
المقاول مخاطر جميع ضد تأمين بوليصة

إنشورانس� فاير� آند مارين طوكيو� شركة إلى البوليصة هذه ملحق في اسمه المذكور� عليه المؤمن تقدم حيث

تمثل ال��تي كاملة العرض استمارة على يشتمل خطي ( بعرض “ بالشركة “ بعد فيما إليها ) ويشار ليمتد كو

سياقها.� في مدمجة وثيقة البوليصة هذه ألغراض عليه المؤمن من مقدمة أخرى خطية بيانات أية مع

الم��ذكورة بالطريقة عليه للمؤمن الشركة تعويض وجوب على تنص الحالية التأمين بوليصة فإن عليه وبناء

وبم��وجب� القسط ه��ذا مقابل وفي الملحق في الم��ذكور القسط للش��ركة عليه الم��ؤمن ي��دفع أن ش��ريطة أدناه،

التعويض.  يتم بها إرفاقها� يتم أو البوليصة هذه عليها تنص التي واألحكام واالستثناءات الشروط

عامة استثناءات

أو مباشر بش��كل تنتج ال��تي االلتزامات أو األضرار أو بالخسائر يتعلق فيما عليه المؤمن الشركة تعوض لن

: يلي مما أي عن مباشر� غير

) س�واء للح�رب المش�ابهة العملي�ات أو العدائية األعم�ال ، األج�انب األع�داء أعم�ال ، الغزو ، الحرب(1

أو المس��لح العص��يان أو الث��ورة أو التم��رد أو المدنية الح��رب ( أو معلنة غ��ير أو معلنة الح��رب ك��انت

أو الم��ؤامرات أو الح��ربي الق��انون أو ب��القوة االس��تيالء أو العس��كرية الق��وة أو المدنية االض��طرابات

أي مع باالشتراك� أو عن بالنيابة يتعاملون الذين األشخاص أو األشرار من مجموعة قيادة أو المصادرة

أس��اس على الحكومة من أمر ألي نتيجة يح��دث ض��رر أي أو الت��دمير أو االس��تحواذ� أو سياسية منظمة

 ، محلية أو بلدية أو عامة سلطة أي قبل من أو فعلي أو قانوني�

، اإلشعاعي التلوث أو النووي� اإلشعاع أو النووي التفاعل(2

، لديه المسؤولين� الممثلين من أي أو عليه المؤمن قبل من مقصود إهمال أو عمدي تصرف أي(5

. كليًا أو جزئيًا وقفًا كان سواء ، العمل وقف(8
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االس��تثناءات أحكام بموجب تدعي أو الشركة فيها ترى أخرى إجراءات أية أو قضائية دعوى عمل، أي في

التأمين، هذا بموجب مغطى غير التزام أو ضرر� أو هالك أو خسارة أية أن ( أعاله ) أ النقطة في المذكورة

.  عليه المؤمن على للتغطية يخضع سبق ما كل بأن اإلثبات عبء يقع سوف

التغطية فترة

اإلنشاء فترة

من ل��ذلك( اعتب��ارًا نقيض الملحق في ذك��ره يتم آخر ت��اريخ أي من ال��رغم ) على الش��ركة التزام يبدأ سوف

المح��دد الموقع في م��ذكورة نقل وس��يلة أي من الملحق في الم��ذكورة الممتلك��ات تفريغ بعد العمل ب��دء وقت

لتلك بالنس��بة أيض��ًا الش��ركة ال��تزام ينتهي ، . ولكن الملحق في الم��ذكور الت��اريخ في االل��تزام ه��ذا وينتهي

االنته�اء ت�اريخ قبل الموكل قبل من للخدمة تخضع أو اس�تالمها يتم ال�تي عليه الم�ؤمن أعم�ال من األج�زاء

. أسبق أيهما ، البوليصة في المذكور

لم ما القسط بس��داد الس��ماح يتم لن ، الملحق في المذكورة الفترة من أقصر� الفعلية اإلنشاء فترة كانت إذا “ 
 “.  بذلك التأمين شركة تسمح

