ًأوًالصادرة٪ًمنًاألسهم50ًمتلكًأكثرًمنًت(1ً)

 ٪ًمنًحقوقًالتصويتًداخلًهذاًالكيان؛ًأو50ً(ًتسيطرًعلىًأكثرًمن2ً)

 سًإدارةًهذاًالكيانً؛تحكمًفيًحقًالتصويتًالنتخابًأوًعزلًغالبيةًأعضاءًمجلت(3ً)

 و

خاللًتلكًالفترةًًالبوليصةالشركةًاملسماةًأوًأيًشركةًتابعةًخاللًفترةًًتنشأهأوًًتحصلًعليه(ًأيًكيان2ً)

أعالهًفيماًيتعلقًبهذاًالكيانًمنًالبنودًً(3ًً(ًأوً)2(ًأوً)1التيًتفيًفيهاًالشركةًاملسماةًبماًالًيقلًعنًواحدًمنً)

 هذاًالكيان:يكنًماًلمً

اًًحسبماًيتممنًالجدول14ًًديهًإجماليًاألصولًالتيًتتجاوزًالحدًاملنصوصًعليهًفيًالبندً)أ(ًل حسابهًوفق 

 للسياساتًواملبادئًواملمارساتًاملحاسبيةًاملعتادةًللشركةًاملسماة؛ًأو

 ؛ًو)ب(ًلديهًأيًمنًأوراقهًاملاليةًاملتداولةًفيًأيًبورصةًلألوراقًاملاليةًفيًالوالياتًاملتحدةًاألمريكية



 
 
 
 
 
 
 
 

 

علىًأساسًًالبوليصة(ًأيًكيانًآخرًحصلتًعليهًأوًأنشأتهًالشركةًاملسماةًأوًأيًشركةًتابعةًخاللًفترة3ً)

اًمنًتاريخًاإلنشاءًأوًاالستحواذًأوًحتىًنهايةًفترة30ًمؤقتًملدةًثالثينً) ًويحق.ًأسبقأيهماًًالبوليصة(ًيوم 

اًلتقديرهاًاملطلق)ًوًًالتأمينلشركةًً ًعلىًقيامًالشركةًاملسماةًبتقديمًتضمينًكيانًالحقًًًً(فق  كشركةًتابعةًبناء 

ا30خاللًالفترةًاملذكورةًأعالهًوالتيًتبلغًثالثينً)) ًإجراءًالتقييمًلشركةًالتأمينتفاصيلًكافيةًللسماحًً((ًيوم 

.ًفيًشركةًالتأمينطلبهاًًتإضافيةًمطلوبًوقبولًأيًشروطًوأحكامًوقيودًإضافيةًقدًًًًقسطالصحيحًودفعًأيًً

اًعلىًشرطًًتعتبرحالًقررًاملؤمنًعدمًتضمينًهذاًالكيانًفيماًبعدًكشركةًتابعة،ً املنشأةًلمًتستحوذًمطلق 

ًالشركةًالتابعة.

ً

ستخدمالشكًًلتجنب
ُ
إالًللكياناتًأوًاألشخاصًالطبيعيينًاملستخدمينًًًالبوليصةالتغطيةًبموجبًهذهًًًً،ًالًت

التيًارتكبتًبالفعلًأوًاملزعومًارتكابهاًًًاألعمالًغيرًاملشروعةهذهًالكياناتًفيماًيتعلقًبمطالباتًًًًالتيًتعينهمأوًً

ًالفترةًوًحدوثهاباألحداثًالتيًحدثتًبالفعلًأوًاملزعومةًًاملتعلقةأوًالتحقيقاتً ًتكونًأوًكانتًخاللًهذه

 الشركاتًالتابعةًعلىًالنحوًاملحددًأعاله.هيًًناتًاملذكورةًالكيا

ً

عنًكونهًشركةًتابعةًعلىًالنحوًاملحددًًًالبوليصةخاللًفترةًًًًيتوقفأعاله،ًفإنًأيًكيانًًًًبغضًالنظرًعماًذكر

اًشركةًتابعةًخاللًفترةًثالثينً)ًًيعتبرأعاله،ًً اًمنًتاريخًتوقفهًعنًالوفاءًبالشروطًاملذكورةًأعاله30ًتلقائي  (ًيوم 

عتبرًهذاًالكيانًشركةًتبأنًًشركةًالتأمينوخاللًهذهًالفترةًقدًتطلبًالشركةًاملسماةًموافقةًخطيةًمنً



 
 
 
 
 
 
 
 

 

اًتابعةً ،ًالخطيةهذهًاملوافقةًًالحصولًعلىًعدم(ًأعاله.ًفيًحالة3ًبموجبًالشروطًاملنصوصًعليهاًفيً)الحق 

 ً(ًأعاله.3(ًأوً)2)ًأوً(1(ً)1يعتبرًهذاًالكيانًشركةًتابعةًفيًاليومًالذيًتوقفًفيهًعنًالوفاءًبالشروطً)الً

"ًويقصدًبهًتوفيرًاآلمنًمنًجانبًاملؤمنًعليهًللمعلوماتًلسلطاتًعامةًمحددةًعنًاملخالفات)دد(ً"اإلبالغً

منًقانونًساربينز806ًًًأًمنًقانونًالوالياتًاملتحدةً)كماًهوًموضحًفيًاملادة1514ًًًًكماًهوًمبينًبموجبًاملادة

 (ًأوًبموجبًأيًتشريعًمعادلًفيًأيًاختصاصًقضائي.2002أوكسليً

 )هًه(ًاألفعالًفيرًاملشروعةًويقصدًبها:

 (ًفيماًيتعلقًبشخصًاملؤمنًعليه،ًأي:1)

همالًأوًتقصيرًفيًأداءًالواجبًأوًمخالفةًللنظامًاألساس يً)أ(ًفعلًحقيقيًأوًمزعومًأوًخطأًأوًبيانًمضللًأوًإ

 أوًالقانونًاملدنيًأوًالعام؛ًأو

 )ب(ًاإلجراءًاملقترحًفيماًيتعلقًبالدعويًالتفرعيةًللمساهمينًفقط؛ًأو

 ،ممارسات التوظيف غير املشروعة)ج(ً

اًأوًبسببًهذهًالصفةًفقط؛ً  أومنًالشخصًاملؤمنًعليهًالذيًيتصرفًبصفتهًأوًفردي 

اًبسببًهذه2ً) (ًفيماًيتعلقًبالشركة،ًأيًفعلًحقيقيًأوًمزعومًأوًخطأًأوًإهمالًمنًالشركةًبصفتهاًفردي 

 القدرةًولكنًفقطًبقدرًماًهوًمحددًفيًدعاويًالتأمين.

)وو(ًممارساتًالتوظيفًغيرًاملشروعةًويقصدًبهاًفيماًيتعلقًبموظفيًالشركةًكلًماًهوًفعليًأوًمزعومًمماً

 يلي:



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ؛ًأواستنتاجيةصلًالتعسفيًأوًإنهاءًالعملًأوًاإليذاءًبصورةًغيرًمشروعةًسواءًكانتًفعليةًأوً(ًالف1)

 ؛ًأوالتشويةًاملتصلًبالعمل(2ً)

 فيًمكانًالعملً؛ًأوًخالفه(ًالتحرشًالجنس يًأو3ً)

 (ًالحرمانًغيرًاملشروعًمنًفرصةًالعملًأوًالوظيفةًأوًالترقيةً؛ًأو4)

 بالتوظيف؛ًأوًفيماًيتعلق(ًالتمييزًغيرًاملشروع5ً)

 سابق؛ًأوًالتوصيةًبموظف(ًتشويهًالشخصيةًاملتعلقةًبالتوظيفًأو6ً)

ًالتقصيرًفيًمنحغيرًالعادلًًأوًالتأديبأوًترقيةًالحرمانًغيرًالعادلًمنًالفرصًالوظيفيةًًتوظيف(ًعدم7ً)

 الحيازةًأوًتقييمًاملوظفًاملهمل؛ًأو

ًعلىًممارسةًهذاًاملوظفًالفعليةًأوًًمنًأًًالثأر(8ًً) حقوقهًأوًواجباتهًالقانونيةًًًمحاولةًممارسةيًموظفًبناء 

 )االنتقامًمنً"املبلغينًعنًاملخالفات"(.