اإلنش��اءات عمل إنج��از يتم لم إذا ولكن الملحق في الم��ذكور� الت��اريخ في الت��أمين ينتهي ، تقدير أقصى� على

ولكن الت��أمين ف��ترة تمديد للشركة يجوز ، البوليصة هذه سياق في المحدد الوقت خالل التأمين في المتضمن

.  الشركة تحددها التي باألسعار� إضافيًا قسطاً� للشركة يدفع أن عليه المؤمن على يجب

عامة أحكام

كاهل على يقع ال��تزام أي على مس��بقًا شرطًا البوليصة هذه لشروط التام واألداء الواجبة المراعاة تعتبر.1

ذلك ويتض��من عليه الم��ؤمن قبل من به االل��تزام أو به القي��ام يتم ش��يء ب��أي ترتبط� أنها طالما ، الش��ركة

.  قبله من المقدم والعرض االستبيان على والردود� البيان مصداقية أيضًا

ه��ذه “ تعب��ير ويتض��من منها ج��زءًا ويمثل البوليصة ه��ذه في ( م��دمجًا ) األقس��ام والقسم الملحق يعت��بر.2

يلحقها تعب��ير أو كلمة أي ( . تحمل ) األقس��ام والقسم الملحق العقد ه��ذا في اس��تخدامه عند “ البوليصة
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أينما المع��نى ( ذلك ) األقس��ام القسم أو الملحق أو البوليصة ه��ذه أج��زاء من ج��زء أي في خ��اص معنى

. ظهرت

واالل��تزام المعقولة الوقائية اإلج��راءات جميع باتخ��اذ ، الخاصة نفقته وعلى يقوم، أن عليه المؤمن على.3

يجب كما االلتزامات أو األضرار أو الخسائر منع أجل من بالشركة الخاصة المالئمة التوصيات بجميع

.  المصنعين وتوصيات القانونية بالمتطلبات� االلتزام عليه

4.

عليه الم���ؤمن على ويجب الخطر من والتحقق فحص معق���ول وقت أي في الش���ركة لممثلي يحق(1

.  الخطر هذا لتقييم الالزمة والمعلومات� التفاصيل بجميع الشركة ممثلي تزويد

بأية خطي أس��اس وعلى التلغ��راف ع��بر الشركة إخطار ، الفور وعلى ، عليه المؤمن على يتوجب(2

ال��تي اإلض��افية الوقائية الت��دابير اتخ��اذ يجب ، الخاصة نفقته وعلى والسبب الخطر في مادي تغيير

. لذلك تبعًا ، الضرورة عند ، القسط و/أو التغطية نطاق تعديل ويتم الظروف� تتطلبها

ما الخطر زي�ادة خالله من يتم بحيث علي�ه، الم�ؤمن قبل من اعتماده أو مادي تعديل أي إجراء يجوز� ال

.  الشركة قبل من التأمين استمرارية على الخطي التأكيد يتم لم

:  عليه المؤمن على ، البوليصة هذه بموجب مطالبة أية إلى يؤدي� قد ، حدث أي وقوع حالة في.5

ومدى طبيعة على إشارة أي إعطاء مع وخطياً� التلغراف أو الهاتف عبر الفور على الشركة إخطار(1

 ، الضرر أو الخسارة

 ، الضرر أو الخسارة قدر لتقليل سلطته إطار في الخطوات كافة اتخاذ(2

قبل من تفويضه يتم ال��ذي المساح أو الممثل قبل من للفحص وإتاحتها� المتأثرة األجزاء على الحفاظ(5

 ، الشركة
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 ، الشركة إليها تحتاج قد التي الوثائقية واألدلة المعلومات كافة توفير�(8

، السطو أو السرقة عن الناتجة األضرار� أو الخسائر� حالة في الشرطة إخطار(26

يتم ال التزام��ات أو أض��رار أو خس��ائر� أية عن المس��ؤولية األح��وال من حال أي في ، الشركة تتحمل ال

.  حدوثها� من  يومًا14 خالل بها إخطار استالم

أو اإلص��الح أعم��ال إج��راء عليه للم��ؤمن يج��وز� ، الش��رط هذا بموجب الشركة إلى إخطار إرسال عند

يجب ، األخ��رى األح��وال جميع . في س��عودي ري��ال 25.00 تتج��اوز� ال ص��غيرة أضرار� أية استبدال

. تع��ديالت أو إص��الحات أية إجراء قبل الضرر� أو الخسارة لفحص الشركة ممثلي ألحد الفرصة إتاحة

سوف� ، الظروف� بموجب كافية تعتبر زمنية فترة خالل الفحص بإجراء الشركة من ممثل أي يقم لم إذا

.  االستبدال أو اإلصالحات إجراء عليه للمؤمن يحق

ذلك إصالح يتم لم إذا ، الضرر� به لحق بند بأي يتعلق فيما البوليصة هذه بموجب الشركة التزام يتوقف�

.  تأخير دون المالئم بالشكل البند

واألش��ياء التص�رفات تلك جميع بإجراء والسماح واالتفاق القيام الشركة نفقة وعلى ، عليه المؤمن على.6

أي على بالحص����ول� أو تعويض����ات أو حق����وق بأية يتعلق فيما الش����ركة قبل من المطلوبة أو الالزمة

( وال��تي البوليصة ه��ذه بم��وجب عليهم الم��ؤمن األطراف� ) غير األطراف� من حماية تأمين أو تعويض

مقابل دفع عند بها يتعلق فيما الحل��ول بحق االس��تمتاع أو عليها الحص��ول لها يحق قد أو للش��ركة يحق

األش��ياء أو التصرفات هذه كانت سواء ، آثارها إصالح أو البوليصة هذه بموجب األضرار أو الخسائر

.  الشركة قبل من عليه المؤمن تأمين بعد أو قبل ضرورية أو الزمة أصبحت أو

االع��تراف ) عند البوليصة ه��ذه بم��وجب الدفع الواجب المبلغ بشأن خالف أو نزاع أي نشوب حالة في.7

محكم إلى ، األخ��رى المس��ائل جميع عن مس��تقل أس��اس على ، الخالف ه��ذا إحالة يتم ( سوف� بااللتزام

ع��دم حالة وفي� األط��راف� قبل من خطي��ًا المحكم ه��ذا تع��يين يتم أن على ، بش��أنه الق��رار التخ��اذ منف��رد

إحالة يجب ، منهم أي قبل من التحكيم طلب من  يوم����ًا30 خالل المنف����رد المحكم ذلك على اتف����اقهم

أحد قبل من منهما كل تع���������يين يتم محكمين بينهم من المحكمين من ثالثة من مكونة هيئة إلى التحكيم

4



كل قبل من المعينين االثنين المحكمين قبل من اآلخر الثالث المحكم تعيين ويتم النزاع/ الخالف أطراف

.  اإلماراتي� التحكيم قانون وإجراءات أحكام بموجب التحكيم إجراء ويتم  النزع/ الخالف في طرف

سبق ما بموجب التحكيم إلى نزاع أو خالف أي إحالة جواز عدم وضوح بكل والمفهوم عليه المتفق من

.  بها يتعلق فيما أو البوليصة هذه بموجب االلتزام تحمل تقبل لم أو الشركة تنازعت إذا ،

ه��ذه بموجب إجراء أو قضية أي لرفع حق ألي المسبقة الشروط� بين من أنه وتعلن البوليصة هذه تنص

أواًل الض��رر� أو الخس��ارة بمبلغ المحكمين المحكم/ هؤالء ذلك من قرار� على الحصول يتم أن البوليصة

 .