 

 االستثناءات -3

 عنًسدادًأيًخسائرًناتجةًعن:ًةشركةًالتأمينًمسؤولًالًتكوًن

 )أ(ًالسلوكًغيرًالقانوني

ًعلىًأوًيمكنًًأوًأيًمطالبةًتنشأًعن  إلى:ًتعزًوبناء 

ا(ًاكتسابًاملؤمنًعليهًأيًربحًأوًميزةًلم1ً)  لمؤمنًعليه؛ًأولًتكنًمستحقةًقانون 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .مخادع(ًارتكابًاملؤمنًعليهًأيًعملًاحتياليًأوًغير2ً)

األساسيةًأليًحكمًنهائيًفيًالدعوىًموجبًإثباتًسلوكًاملؤمنًعليهًبًفيًحالةالًيطبقًهذاًاالستثناءً)أ(ًإالً

 قبولًخطيًمنًاملؤمنًعليه.موجبًمحكمةًأوًهيئةًقضائيةًأوًهيئةًقانونيةًأوًجهةًتنظيميةًأوًب

 /ًتلفًاملمتلكاتًاإلصابةًالجسدية)ب(ً

إلىًإصابةًجسديةًأوًمرضًأوًألمًنفس يًأوًاضطرابًعاطفيًأوًمرضًًتعزًينشأًعنًأوًبناءًعلىًأوًتًدعوًىأيً

بماًفيًذلكًًماديةببًأوًالتسببًفيًتلفًأوًخسارةًأوًتدميرًأيًممتلكاتًأوًوفاةًأيًشخصًمهماًكانًالًس

 هذاًاالستثناءً)ب(ًعلى:ًعدمًتطبيق.ًولكنًبشرطًخسارتها

 ؛ًأواستنتاجيللشركةًسواءًبشكلًمباشرًأوًًتأمينمقدمةًمنًأيًحاملًًدعوًى(ًأي1ً)

ًعلىًعليهًفيماًيتعلقًبأيًمطالبةًضدًأيًشخصًمؤمنًًاملتكبدة(ًتكاليفًالدفاع2ً) القتلًالعمدًوقانونًبناء 

فيًاململكةًاملتحدةًأوًالقتلًغيرًالعمدًأوًاإلهمالًالجسيمًأوًأيًخرقًألي2007ًًًلعامًًالقتلًالخاصًالشركاتًً

ًعلىًالشخصًاملؤمنًعليهًًيكوًنقانونًيتعلقًبالصحةًوالسالمةًأوًأيًتشريعًمشابهًبموجبهً
 

بسببًًمسئوال

اًفيًالشركة.ًيتصلًغيرًمشروعارتكابهً/ًهاًارتكابًفعلً ًأوًموظف 
 

اًأوًمسؤوال  بصفتهًمدير 

 

 )ج( التلوث

بالتصريفًالفعليًأوًاملزعومًأوًاملهّددًأوًتشتيتًأوًإطالقًأوًهروبًأيًمادةًسواءًكانتًصلبةًأوًًدعوًىأيً

سامةًأوًخطرةًأوًملوثةًبماًفيًذلكًعلىًسبيلًاملثالًسائلةًأوًغازيةًأوًبيولوجيةًأوًإشعاعيةًأوًحراريةًأوًمادةًً



 
 
 
 
 
 
 
 

 

املنتجاتًاملحتويةًًأوامليكوتاًأوًاملنتجاتًالثانويةًالحريرًالصخريًأوًأوًمنتجاتًالحريرًالصخريًالًالحصرً

أوًالسخامًًأوًالفطرياتأوًالجراثيمًأوًالعفنًأوًاألليافًأوًالغبارًأوًاألبخرةًًأوالدخانًًأوعلىًالرصاصً

النفطًًوأنفاياتًاملياهًأوًالرائحةًأوًانبعاثاتًالهواءًأوًاملوادًالكيميائيةًأوًالقلوياتًأوًاألحماضًأوًًاألدخنة

واملنتجاتًالنفطيةًوالنفاياتًالطبيةًوموادًالنفاياتًاملرادًإعادةًتدويرهاًأوًتجديدهاًأوًاستصالحهاًأوًطلبً

السمومًأوًتحييدًأيًمادةًمنًهذهًاملوادًأوًًالتخلصًمناختبارًأوًمراقبةًأوًتنظيفًأوًإزالةًأوًاحتواءًأوً

ًلىً:(ًعجهذاًاالستثناءً)ًعدمًتطبيقامللوثات.ًولكنًبشرطً

 )ب(ًمنًالجدول؛ًأو4ًحتىًالحدًالفرعيًالواردًفيًالبندًًالدعوًى(ًتكاليفًالدفاعًاملتكبدةًفيماًيتعلقًبهذه1ً)

 .استنتاجيسواءًبشكلًمباشرًأوًًللتأمينيقدمهاًأيًحاملًًدعوًى(ًأي2ً)

ً

 األمين( مسؤولية د)

ًعلىًأوًيمكنًعزوهاًإلىًًتنشأأيًمطالبةً ًاملتعلقاألمانةًأوًالواجبًاالئتمانيًأوًاإلهمالًًالتقصيرًفيعنًأوًبناء 

املوظفًالتيًًًفوائدًًبأيًبرنامجًأوًخطةًللتقاعدًأوًاملعاشًالتقاعديًأوًتقاسمًاألرباحًأوًالرعايةًاالجتماعيةًأو

أيًانتهاكًملسؤولياتًاملؤمنًعليهًالتيًيفرضهاًعنًأوًاملوظفينًأوًًمسئوليهاوضعتهاًالشركةًلصالحًمديريهاًأوً

 القانونًفيماًيتعلقًبماًسبق.

 مقابلًاملؤمنًعليهًالعاديالوالياتًاملتحدةًاألمريكيةًاملؤمنًعليهًفيً)ه(ً



 
 
 
 
 
 
 
 

 

ًعلىًأوًيمكنًعزوهاًإلىًأيًمطالبةًمرفوعةًأوًًًًتنشأأيًمطالبةًً فيًالوالياتًاملتحدةًاألمريكيةًًًمقدمةعنًأوًبناء 

ًع
 
 .كيانًخارجيأوًًمؤمنًعليهأوًبالتعاونًمعًأيًشركةًأوًشركةًًبتحريضنًأوًنيابة

 مطالباتًالتأمينًأوًتكاليفًالدفاع.ًمقابلالًيطبقًهذاًاالستثناءً)ه(ًعلىًاملؤمنًعليهًاملعترفًبهً

 

 سبقاملشعار اإل ( و)

إلىًوقائعًأوًظروفًكامنةًأوًمزعومةًأوًإلىًنفسًاألفعالًالخاطئةًأوًًتعزًوعنًأوًتستندًإلىًأوًًتنشأأيًمطالبةً

ذاتًالصلةًأوًاملستمرةًأوًاملتكررةًأوًاملزعومةًفيًأيًمسألةًتمًاإلبالغًعنهاًأوًفيماًيتعلقًبأيًإشعارًتمًاإلبالغً

دًأوًاستبدالًبمثابةًتجديًبوليصةتعتبرًهذهًالًبوليصةًحيثبموجبًأيًًفيماًيتعلقًبأيًبوليصةًصادرةعنهً

 تنجحًفيًالوقتًاملناسب.ًوالتيًقد

ً

 القضية السابقة أو املعلقة )ز( 

معلقةًسواءًإلىًأيًإجراءاتًمدنيةًأوًجنائيةًأوًإداريةًأوًتنظيميةًًتعزواأيًمطالبةًناشئةًعنًأوًبناءًعلىًأوً

اًمنًتاريخًاالستمرارًاملنصوصًعليهًفيًالبندًً 11ًأوًمسبقةًأوًتحقيقًأوًتحكيمًأوًطلبًأوًحكمًقضائيًاعتبار 

ًأوًً ًاملطالبة ًالجدولًأو ًاإلجراءاتًًًاملدعيةمن ًفيًمثلًهذه ا ًأساس  ًاملزعومة ًأو ًالظروفًنفسها ًأو منًنفسًالوقائع

 طلبًأوًالحكًماملعلقةًأوًالسابقةًأوًالتحقيقًأوًالتحكيمًأوًال

ً



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 )ح( العروض العامة

ًعلىًأوًمنسوبةًإلىًأيًطرحًعامًلألوراقًاملاليةًخاللًفترةًالوثيقةًولكنًبشرطً أيًمطالبةًناشئةًعنًًأوًبناء 

 (ًعلى:زطبقًهذاًاالستثناءً)يأالً

 (ًعروضًالديونًفيًأيًمكانًفيًالعالمً؛ًأو1)

(2ً ًاألمريكية ًخارجًالوالياتًاملتحدة ًلألسهمًلشركة ًأيًطرحًعام ًلهذاًب( ًاإلجمالية ًالقيمة ًتتجاوز حيثًال

 ٪ًمنًالقيمةًالسوقيةًلتلكًالشركةًقبلًالعرضًمباشرة.50االكتتابًأوًالطرحً

ً علىًأيًفرضًسلوكًأوًمعرفةًالشخصًاملؤمنًعليهًيًُ،ًالًاالستثناءاتألغراضًتحديدًقابليةًتطبيقًهذه

 (ًوً)ز(.و)ًالواردةًفيًاالستثناءاتًبخالفآخرًًعليهًشخصًمؤمن

 

 التمديد -4

 )أ(ًفترةًاالكتشاف

ًأوًفيًحالةًالتحقيق،ًًًًبوليصةهذهًالًًيتمًتمديدًً
 
ًبعدًفترةًًًتبدأالتيًًاملطالباتًًلتشملًاملطالباتًاملقدمةًأوال

 
أوال

اًأوًاملزعومًارتكابهاًأوًًغيرًاملشروعةولكنًخاللًأيًفترةًاكتشافًمعمولًبهاًلألفعالًًبوليصةال املرتكبةًفعلي 

ً)ب(ًمنًالجدول.2ًقبلًتاريخًانتهاءًالصالحيةًاملذكورًفيًالبندًًتفيًحالةًالتحقيق،ًالظروفًالتيًحدث

منحًفترةًاالكتشافً اًلتُ  لشروطًالتالية:وفق 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

أخرىًتغطيًًبوليصةأوًاستبدالهاًبأيًًبوليصةهذهًالًعدمًتجديدً(بوليصةفترةًالبعدًانقضاءً)ًفيًحالة(1ً)

 شركةًالتأمين:ً،ًتمنحتغطيةًمسؤوليةًأعضاءًمجلسًاإلدارةًواملسؤولين

 ؛ًوقسطًاضافي)أ(ًمنًالجدولًدونًأي13ًًكماًهوًمذكورًفيًالبندًًة(ًفترةًاالكتشافًالتلقائي1)

)ب(ًمنًالجدولًفقطًللمديرينًاملتقاعدينًبدونًأي13ًًمذكورًفيًالبندًً(ًفترةًاالكتشافًالتلقائيًكماًهو2)

ً؛ًوقسطًاضافيً

ا(3ًً) ًلودفعًًًًبذلكًًخطيلطلبًًًًطبق  ًاملسماة ًاملنصوصًالشركة ًالصالحية ًتاريخًانتهاء لقسطًاإلضافيًاملطبقًقبل

وعدمًوجودًحدىًفتراتًاالستكشافًاالختياريةًكماًهوًموضحًفيًالخطأ!ًإًل)ب(ًمنًالجدول2ًعليهًفيًالبندً

 ضافيًاملقابل.اإًلقسطًالالجدولًفيًًفيمصدرًاملرجعً

اًمنًبدايةًفتًمكتسبيعتبرًقسطًالتأمينًاإلضافيً  رةًاالكتشاف.بالكاملًاعتبار 

اًفيًتاريخًنفاذًأوًتنفيذًأي2ًً) لغىًأيًفترةًاكتشافًيتمًاالحتجاجًبهاًتلقائي  أخرىًتوفرًتغطيةًمماثلةًًًبوليصة(ًتُ

 املؤمنًعليهمً،ًأيهماًأسبق.ًكافةلجزءًأوً

اًعندًحدوثًتغييرًفي3ً) اً)ًلشركةًالتأمينًيحقومعًذلكًًالسيطر(ًتنقض يًحقوقًفترةًاالكتشافًتلقائي  وفق 

ًًالتصفيةًبوليصةعنًًتقتبسأنًًص(الخاًالتقديره ًتصلًإلى ً)72ًالتي ا ًعلىًطلب72ًشهر  ًبناء  منًًخطي(

 علىًأيًشروطًوأحكامًوقيودًتراهاًشركةًالتأمينًمناسبة.ًالشركةًاملسماة

 )ب(ًتكاليفًالتحقيق



 
 
 
 
 
 
 
 

 

مدد الشخصًاملؤمنًعليهًًتجهيزلتشملًأيًتكاليفًتحقيقًللشخصًاملؤمنًعليهًناشئةًعنًًبوليصةهذهًالًتُ

ًقائمةبأيًمسائلًًفيماًيتعلق)أوًفترةًاالكتشافًإنًوجدت(ًًبوليصةأوًحضورهًأليًتحقيقًيبدأًمنذًفترةًال

اًلًقبلًتاريخًانتهاءًالصالحية  )ج(ًمنًالجدول.4ًلحدًالفرعيًاملحددًفيًالبندًوفق 

(ً ًاالمتداد ًتعريفً)ً،(بفقطًألغراضًتفعيلًهذا ًتمديد ًجيتم ًللمطالبة (ًو)ًوتعريفليشملًأيًتحقيقً(

 شملًتكاليفًالتحقيق.تلًوتمتدلتكاليفًالدفاعً

ً

ً

 )ج( إجراءات التسليم

شخصًالأيًإجراءاتًضدًًولتشملًمطالباتًوبالتاليًتغطيةًالخسارةًالناشئةًعنهاًًبوليصةهذهًالًيمًتمديد

ًفيًذلكًامل ًعلىًطلبًأوًمذكرةًتوقيفًلترحيلهًأوًتسليمهًبما نفصلًاملجراءًاإًلستئنافًأوًااًلؤمنًعليهًبناء 

االعتقالًشريطةًأالًيصدرًمثلًهذاًالطلبًأوًاالعتقالًنتيجةًألنًيكونًهذاًًًأمرًًإللغاءًالترحيلًأوًالتسليمًأو

النهائيًمنًًالحكمدًأوًواليةًقضائيةًبعدًبشكلًغيرًقانونيًفيًأيًبلموجودًبشكلًعامًالشخصًاملؤمنًعليهً

 محكمةًبلدًآخر.