بي���ان أي اس���تخدام أو تق���ديم حالة في أو الن���واحي من ناحية أي من احتيالية مطالبة أية ك���ون حالة في.8

يتص��رف� ش��خص أي أو عليه المؤمن قبل من احتيالية أجهزة أو وسائل أية استخدام� أو لها دعمًا خاطئ

وع��دم ورفضها� مطالبة أي تقديم حالة في أو البوليصة هذه بموجب فائدة أي على للحصول عنه بالنيابة

في الم�ذكور� التحكيم حالة في أو ال�رفض ه�ذا من أش�هر ثالثة خالل قض�ية أي رفع أو إجراء أي اتخاذ

من أش��هر ثالثة خالل ، البوليصة ه�ذه بم�وجب المس��تحقات جميع مص��ادرة تتم س�وف� ، البوليصة هذه

.  قرارهم� باتخاذ الفيصل الحكم أو المحكمين أو المحكم قيام

الخس��ارة نفس يغطي آخر ت��أمين أي وجود حالة وفي� البوليصة هذه بموجب مطالبة أية ظهور حالة في.9

ألي المق��درة النس��بة من ب�أكثر المس��اهمة أو دفع مس�ؤولية الش��ركة تتحمل لن ، االل��تزام أو الض�رر� أو

. االلتزام أو الضرر أو الخسارة هذه عن مطالبة

ش��ركة تق��وم س��وف الحالة هذه وفي� وقت أي في عليه المؤمن طلب على بناء التأمين هذا إنهاء يجوز.10

: التالية الشروط� بموجب ، المالئم القسط مبلغ بسداد التأمين

i)المج��دد القسط % من60 من أقل اإللغاء تاريخ في البوليصة هذه بموجب المطالبات تجربة تكون

 .
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ii) “ أقل أيهما ، البوليصة مدة % من25 أو  أشهر3 عن تقل ال المنقضية غير المدة تكون أن “.

iii)بعد بدأت قد االختبار� فترة تكون ال أن ينبغي .

به��ذا يوم��ًا15 مدته إخطار بموجب الشركة اختيار على بناء وقت أي في التأمين هذا إنهاء أيضًا يجوز

س��داد عن المس��ؤولية الش��ركة تتحمل س��وف� الحالة ه��ذه مثل وفي� ، عليه المؤمن إلى إرساله يتم الصدد

.  الطلب على بناء وذلك ، اإللغاء تاريخ من اعتبارًا المنقضية المدة عن القسط من المقدرة النسبة

المادي- -الضرر1 القسم

ه��ذه عليها تنص ال��تي والش��روط االس��تثناءات ) بم��وجب عليه الم��ؤمن مع ذلك بم��وجب الش��ركة اتفقت

، إليه المشار الملحق في المذكورة التأمين فترة خالل وقت أي في ، أنه ( على بها تصديقها يتم أو البوليصة

ج��زء أي ( أو ن��وع أي من التعبئة م��واد عدا ) فيما الممتلكات فقدان تم إذا ، إضافية تمديد فترة أي خالل أو

المس��تثناه األس��باب غ��ير س��بب ألي نتيجة التلف أو الض��رر بها لحق أو ، المذكور الملحق في ذكره تم منها

تق��وم أو الش��ركة ت��دفع س��وف ، اإلص��الح أو االس��تبدال تس��توجب بطريقة ذلك وتم البوليصة ه��ذه بم��وجب

وال الملحق في م��ذكور� بند كل أم��ام المحدد المبلغ يتجاوز� ال بمبلغ األضرار أو الخسائر هذه جميع بإصالح

.  البوليصة هذه بموجب للتأمين اإلجمالي المبلغ يتجاوز

مطالبة يث��ير حدث أي بعد الحطام وإزالة تنظيف� تكلفة عن عليه المؤمن بتعويض أيضًا الشركة تقوم سوف

) إن الملحق في البند ه��ذا أم��ام المح��دد المبلغ برمته ذلك يتج��اوز� وال البوليصة ه��ذه بموجب الشركة تقرها