اًمقدمةً)ج(ًفقطًتعتبرًهذهًاملطالبةًًالتمديدألغراضًهذاً اًرسمي  ًعندًاستالمًاملؤمنًعليهًإشعار 
 

اأوال ًخطي 

منًالسلطةًالحكوميةًاملسؤولةًلإلبالغًعنًطلبًتسليمًضدهًأوًعندًتنفيذًأمرًبالقبضًعلىًالشخصًاملؤمنً

 يهماًأقرب.عليهًأ



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 والوراثةًواملمثلونًالقانونيوًنًاملمتلكات)د(ً

لتشملًاألشخاصًاملؤمنًعليهمًالعقاراتًأوًالورثةًأوًاملمثلينًالقانونيينًأوًالتنازلًًبوليصةهذهًالًيتمًتمديد

غيرًكفءًأوًمعسرًأوًًعليهًمتوفىًأوًاملمثلينًالقانونيينًأوًالتنازلًعنًشخصًمؤمنًعليهًعنًشخصًمؤمن

لرفعًالدعوىًفقطًبسببًفعلًخاطئًفعليًأوًمزعومًًخاضعإلىًالحدًالذيًيكونًفيهًذلكًالشخصًمفلسً

املتوفىًأوًغيرًاملؤهلًأوًاملعسرًأوًاملفلسًوأنًمثلًهذاًالشخصًاملؤمنًعليهًعليهًملثلًهذاًالشخصًاملؤمنً

 .افالسهوًإعسارهًأوًأوًعدمًأهليتهًأًفيًحالةًفيابهًأوًوفاتهالخسارةًًبوليصةًبموجبكانًسيتمًتغطيتهً

 فيًالسكنوالشركاءًًاألزواج)هـ(ً

بماًًالسكنأوًشريكهًفيًًعليهًكزوجأيًشخصًمؤمنًًعليهًلتشملًكشخصًمؤمنًبوليصةهذهًالًيتمًتمديد

إلىًالحدًالذيًيخضعًفيهًهذاًالشخصًإلجراءاتًًمنًنفسًالجنسفيًذلكًالشراكاتًاملدنيةًذاتًالعالقةً

ًالتيًيسعىًإليهاًاملدعي.ًكاستردادًفيماًيتعلقًبمطالبةًضدًاملؤمنًعليه.ًفقطًبسببًحصتهًفيًامللكية

 الشركةًات(ًتكاليفًاالستجابةًألزمو)

رأيًمعقولًمنًاملديرًاملاليًًأوًمنًاملحتملًحدوثهًحسبًبوليصةحدثًماًأوًخاللًفترةًالًفيًحالةًحدوث

٪ًصافيًمنًالنسبةًاملئوية15ًًًسعرًالسهمًاملشتركًلهذهًالشركةًبنسبةًًًًلينخفضساعة24ًًًًللشركةًخاللًفترةًً

ًاليًلة،للتغيرًفيًمؤشرًستاندردًآندًبورزًذيًالص لتشملًتكاليفًالدفاعًالتكاليفًًبوليصةتمًتمديدًهذه

)أوًفترةًاالكتشافًإنًوجدت(ًللحصولًعلىًًًبوليصةركةًخاللًفترةًالوالنفقاتًاملعقولةًالتيًتكبدتهاًهذهًالًش



 
 
 
 
 
 
 
 

 

ً ًاملهنية ًكانتًهناكًمطالبةًًالستشارًياملشورة ًإذا ًالقانونيًبغضًالنظرًعما العالقاتًالعامةًأوًاملستشار

 بهذاًالحدثًشريطة:ًتتعلق

اًللرضاًاملعقوًلًًيوضحًاملؤمنًعليه(1ًً) نفقاتًقدًقللتًأوًمنًاملحتملًأنًهذهًالتكاليفًوالًًلشركةًالتأمينًًوفق 

 أنًتقللًإلىًالحدًاألدنىًمنًالضررًاملحتملًلهذهًالشركةًنتيجةًلهذاًالحدث؛ًو

اًألحكامًهذهًال2)  الساريةًعلىًإخطارًاملطالبات.ًبوليصة(ًإخطارًشركةًالتأمينًبهذهًالتكاليفًوالنفقاتًوفق 

 )د(ًمنًالجدول.4ًالكليًالفرعيًالواردًفيًالبندً(ًللحدًاألقص ىًوتخضعًالتغطيةًبموجبًهذاًاالمتدادً)

 السمعةًمخاطرًاملرتبطةًبالتخفيفًمنًتكاليفال)ز(ً

ًالًيتم ًهذه ًعليهًًبوليصةتمديد ًاملؤمن ًيتحملها ًالتي ًوالضرورية ًاملعقولة ًواملصروفات ًالتكاليف لتشمل

ةًمسبقةًمنًشركةًالتأمينً)الًالعالقاتًالعامةًاملعينًبموافقةًخطيًالستشارًيللحصولًعلىًاملشورةًاملهنيةً

 .الخاضعًللتغطيةًلمطالبةًأوًالتحقيقلبشكلًغيرًمعقول(ًللتخفيفًمنًاآلثارًالضارةًًاأوًتأخيرهًايتمًحجبه

 )هـ(ًمنًالجدول.4ًالكليًالواردًفيًالبندًً(ًللحدًاألقص ىزتخضعًالتغطيةًبموجبًهذاًاالمتدادً)

 تابعةالشركةًالإدارةًالشراءًإنهاءً)ح(ً

ًعلىًإخطارًًًفإنه،ًًإنهاءًاإلدارةعنًكونهاًشركةًتابعةًبسببًًًًبوليصةتوقفتًالشركةًالتابعةًخاللًفترةًالإذاًً بناء 

امنًالشركةًاملسماةًلشركةًالتأمينًقبلًهذاًالحدثًًًًخطي تغطيةًًًبوليصة،ًتوفرًهذهًالبوليصةلفترةًالًًوطبق 

اًمباشرةًبعد45ًًخاللًًالحادثةأوًاملزعومًارتكابهاًأوًالظروفًًغيرًاملشروعةفيماًيتعلقًمطالباتًاألفعالً يوم 

 .اإلنهاءتاريخًاالنتهاءًمنًهذاً



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (ًتكاليفًالطوارًئط)

الخطيةًاملسبقةًعلىًتكبدًتكاليفًالدفاعًحتىًالحدًاألقص ىًالكليًًًاشركةًالتأمينًعنًشرطًموافقتهًتتنازًل

ًمنًالجدولًحيثًلمًي4ًاملنصوصًعليهًفيًالبندً ًللمؤمنًعليهًللحصولًعلىًموافقةً)و( ًخطيةكنًعمليا

 مسبقةًمنًشركةًالتأمين.

 ات)ي(ًحمايةًاألصولًوالحري

)ز(ًمن4ًًفرعيًمنصوصًعليهًفيًالبندًالحدًاللتشملًكخسارةًبحدًأقص ىًإجماليًًبوليصةتمديدًهذهًالًيتم

النفقاتًالتيًتكبدهاًالشخصًًالرسومًالقانونيةًوالتكاليفًوالنفقاتًاملهنيةًاملعقولةًوغيرهاًمنًوالجدولً

ًللحصولًعلىًبوليصةالتيًاتخذتًألولًمرةًخاللًفترةًالًالقانونيةًإجراءاتًالدفاعًأوًللحصوًلًعليهًاملؤمن

هذهًالرسومًوالتكاليفًوالنفقاتًإلىًشركةًًابالغفصلًأوًتقييدًأوًإبطالًاألصولًأوًتقييدًالحريةًشريطةً

 طبقةًعلىًاإلخطارًاملطالبات.املًبوليصةالتأمينًوفقاًألحكامًهذهًال

 ًسنداتًالكفالة(ًتكاليفًك)

)ح(ًمن4ًًلتشملًتكاليفًالدفاعًًحتىًالحدًاألقص ىًالكليًالفرعيًالواردًفيًالبندًًبوليصةتمديدًهذهًالًيتم

علىًالشخصًاملؤمنًعليهًًًاملحددةالكفالةًًًًاتالضمانة(ًللحصولًعلىًسندًًبخالف)ًًالقسطًاملعقوًلًوالجدولًً

 غطاة.املًباملطالبةمنًمحكمةًجنائيةًفيماًيتعلقً

 

 طالبات امل شروط -5



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 شعاراإًل(ًأ)

اًًيقدمًاملؤمنًعليه(1ً) اًخطي  أيًمطالبةًفيًبًشركةًالتامينًفياًيتعلقإلىًً(بماًفيًذلكًالتفاصيلًالكاملة)إشعار 

ًخاللًفترةًال
 
اًبشكلًًًبوليصةأقربًوقتًممكنًعمليا )أوًفترةًاالكتشافًإنًوجدت(ًوحيثماًلمًيكنًذلكًعملي 

ً ًالًإلصدارًاإلشعارمعقولًللمؤمنًعليه ًاالكتشاًبوليصةخاللًفترة ًفترة ًثمًيتمًإرسالًًف)أو ً إنًوجدت(

اًمنًتاريخًانتهاءًفترةًال30اإلشعارًفيًغضونًثالثينً)  )أوًفترةًاالكتشافًإنًوجدت(.ًبوليصة(ًيوم 

علىًالنحوًاملنصوصًعليهًأعاله،ًفإنًأيًمطالبةًًشركةًالتأمينقديمًإشعارًخطيًللمطالبةًإلىًتًفيًحالة(2ً)

ًعلىًأوًيمكنًعزوهاًإلىًنفسًاألفعالًأوًاألفعال ذاتًالصلةًأوًاملستمرةًًاملشروعةًغيرًأخرىًتنشأًمنًأوًبناء 

ألولًًأرسلتاعتبارهاًقدًًوستعتبررديةًكمطالبةًفًالسابقةًأوًاملتكررةًأوًاملتداولةًيتمًالنظرًفيهاًمعًاملطالبة

 مرةًفيًوقتًاإلشعارًاألصلي.

ًكانًاملؤمنًعليه3ً) وقامًعلىًعلمًبأيًظروفًمنًاملتوقعًأنًتؤديًإلىًاملطالبةًً(بوليصةخاللًفترةًال)(ًإذا

ًمعًكاملًالتفاصيلًًبإرسال ًإلىًشركةًالتأمينًبهذهًالظروفًوأسبابًتوقعًمثلًهذهًاملطالبةً ا اًخطي  إشعار 

(ً ًواألشخاصًوالكياناتًاملعنية ًبالتواريخ ً)املعروفةاملتعلقة ًاملحتملين ًواملطالبين ًوالعواقبًالتيًاملعروفة( )

ًعلىًأوًيمكنًعزوهاًإلىًأيًمطالبةًتنشأًالحق ًًفإننتجتًأوًقدًتنجمًعنًأيًعملًخاطئًمتوقع،ً اًمنًأوًبناء 

ًًألولًمرةًفيًوقتًتقديمًاإلشعارًألولًمرة.ًصادرةًتعتبرًغيرًاملشروعةنفسًالظروفًأوًاألفعالً

إرسالهاًإلىًالعنوانًًًتمويًًبوليصةشارةًإلىًرقمًالإًلًًخطية)أ(ًًًًاملطالباتاإلشعاراتًبموجبًشرطًًًًكافة(ًتكون4ًً)

 منًالجدول.9ًاملحددًفيًالبندً



 
 
 
 
 
 
 
 

 

اًلشروطًاملطالبةً)أ(.5) غًعنهاًوفق 
َّ
ًفقطًفيماًيتعلقًباملطالباتًاملبل

 
نًمسؤوال ّ

 (ًيكونًاملؤم 

 )ب(ًالدفاعًوتسويةًاملطالباتًواملوافقة

الدفاعًعنًاملطالبات.ًيحقًلشركةًالتأمينًاملشاركةًالكاملةًفيًًًعليهًوليسًشركةًالتأمينً(ًمنًواجبًاملؤمن1)

يًأيًتسويةًأليًمطالبة.ًفيماًيتعلقًبأيًمطالبةًيتمًتقديمهاًأوًاالحتفاظًبهاًالتحقيقًوالدفاعًوالتفاوضًف

ًعلىًتحريضًمنًأيًشخصًمؤمنًً مطالبةًًًمقابلآخرًًًًمسئوًلأوًخارجًالكيانًأوًمديرًأوًًعليهًًنيابةًعنًأوًبناء 

ًيكونًللمؤمنًالحقً)ولكنً ًضدًاملؤمنًعليه، ًاملعترفًبها ااملؤمنًعليه ًالتحقيفرض  ًللتحكمًفي قًوالدفاعً(

 والتفاوضًفيًأيًتسويةًلهذهًاملطالبة.

يدفعًًًوأتسويةًأوًيوافقًعلىًأيًحكمًًًًيةللمؤمنًلهًأنًيقبلًأوًيتحملًأيًمسؤوليةًأوًيبرمًأيًاتفاقًًيحق(ًال2ًً)

والتيًالًيجوزًًًشركةًالتأمينأيًخسارةًأوًيتحملًتكاليفًالدفاعًبأيًشكلًآخرًدونًموافقةًخطيةًمسبقةًمنًً

ً ًبشكلًغيرًمعقول. ًتأخيرها ًأو ًالتأمينًمسئولةًالحجبها ًدوًنًتكونًشركة ًيتمًتكبدها ًعنًدفعًأيًتسوية

صالحيةًالتحقيقًفيًشؤونًًًليهاهيئةًتنظيميةًًالخطيةًاملسبقة.ًالًيعتبرًاإلبالغًعنًاألمورًإلىًًًًاموافقتهًًالحصوًل

املؤمنًًًمنع(ًبشرط2ًً)ب(ً)شروطًاملطالباتمخالفةًلشركةًالتأمينًًاملؤمنًعليهًدونًموافقةًخطيةًمسبقةًمنًً

ًاملوافقةً ًاملؤنًعليهعليهًمنًطلبًمثلًهذه ًًوأنًيسعى ًلشروطًًشركةًالتأمينموافقةًللحصولًعلى ا وفق 

 ً.إنهائههذاًالحظرًأوً(ًبمجردًرفع2ًاملطالبةً)ب(ً)

جميعًاملعلوماتًواملساعدةًوالتعاونًفيماًيتعلقًشركةًالتأمينًأنًيقدمًإلىًًعليهًبأنًتقديمًاملؤمنًيلتزم(3ً)

 ًباملطالبة.



 
 
 
 
 
 
 
 

 

فيًحالةً(ًيتعينًعلىًشركةًالتأمينًدفعًتكاليفًالدفاعًعلىًأساسًتكبدهاًفيماًيتعلقًباملطالباتًاملشمولة.4ًً)

،ًيتعينًعلىًالشركةًاملسماةًفيًالنهايةًبوليصةأيًتكاليفًدفاعًمتقّدمةًالًتتمًتغطيتهاًبموجبًهذهًالًتحديد

 سدادًهذهًاملبالغًإلىًاملؤمن.

 التخصيص(ًج)

تلكًاملبالغًأوًأجزاءًمنًالخسائرًاملخصصةًللمسائلًاملغطاةًضدًاملؤمنًعليه.ًإذاًالتأمينًتدفعًشركةً(1ً)

ًمنًاألمورًوالتيًأيًخسارةًناشئةًعنًمطالبةًًعليهًتكبدًاملؤمن
 
واألمورًالتيًالًتغطيهاًهذهًًاملغطاةتشملًكال

ًوشركةًالتأميننًعلىًاملؤمنًعليهًًأوًتلكًالتيًوقعتًضدًكلًمنًاألطرافًاملغطاةًوغيرًاملغطاة،ًيتعيًًبوليصةال

ًالتعرضً ًمراعاة ًمع ًأدناه ًاملشمولة ًالخسارة ًلنسبة ًالعادلًوالسليم ًالتوزيع ًلتحديد بذلًقصارىًجهدهما

 القانونيًواملاليًالنسبيًألطرافًاملطالبةًوالفوائدًالنسبيةًالتيًسيتمًالحصولًعليهاًبموجبًقرارًاملطالبة.