( . وجد

1القسم-  هذا على االستثناءات

: يلي ما عن المسؤولية حال، اي على الشركة، تتحمل ال

 ، الملحق في متجاوز كحدث يظهر حدث كل عن الناتجة للخسارة األول المبلغ(1

، فقط الجرد إجراء عند اكتنشافها� يتم التي الخسارة(2

أو التق��ادم أو االس��تخدام نقص أو الجوية الظروف� عن الناتج التدريجي والتدهور الطبيعي� والبلى التلف(5
، الزجاج كسر أو المصقولة أو المطلية األسطح خدش أو الصدأ عن أو ذلك غير
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، الخاطئ التصميم عن الناتج الضرر أو الخسارة(8

االس��تثناء هذا ولكن ، الخاطئة الحرفية و/أو المعيبة للمادة التصليح أو اإلصالح أو االستبدال تكلفة(26

ال�تي ب�البنود� تلحق ال�تي األضرار أو الخسائر يستثني وال فوري بشكل تتأثر التي البنود على يقتصر ال

، معيبة حرفية و/أو مادة أي بسبب حادث أي عن وتنتج صحيح بشكل تنفيذها يتم

أو مادية خس��ارة أية إلى ت��ؤدي لم ما اإلنشاءات خالل خطأ أي تصحيح أو إلصالح الالزمة التكلفة(27

، مادي ضرر

أو أختام أو عملة أو فواتير� أو حسابات أو رسومات� أو ملفات بأية تلحق التي األضرار أو الخسارة(11

أو األغلفة مثل التعبئة م���واد أو ش���يكات أو مالية أوراق� أو إش���عارات أو ال���دين على دليل أو ص���كوك

، األقفاص أو الصناديق

عقد بم��وجب اإلنج��از أو التس��ليم بش��روط عليه الم��ؤمن وف��اء ع��دم حس��اب على غرامات أو ضرر أي(6

الناتجة الخس��ائر� ذلك في بما ، األداء عدم عن أو بموجبه يتحملها التزامات أية أو به الخاص اإلنشاءات

، تشغيلية قصور أوجه أو جمالية عيوب ألية نتيجة أو وصف أو نوع أي عن

ال��تي السفن أو العام الطريق� على لالستخدام المرخصة بالسيارات� تلحق التي األضرار أو الخسائر(16

العائم��ة/ الس��فن على تثبيتها أو تش��غيلها أو رفعها� يتم ال��تي اآلالت/ المع��دات أو الم��اء سطح على تطفو

. العائمة الزوارق أو الصغيرة المراكب

1القسم-  على تسري أحكام

التأمين - مبلغ1 مذكرة

في بما للممتلك�ات المحددة القيمة عن الملحق في المحدد التأمين مبلغ يقل ال أن التأمين هذا متطلبات بين من

في التأمين مبلغ تخفيض أو بزيادة عليه المؤمن ويتعهد اإلنشاء وتكلفة الجمركية والرسوم� الشحن أجرة ذلك

يس��ري� النقص��ان هذا أو الزيادة هذه أن شريطة ، األسعار أو األجور مستوى في مادي تقلب أي وجود� حالة

.  الشركة قبل من البوليصة على تسجيله بعد فقط
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تمام��ًا المح��ددة القيمة يمثل وال��ذي به الم��ؤمن المبلغ أن اكتشاف تم إذا ، الضرر أو الخسارة وقوع حالة في

لالس��ترداد القابل المبلغ تخفيض يتم س��وف� ، تأمينه المطل��وب المبلغ عن يقل ، الص��لة ذا البند و/ أو للملكية

المطل��وب المبلغ إلى به الم��ؤمن المبلغ ذلك يحملها ال��تي بالنسبة البوليصة هذه بموجب عليه المؤمن قبل من

.  تأمينه

القسط- - تعديل2 المذكرة

إتم��ام عند ، العقد ألعم��ال التامة القيمة يمثل وال��ذي ، البوليصة ه��ذه بم��وجب به المؤمن المبلغ تعديل يمكن

الش��حن ب��أجرة يتعلق فيما عليه الم��ؤمن قبل من عنها اإلعالن يتم ال��تي الفعلية القيم أس��اس على اإلنش��اء