علىًتحديدً،ًعندئذًيتفقًالطرفانًعليهًوشركةًالتأمينًبينًاملؤمنًلتخصيصفيًحالةًعدمًاملوافقةًعلىًا(2ً)

ًوذلكًمنًخالًاستشارًيمعًمراعاةًاملبادئًاملنصوصًعليهاًفيًهذاًالشرطًالخاصًباملطالباتًًهذاًالتخصيص

ًعلىًالطلباتً
 
مًويكونًقرارهًمبنيا

ّ
قانونيًيتمًاالتفاقًعليهًبشكلًمتبادلًوالذيًسيتصرفًكخبيرًوليسًكمحك

بتقديمًأسبابًماًلمًيطلبًاملؤمنًًًاالستشارًيالخطيةًاملقدمةًمنًالطرفين.ًلنًيكونًهناكًأيًالتزامًعلىًهذاًً

ا.ًشركةًالتأمينعليهًأوً  تحديد 

ًيتحملًكلًمن3ً) ًإلىًتحديدًخبيرًبموجبًشرطًاملطالباتًًواملؤمنًعليهًشركةًالتأمين( تكاليفًأيًإشارة

 ً.املعني



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 )د(ًأولويةًاملدفوعات

ًيجبًعليهاًً،عنًدفعًالخسارةًاملشمولةًبموجبًأكثرًمنًاتفاقيةًتأمينًواحدةًًةمسؤولًًتًشركةًالـتأمينإذاًكان

درجةًمعقولةًأنًيصبحًحدًاملسؤوليةًمنًاملحتملًبًإذاًكاندفعًهذهًالخسارةًبالترتيبًاملستحق.ًومعًذلك،ً

ا ًلمًيفرضًالقانونًأوًأيًأمرً)بمدفوعاتًالخسارة،ًيتعينًعلىًاملؤمنًًمتعلق  معًمراعاةًحدًاملسؤوليةًوما

اًللترتيبدفعًالخسارةًًبشأنها(ًقضائيًأوًتنظيمي  التالي:ًوفق 

 )ب(؛ًثمًالتمديد(ًلألشخاصًاملؤمنًعليهمًبموجبًاتفاقيةًالتأمينً)أ(1ً)ً

 (ًللشركاتًبموجبًاتفاقيةًالتأمينً)ب(؛ًثم2)

 (.ج(ًللشركاتًبموجبًاتفاقيةًالتأمينً)3)

 واملبالغًاملستردةًاالستبدال)هـ(ً

حقوقًًًلكافةإلىًحدًهذاًالدفعًًًًتخضعًشركةًالتأمين،ًبوليصة(ًفيًحالةًوجودًأيًمدفوعاتًبموجبًهذهًال1)

كلًماًهوًضروريًبشكلًمعقولًبًًوالقياماألوراقًاملطلوبةًًًكافةبتنفيذًًعليهًًاستردادًاملؤمنًعليه.ًيقومًاملؤمنًً

حسبًالطلبًاملعقولًمنًمنًرفعًأيًإجراءًأوًدعوىًاستردادًًشركةًالتأمينلتأمينًهذهًالحقوقًولتمكينً

 .املؤمن

(2ً)ً
 

إلىًًعدًذلكبًمقابلًأيًمدفوعاتًيقومًبهاًاملؤمنًمعًبقاءًأيًرصيدًيتمًتحويلهًواردأيًاستردادًًيطبقًأوال

ًًاالحتفاظًبهًحسبًاالقتضاء.ًيتمًاملؤمنًعليهًأوًالشركةًأو



 
 
 
 
 
 
 
 

 

لشركةًالتأمينًممارسةًأيًحقًفيًاالستجوابًضدًاملؤمنًعليهًماًلمًينطبقًاالستثناءً)أ(ًعلىًهذاًًيحق(ًال3ً)

 الشخصًاملؤمنًعليه.

 

 الشروط العامة -6

 للسيطرةالتلقائيًًاإلنهاءتغييرًفيًال)أ(ً

فيًحيزًالتنفيذًًبوليصة،ًتستمرًالتغطيةًبموجبًهذهًالبوليصةتغييرًفيًالسيطرةًخاللًفترةًالًوجودفيًحالةً

ًافيماًيتعلقًبمطالباتًاألفعالًالخاطئةًاملرتكبةًأوًاملزعومًارتكابهًبوليصةوالتأثيرًالكاملينًحتىًنهايةًفترةًال

ً ًاملتعلقة ًًباألفعالوالتحقيقات ًأو ًبالفعل ًحدثت ًحدالتي ًفيًًًوثهااملزعوم ًالتغيير ًلهذا ًالفعلي ًالتاريخ قبل

ً ًتتوقفالسيطرة ًارتكابهاًًولكن ًاملزعومة ًأو ًاملرتكبة ًالخاطئة ًاألفعال ًبمطالبات ًيتعلق ًفيما التغطية

بعدًذلكً)ماًلمًيتمًاالتفاقًعلىًخالفًًاملزعومًحدوثهاوالتحقيقاتًاملتعلقةًباألحداثًالتيًحدثتًبالفعلًأوً

اًبالكاملًمقابلًالتغطيةًاملقدمة.ًوسيعتبر(ًوشركةًالتأمينماةًالشركةًاملسًخاللذلكًمنً  القسطًمكتسب 

 واالحتفاظ)ب(ًالحدًمنًاملسؤوليةً

 (ًحدودًاملسؤوليةًوالحدودًالفرعية:1)

ً ًالًال)أ( ًللمؤمنًبموجبًهذه ًاإلجمالية ًللمسؤولية ًاألقص ى ًالحد ًحدًًبوليصةيتجاوز ًالخسائر عنًجميع

 .بوليصةبموجبًهذهًالًيقدمونًاملطالباتددًاملطالباتًأوًاملؤمنًعليهمًالذينًاملسؤوليةًبصرفًالنظرًعنًع



 
 
 
 
 
 
 
 

 

)وفترةًًبوليصةلكاملًفترةًالًشاملةمنًالجدول4ًًالحدودًالفرعيةًاملنصوصًعليهاًفيًالبندًًكافةًتعتبرً)ب(

فةًمضاجزءًمنًحدودًاملسؤوليةًوليستًًوالتيًتعداالكتشافًإنًوجدت(ًبغضًالنظرًعنًعددًاملطالباتً

 .إليها

باإلضافةًًوالحدًاإلضافيًللمديرًغيرًالتنفيذيًمنفصلًعنًحدًاملسؤوليةًًًًيعتبر)ج(ًعلىًالرغمًمماًذكرًأعاله،ًً

 .إليه

)أ(ًمن5ًًًالحدًاإلضافيًللمديرًغيرًالتنفيذيًمبلغًإجماليًلكلًمديرًغيرًتنفيذيً)كماًهوًمذكورًفيًالبندًًيعتبرًً

)ب(ًمن5ًًاملديرينًغيرًالتنفيذيينًمجتمعينًكماًهوًموضحًفيًالبندًًلكافةالجدول(ًمعًمراعاةًالحدًاإلجماليً

 الجدول.

 :عملياتًاالحتفاظ(2ً)

يتحملًاملؤمنًعليهًهذاًًو.ًًمبلغًاالحتفاظفقطًعنًمبلغًالخسارةًالذيًيتجاوزًًًًةمسؤولًًتكونًشركةًالتأمين)أ(ًً

 .بدونًتأميناالحتفاظًويظلً

ًكافةعلىًالخسارةًغيرًالقابلةًللتعويضًالتيًتغطيهاًاتفاقيةًالتأمينً)أ(ًتخضعًًمبلغًاالحتفاظ)ب(ًالًينطبقً

الشركةًإلىًشركةًالتأمينًًالذيًتقومًبسدادهالخسائرًاألخرىًاملشمولةًبموجبًاتفاقيةًالتأمينً)أ(ًلالحتفاظً

 علىًالشخصًاملؤمنًعليه.ًالًتطبقولكنً

ًكافةطالبةًبموجبًأكثرًمنًاتفاقيةًتأمينًواحدة،ًيتمًتطبيقًمبلغًاحتياطيًواحدًعلىًامل)ج(ًفيًحالةًتغطيةً

 بالغًاالحتفاظًاملطبقة.ملًأعلىًقيمةًالخسائرًالناتجةًعنًهذهًاملطالبةً،ًوالتيًستكوًن



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 والتعويضاتًاألخرًىًات)ج(ًالتأمين

اًعلىًأيًتأمينًأوًتحصيلًأوًتعويضًسارًيًبوليصة(ًتطبقًهذهًال1)  آخرًمتاحًللمؤمنًله.ًدائم 

 تساهمًفي:ًعلىًوجهًالتحديدًوالًاملديرًالخارجيًخارجتغطيةًاملطالباتًاملقدمةًًتتجاوًز(2ً)

فيًحالةًشراؤهاًالكيانًالخارجيًوالتيًتوفرًتغطيةًمماثلةًملثلًهذاًاملديرًالخارجيً)بًيقوم)أ(ًأيًبوليصةًتأمينً

هذاًالتأمينًاآلخر،ًيتمًتخفيضًحدًاملسؤوليةًعنًالخسارةًبموجبًهذهًالوثيقةًباملبلغًلًتقديمًشركةًالتأمين

الكيانًالخارجيًوً/ًأوًاملديرًالخارجيًبموجبًالتأمينًاآلخرًاملقدمًمنًاملؤمنًإلىًالكيانًًفائدةاملدفوعًمقابلً

 الخارجي(ً؛ًو

 )ب(ًأيًتعويضًآخرًمنًأيًمصدرًآخرًلهذاًاملديرًالخارجي.

 تمثيلًوالصالحية)د(ًال

(1ً ًًوالتفاصيلًاملعلوماتًوالبياناتًتعتبر( ًفي ًإليها ًاملشار ًأو ًالتيًًأساسيةًالعرضالواردة ًللمخاطر لقبولها

 عليهاًاملؤمن.ًوالتيًيعتمدًبوليصةتتحملهاًهذهًال

ًماًعداًالتحريفًاملتعمدًأوًعدمًالكشفًاالدعاءاتًالكاذبةعلىًأساسًًبوليصة(ًالًيجوزًتجنبًهذهًال2)

أوًنيابةًعنًذلكًًخاللرسميًمنًًخطيًتقديماملتعمدًعنًاملؤمنًعليهًحيثًيتمًإثباتهاًبموجبًحكمًنهائيًأوً

 .عليهًاملؤمن

 فيماًيتعلقًاملؤمنًعليه:ًبوليصة(ًألغراضًتحديدًاالستحقاقًلتغطيةًأوًتجنبًهذهًال3)

 أليًشخصًمؤمنًآخر؛ًأيًمعرفةًأوًمعلوماتًيملكهاًأوًيديرهاًأيًشخصًمؤمنًعليهًالًتحتسب)أ(ً



 
 
 
 
 
 
 
 

 

ً(:ج)ب(ًفيماًيتعلقًباتفاقيةًالتأمينً)

املعلوماتًأوًاملعرفةًالتيًيمتلكهاًوأيًسلوكًأليًرئيسًتنفيذيًًبهاًاوًالتيًيتمًاإلدالءالبياناتًيتمًفرضً(1ً)

ًللشرك ًمنًمنصبًتنفيذيًأوًإداري( ًيعادلها ًأوًكبيرًاملسؤولينًاملاليينً)أوًما ًأوًمستقبلي ةًسابقًأوًحالي

 املسماةًعلىًجميعًالشركات؛ًو

معرفةًوسلوكًأيًمنًكبارًاملسؤولينًالتنفيذيينًالسابقينًأوًالحاليينًأوًاملستقبليينًأوًكبيرًيحتسبً(2ً)

املسؤولينًاملاليينً)أوًماًيعادلهاًمنًمنصبًتنفيذيًأوًإداري(ًأليًشركةًأخرىًفيًتاريخًالتأسيسًعلىًهذهً

 الشركة.

 قسطال)ه(ًدفعً

ً ًالتخضع ًالتأمينًبموجبًهذه ًشركة ًًبوليصةمسؤولية ًالبند ًفي ًالكاملًللقسطًاملذكور ًالسداد من7ًًإلى

 الجدولًمنًالشركةًاملسماة.

لعدمًدفعًقسطًالتأمينًعنًطريقًإرسالًإشعارًالًيقلًعنًثالثينًًبوليصةلشركةًالتأمينًإلغاءًهذهًالًيحق

اًإلىًالشركةًاملسماةًعلىًالعنوانًاملذكوًر30) إلغاءًهذهًًلشركةًالتأمينًيحقمنًالجدول.ًال1ًًفيًالبندًً(ًيوم 

 .بوليصةال

 والسلطات(ًاإلشعاراتًو)



 
 
 
 
 
 
 
 

 

ًعن1ً) ًنيابة ًاملسماة ًتتصرفًالشركة ًمطلوبًًكافة( ًأيًإشعار ًواستالم ًيتعلقًبإعطاء ًفيما املؤمنًعليهم

ًال ًهذه ًًبوليصةبموجب ًفيمًكافةودفع ًواإلفصاحات ًوالتراخيص ًالخسارة ًوتخصيص ًيتعلقًاألقساط ا

 وأيًتعديالتًعليها.ًبوليصةبالبياناتًالشخصيةًواإلعالنًعنًاملخاطرًوتنفيذًهذهًال

(ًفيًحالةًوجودًمطالبةًمنًالشركةًاملسماةًأوًعندماًيكونًلدىًالشركةًاملسماةًفيماًيتعلقًبمطالبةًما2ً)

اةًالتيًتعملًنيابةًسحبًموافقتهًعلىًالشركةًاملسمًاملؤمنًعليهللشخصًًيحقبعضًالتضاربًفيًاملصالح،ً

ًيتعلقًالتعاملًمعًهذهًاملطالبةًواختيارًالتواصلًمباشرةًمعًاملؤمنً الًيتحملًاملؤمنًأيًالتزامًًوعنهمًفيما

 بالتواصلًمعًأيًمؤمنًآخرًبخصوصًهذهًاملطالبة.

 )ز(ًالتفسيرات

 إلى:ًبوليصة(ًأيًإشارةًفيًهذهًال1)

التعديالتًالتيًأدخلتًعليهاًأوًعلىًأيًًكافةلالئحةًأوًاألمرًالنظامًاألساس يًأوًالصكًالقانونيًأوًايشملً(1ً)

 فيًأيًواليةًقضائيةًأخرىًذاتًصلة؛ًوًللتشريعوتشملًأيًتشريعًمعادلًًالتشريعإعادةً

 ؛ًوتتضمنًصيغةًاملفردًاإلشارةًإلىًالجمعًوالعكسًصحيح(2ً)

 ؛ًوصحيحاملؤنثًوالعكسًًصيغةًاملذكرتتضمنًصيغةً(3ً)

 منصبًأوًلقبًأوًوضعًقانونيًللفردًعلىًاملركزًاملعادلًفيًأيًواليةًقضائيةًأخرىًذاتًصلة.(ًيشتمل4ً)

 .معنىًتفسيرًيفقطًوليسًلهاًأيًًلإلشارةًبوليصةعناوينًالتكونً(2ً)



 
 
 
 
 
 
 
 

 

ًتنازًلوأيًًشركةًالتأمينموافقةًخطيةًمسبقةًمنًالحصولًعلىًدونًًبوليصة(ًالًيجوزًالتنازلًعنًهذهًال3)

ًيكونًمزعومةً
 

اًوباطال  .الغي 

املؤمنًًبخالفيًطرفًآخرًأًليهدفًإلىًمنحًمنفعةًقابلةًللتنفيذًمباشرةًماًًبوليصةهذهًالليسًهناكًماً(4ً)

 عليه.