بالس��عر ال��دفع طريق� عن القسط في بالفرق الوفاء ويتم اإلنشاء وتكلفة الجمركية والرسوم� المعالجة ورسوم�

في نقص��ان أو زي��ادة أي تعت��بر . وال الح��ال اقتض��اء حسب ، عليه الم��ؤمن طريق� عن أو إلى عليه المتفق

.  القسط لتعديل موضوعاً� للمواد األساسية التكلفة

األصلية- حالته إلى التأمين مبلغ - إعادة3 المذكرة

الم��ؤمن ويتعهد� التأمين بمبلغ التأمين فترة خالل التأمين بسريان االحتفاظ يتم ، الضرر أو الخسارة حالة في

اعتب��ارًا الض��رر� أو بالخسارة يتعلق فيما مطالبة كل من التام المبلغ على تناسبيًا إضافياً� قسطًا يدفع بأن عليه

. التأمين فترة نهاية وحتى الخسارة هذه تاريخ من

الخسائر تسوية - أساس4 المذكرة

: يلي كما البوليصة هذه بموجب تسوية أي أساس يكون ، ضرر أو خسارة أي وقوع حالة في

قبل حالتها إلى الممتلك��ات إلع��ادة الالزمة اإلص��الحات تكلفة ، إصالحها يمكن التي األضرار حالة في(1

أو ، إنقاذها يتم التي الممتلكات قيمة طرح بعد الضرر وقوع

قيمة منها مطروح��ًا ، الف��ور على الخس��ارة وقوع� قبل للممتلكات الفعلية الكلية- القيمة الخسارة حالة في(2

. إنقاذها تم التي الممتلكات
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التكلفة ه��ذه ك��ون وبق��در عليه الم��ؤمن قبل من تحملها يجب بها المط��الب التكلفة ك��ون وبق��در ، ولكن

. واألحكام� بالشروط� االلتزام يتم أن وشريطة به المؤمن المبلغ في متضمنة

تعادل ضرر� أي إصالح تكلفة كانت إذا ولكن إصالحها يمكن التي األضرار� جميع إصالح يتوجب فإن

األس��اس على التس��وية تتم س��وف� فعن��دها� ، الف��ور على الض��رر وق��وع قبل الممتلكات قيمة عن تزيد أو

. ( أعاله ) ب النقطة في المذكور

من ج���زءًا تمثل اإلص���الحات ه���ذه ك���انت إذا الش���ركة قبل من مؤقتة إص���الحات أية تكلفة تحمل يتم

.  اإلصالح مصروفات قيمة إجمالي زيادة إلى تؤدي� وال النهائية اإلصالحات

.  البوليصة هذه بموجب تحسينات و/ أو إضافات أو تعديالت أية تكلفة استرداد يتم لن

التغطية- - تمديد5 المذكرة

عبر الشحن أو اإلجازات أوقات في العمل أو إضافي لوقت للعمل تكبدها يتم إضافية رسوم� أية تغطية يتم ال
بقسط ذلك غ��ير على االتف��اق يتم لم ما ، الت��أمين ه��ذا ( بم��وجب الج��وي الش��حن ) باس��تثناء الس��ريع البريد

. الشركة قبل من تحديده يتم إضافي

اإلنشاء- آالت - أدوات6 المذكرة

البوليصة في وتض��مينها تغطيتها تمت ) إذا اإلنشاء وآالت بأدوات تلحق التي األضرار أو الخسائر تستثني
أو ميك��انيكي� عطل أي أو واآلالت األدوات ه��ذه انفج��ار عن مباشر بش��كل الن��اتج الض��رر� أو ( الخس��ارة

. فيها تسويش أو كهربائي

المحيطة- - الممتلكات7 المذكرة

الموكل وتخص الموقع من ب��القرب أو في وتقع بالممتلك��ات تلحق ال��تي األض��رار أو الخس��ائر� تغطية يتم
ذلك أو الخس��ارة تلك ح��دثت إذا س��يطرته تحت أو حيازته في تقع ( أو ) المق��اولين المقاول ( أو ) الموكلين