 )ح(ًالقانونًالواجبًالتطبيقًواالختصاصًالقضائي

اًللقانونًاملعمولًبهًفيًالبندًًبوليصةتخضعًهذهًال أيًًضع.ًويخ)أ(ًمنًالجدوًل10ًللشروطًاملعمولًبهاًوفق 

ً ًأو ًالخنزاع ًبهذه ًيتعلق ًفيما ًبموجبًأو ًاالختصاصًالحصرًيًبوليصةالفًينشأ ًضمن ًالقضائيًويحدد

 )ب(ًمنًالجدول.10ًاملنصوصًعليهًفيًالبندً

 مجملًاالتفاقية(ًط)

ً ًالشروطًبقبول ًالبوليصةهذه ًأنًهذه ًالتأمينًعلى ًوشركة ًاملسماة ًتوافقًالشركة ًذلكًًبوليصة، ًفي )بما

مرفقةًبهاًتشكلًاالتفاقيةًالوحيدةًوالكاملةًبينًالطرفينًًخطيةوادًمقدمةًبه(ًوأيًموافقاتًوأيًمًالتقديم

 يعدًأيًاتفاقًمسبقًأوًتفاهمًبينًالطرفينًساريًاملفعول.ًالًوبذلكفيماًيتعلقًبهذاًالتأمين.ً

 )ي(ًاملنطقة/ًاالقليم

اًأوًاملزعومةًأوًاملطالباتًاملقدمةًفيًأيًمكانًًًغيرًاملشروعةعلىًاألفعالًًًًبوليصةتطبقًهذهًال التيًتحدثًفعلي 

 فيًالعالم.

ً)ك(ًحمايةًالبياناتًالشخصية



 
 
 
 
 
 
 
 

 

ًهذهًالوثيقةبأنًجميعًالبياناتًالشخصيةًبماًفيًذلكًجميعًالبياناتًالواردةًفيًهًًيتمًإبالغًاملؤمنًعليهًبموجب

قةًبتنفيذًعقدًالتأمينًسيتمًتضمينهاًفيًملفًبياناتًالبياناتًالالحقةًاملقدمةًمنًاملؤمنًعليهًواملتعلًوكافة

معالجةًالبياناتًًويتم.ًالفرعًاالسبانيً–يًس شركةًأتشًس يًس يًانترنشيونالًللتأمينًبيًإلًتتحكمًفيهًوالذيً

موافقتهًالصريحةًعلىًنقلًالبياناتًإلىًأطرافًًًهبموجبعليهًًيقدمًاملؤمنًًعلىًأنًًلغرضًالوفاءًبعقدًالتأمين.ًً

سماسرةًالتأمينًوإعادةًالتأمينًوالسلطاتًالتنظيميةًًوأالتأمينًًإعادةاسبةًمثلًشركاتًالتأمينًأوًثالثةًمن

ًيقدمالغش.ًًًًبغرضًمكافحةللتأمينًاملشتركًأوًإعادةًالتأمينًأوًالتنازلًعنًمحفظةًاألوراقًاملاليةًأوًإدارتهاًأوًً

اًموافقتهًالصريحةًعلىًنقلًالبياناتًإلىًشرًكًعليهًاملؤمن شركةًاتًأخرىًتنتميًإلىًنفسًاملجموعةًمثلًأيض 

املوجودةًفيًدولًوشركةًأتشًس يًس يًانترنشيونالًللتأمينًبيًإلًس يً أتشًس يًس يًالعامليةًللمنتجاتًاملالية

ً ًاألوروبي ًاالتحاد ًبخارج ًلشركة ًالبيانات ًمعالجة ًخدمات ًتوفير ًهو ًخاص ًس يًغرض ًس ي ًأتش وشركة

للمؤمنًعليهًفيًأيًوقتًممارسةًحقهًفيًالوصولًإلىًبياناتهًقيدًاملعالجةًًًيحق.ًًانترنشيونالًللتأمينًبيًإلًس ي

ً-أتشًس يًس يًانترنشيونالًللتأمينًبيًإلًس يًأوًتصحيحهاًأوًإلغاؤهاًأوًاالعتراضًعليهاًوذلكًبإخطارًشركةً

ًً-برشلونة08019ًًً-الطابقًالعاشرًً-2ًجوزيبًبالًً-الفرعًاألسبانيًتوريًدياجونالًمارً ،ًبموجبًإسبانيا

 ً(.1999ً/15لوائحًقانونًحمايةًالبياناتًًاملتعلقًبحمايةًالبياناتًالشخصيةً)1999ًً/15القانونًاإلسبانيً

الفرعًاألسبانيًباملعلوماتًً-أتشًس يًس يًانترنشيونالًللتأمينًبيًإلًس يًفيًحالةًقيامًاملؤمنًبتزويدًشركةً

يعلنًاملؤمنًبموجبهًأنًجميعًالبياناتًاملتعلقةًًًالث،طرفًثأوًأيًًًًمتضررةاملتعلقةًباملؤمنًعليهًأوًأيًأطرافًً

ًاألطرافًً ًأو ًالتأمينإلىًًًًممنوحةأوًأيًشخصًثالثًًًًملتضررةباملؤمنًعليه ًالشركةًًًًشركة ًاملؤمنًوالتيًتوفرها وأن



 
 
 
 
 
 
 
 

 

شركةًاملؤمنًعليهًإلىًًًًمنًخاللعليهًأوًاألطرافًاملتضررةًأوًأيًشخصًثالثًقدًقّدمًموافقتهًعلىًنقلًبياناتهًً

اًللشروطًاملحددةًفيًهذاًالبندً.ًأمينالت  لتنفيذًعقدًالتأمينًوفق 

 جهاتًاتصالًاملطالبات(ًل)

 ذ.م.مًشركةًالفطيمًلخدماتًالتنمية

152ًًص.بمنطقةًالخليجًالتجاريً)ً-شارعًالشيخًزايدًً-305ً-302مكتبًرقمًً-الطابقًالثالثًً-برجًاألعمالً

 اإلماراتًالعربيةًاملتحدة(ً-دبيًً-

 mailclaim@tmnf.aeًًالبريدًااللكترونيً–97143502888ًفاكس:ًً–9714350777ً:ًاتفالهرقمً

 )م(ًحقوقًاألطرافًالثالثة

قابلةًللتنفيذًمباشرةًعلىًأيًطرفًثالثًبخالفًاملؤمنًعليهًًًفائدةماًيهدفًإلىًمنحًًًًبوليصةالًيوجدًفيًهذهًال

 .رهافيًإنجلتراًوويلزًأوًغي1999ًسواءًبموجبًقانونًالعقودً)حقوقًاألطرافًالثالثة(ًلعامً

ً

اً تكونًًبوليصةهذهًالًالًتكوًنً،ًومعًذلكبوليصةهذهًالاملعتمدينًشركةًالتأمينًًقامًموظفيملاًتقدم،ًإثبات 

 .ممثلًمعتمدًمنًشركةًالتأمينفيًالجدولًًعليهامالمًيوقعًساريةً