او تكب��دها  وتم1 القسم بم��وجب تأمينها تم ال��تي ب��البنود الخاصة اإلنش��اء لعملية نتيجة مباشر بشكل الضرر
،1 القسم تحت الملحق في بها خ��اص منفصل مبلغ إدراج يتم أن وش��ريطة ، التغطية ف��ترة خالل وقوعها  
وأدوات آالالت على التغطية ه���ذه تس���ري� . وال بالموكل الخاصة المحيطة المح���ددة بالممتلك���ات يختص

. اإلنشاء/ التركيب ومعدات
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والقدر- القضاء أعمال الكبرى/ أخطار - األخطار8 المذكرة

: عن تنشأ التي المطالبات تلك والقدر القضاء أعمال الكبرى/ أخطار باألخطار الخاصة المطالبات تعني

والصدمات الزالزل- الحريق(1

الصخور/� الترسيب األرض/ هبوط� انهيار(2

الفيضان/ الغمر(5

أخرى جوية اضطرابات أية أو الحلزوني/ البرق االستوائي/ اإلعصار العاصفة/ اإلعصار/ اإلعصار(8

االنهيار(26

أو األنه��ار في أعم��ااًل يتض��من الذي العقد بمعنى “ الرطوبة “ بالمخاطر� يتعلق فيما المياه أضرار (27

البحار. أو البحيرات أو القنوات

األصلية-  حالته إلى التعويض حد - إعادة9 المذكرة

مطالبة أية ح��دوث بعد اإلض��افي� القسط دفع عند األص��لية حالته إلى التع��ويض حد بإع��ادة الس��ماح يمكن

الش��حن أجرة أو المحيطة الممتلكات ، اإلضافي الوقت ، السريع الشحن أجرة مثل التمديدات لبعض بالنسبة

أقصى� بحد األص��لية حالته إلى الحد بإع��ادة الس��ماح يمكن ، الغير نحو بااللتزام يتعلق فيما ، . ولكن الجوي

. بأكملها البوليصة مدة خالل ريال  ماليين10

الغير- نحو - االلتزام10 المذكرة

. الممتدة الصيانة فترة ( خالل إل بي ) تي الغير نحو االلتزام تغطية منح يمكن ال 

الغير- نحو - االلتزام2 القسم

:  عن عليه المؤمن الشركة تعوض

10



الخاصة بالممتلك���ات يلحق ال���ذي الع���ارض الض���رر أو العارضة الخس���ارة عن الق���انوني االل���تزام(1

ال��تي أو عليه الم��ؤمن ل��دى األمانة س��بيل على المحفوظة الممتلك��ات ذلك في بما ، اآلخرين باألشخاص

باإلنش��اء يتعلق فيما اس��تخدامها يتم ممتلك��ات أية باس��تثناء ، عنها مس��ؤوالً� ويك��ون وصايته تحت تكون

.  عليها

وال��تي المميتة غ��ير أو المميتة لإلص��ابة ( بالنس��بة العقد بموجب االلتزام استثناء ) يتم القانوني االلتزام(2

أو المب��نى أو األعمال مالك موظفي أو لديه العاملين أو عليه المؤمن موظفي غير من شخص بأي تلحق

ذكره، سبق مما شخص أي أو عليه المؤمن عائلة أفراد أو إنشائي عمل بأي مرتبطة أخرى شركات أية

 ، الملحق في المذكورة الممتلكات من أي إنشاء عن منفرد بشكل أو مباشرة االلتزام هذا ينتج بحيث

التع��ويض ح��دود البند ه�ذا بم�وجب الت��أمين ف�ترة خالل للش�ركة الكلي االل�تزام يتج��اوز ال أن ش�ريطة

. الملحق في الموضحة

تقوم سوف� الشركة فإن بالتعويض المطالبة فإن المستند، هذا بموجب والمطبق� المقدم بالتعويض يتعلق فيما

:  عن عليه المؤمن بتعويض ذلك إلى باإلضافة

الم��ؤمن من م��دعي أي قبل من اس��تردادها� يتم وال��تي بالمقاض��اة الخاصة والمصروفات التكاليف جميع(1

. عليه

.  الشركة من خطية بموافقة تكبدها يتم التي والمصروفات التكاليف جميع(2

القسم ه�ذا على البوليصة ه�ذه  من1 القسم ( في ( و) ز ( ) و ) د الفق�رة عليه تنص ال��ذي االستثناء يسري

. أيضًا

- 2 القسم من استثناءات

: يلي بما يتعلق ما في عليه المؤمن الشركة تعوض لن
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يرتبط� ح��دث أي في عليه المVVؤمن قبل من تحمله يتم س��وف أنه على الملحق في الم��ذكور� الزائد المبلغ.1

.  بالممتلكات يلحق ضرر بأي

بالش��يء القي��ام إع��ادة أو البوليصة ه��ذه  من1 القسم يغطيه ش��يء ب��أي القيام في تكبدها يتم التي النفقات.2

 ، استبداله أو إصالحه أو المذكور

: عن الناتج االلتزام.3

الموكل ( أو ) المق��اولين المق��اول عم��ال أو بم��وظفي� يلحق ال��ذي الم��رض أو الجس��دية اإلص��ابة(1

بم��وجب ج��زئي أو كلي بش��كل عليه الم��ؤمن بالمش��روع� مرتبطة أخرى شركة أي ( أو ) الموكلين

 ، عائالتهم أفراد أو  ،1 القسم

) الم��وكلين الموكل ( ، ) المق��اولين المقاول تخص التي بالممتلكات يلحق الذي الضرر أو الخسارة(2

ال��تي  أو1 القسم بم��وجب ج��زئي أو كلي بش��كل تأمينه يتم ال��ذي بالمشروع� مرتبطة شركة أي ( أو

أو الم���وظفين من أي س���يطرة أو وص���ية تحت تقع أو تخص أو س���يطرتهم أو وص���يتهم� تحت تقع

، سبق مما أي لدى العمال

تطف��وعلى س��فينة أي أو العام الطريق� في لالستخدام المرخصة السيارات طريق عن يقع حادث أي(5

، طائرة أي أو الماء سطح

االل��تزام ه��ذا يكن لم ما غ��يره أو التع��ويض طريق� عن مبلغ أي لدفع عليه المؤمن قبل من اتفاق أي(8

.  االتفاق هذا مثل غياب في أيضًا ملحقًا

-2 القسم على تسري التي الشروط

الم��ؤمن عن بالنيابة أو قبل من تع��ويض او ت��أمين أو دفع أو وعد أو ع��رض أو اعتراف أي تقديم يتم ال.1

دفاع أي وإجراء اتخاذ ، رغبتها عند ، لها يحق التي الشركة من خطية موافقة على الحصول دون عليه

أية في عليه الم���ؤمن باسم الشخصي لص���الحها والمقاض���اة عليه الم���ؤمن باسم مطالبة ألية تس���وية أو
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أي تس��وية أو إج��راءات أية اتخاذ تمامًا للشركة ويحق غيره أو التعويضي التأمين أو بالتعويض مطالبة

قد ال�تي الالزمة والمس�اعدات المعلوم�ات بتلك الش�ركة تزويد� عليه الم�ؤمن وعلى المطالب�ات ه�ذه من

.  إليها الشركة تحتاج

مع ف��ترة ح��ادث/ أي ألي التع��ويض حد عليه للم��ؤمن ت��دفع أن ، ح��ادث أي وقع طالما ، للشركة يجوز.2

تس��وية خالله من يتم أقل مبلغ أي أو الش��أن ه��ذا في كتعويض بالفعل دفعها تم مبالغ مبلغ/ أية أي خصم

فيما إض��افي ال��تزام أي الش��ركة تتحمل ال ذلك وبعد الح��ادث ذلك عن تنشأ ال��تي المطالب��ات أو المطالبة

.  القسم هذا بموجب الحادث بذلك يتعلق
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