
بوليصة تأمين ضد المسؤولية القانونية لوكيل الشحن

هام

تعتتد بوليصتتة التتتأمين الماثلتتة ، بمتتا تحويتته من جتتداول وموافقتتات ) إن وجتتدت ( ، بمثابتتة عقتتد تتتأمين

واحتتتد تقتتترأ معتتتًا. وردت العنتتتاوين على ستتتبيل االسترشتتتاد، وال يجتتتوز تأويتتتل العنتتتاوين الرئيستتتية أو

الفرعية بطريقة تجعلها تحد من نفاذ العقتتد الماثتتل أو تتتؤثرت على مقاصتتده ، فهي ليستتت ستتوىت أدوات

مرجعية وتفصيلية . يرجى االطالع على العقد اطالعتتا وافًيتتا لضتتمان كونتته يلتتبي احتياجتتاتكمت . وفيت

حالتتة وجتتود تعتتارض أو تضتتارب بين بوليصتتة التتتأمين الماثلتتة ومرفقاتهتتات من جتتداول أو موافقتتات ،

يتم الرجوعت حينها لشروطت الجداول والموافقات .
:المقدمة

توافق شركة التأمين على تقديم خدماتها التأمينية بالطريقة المنصتتوص عليهتتا في متن العقتتد وذلتتك مقابتتل

دفتتع المتتؤمن عليتته ، التتوارد استتمه في الملحتتق، أو موافقتتته على دفتتع أقستتاط التتتأمين ، المنصتتوص عليهتتا

كذلك في الملحق، إلى شركة “ شركة طوكيو مارين للتأمين سنغافورة المحدودة “ ) يشار إليها فيما بعد

باستتم “ شتتركة التتتأمين “ ( شتتريطة تقتتديم التعهتتدات واإلقتترارات الملزمتتة والحقيقيتتة التتتي آلت إلى شتتركة

التتتتتتأمين عن طريتتتتتق الطلب و/أو المعلومتتتتتات و/أو الحقتتتتتائق و/أو الملحقتتتتتات و/أو المتتتتتواد المرفقتتتتتة بتلتتتتتك

التعهدات واإلقراراتت .

: نطاق الغطاء التأميني1المادة 

مع مراعاة الشروط ، واألحكام ، وحدود المسئولية ، واالقتطاعات الواردة في هذه البوليصتتة ، ُتعتتوض

شركة التأمين المؤمن عليه فيما يتعلق بالمسؤولية القانونية عن الخستتائرت الماديتتة أو تلتتف بضتتائع العمالء
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) باستتتتتتثناء ستتتتتلع ، و/أو بضتتتتتائع و/أو معتتتتتدات النقتتتتل التتتتتتي يمتلكهتتتتتا المتتتتتؤمن عليتتتته ، أو يستتتتتتأجرها ، أو

يقترضتتها ( والتتتي تظهتتر خالل متتدة التتتأمين المنصتتوص عليهتتا في الملحتتق الزمتتني والتتتي تنشتتأ بمتتوجب

القوانين والعقودت التالية:

االتفاقيات الدولية المعمول بها ) مثل اتفاقيتتة وارستتو ، واتفاقيتتة مونتلاير ، واتفاقيتتة النقتتل التتدوليأ()

للبضائع عن طريق السكك الحديدية ، واتفاقية النقل الدولي للبضائع عن طريق البر ، وقواعتتد

هتتتتامبورجت ، وقاعتتتتد الهتتتتاي ، وقواعتتتتد الهتتتتاي-فيستتتتبيت ( أو القتتتتانون المحلي التتتتذي ُيطبتتتتق على

خدمات المؤمن عليه .

الشروط القياسية التجارية للمؤمن عليه والتي اطلعت عليها شركة التأمين ووافقت عليها؛ب()

بوليصتتتة الشتتتحن التتتبري الصتتتادرة عن وكيتتتل الشتتتحن ، وبوليصتتتة الشتتتحن الجتتتوي الصتتتادرة عنت()

وكيل الشحن والخاصة بالمؤمن عليه ) أو بوليصة الشحن الجوي المحايدة الصادرة عن اتحتتاد

النقل الجوي الدوليت ( والتي اطلعت عليه شركة التأمين ووافقتت عليه؛

شتتتروط وأحكتتتام اتحتتتاد ستتتنغافورة لتتتوكالء الشتتتحن الجتتتوي ، و/أو الشتتتروطت القياستتتية التجاريتتتة ،ث()

والتي يكون المؤمن عليه عضًوا فيها؛

عقود خدمات الشحن والنقل الخاصة ، أو عقود إيداع البضائع ) والتي يدخل فيها المتتؤمن عليتتهج()

مالك البضائع( والتي اطلعت عليهم شركة التأمين ، ووافقت عليهم .مع مع العمالء ، أو 

إذا لم تتتدرج الشتتروطت المتتذكورة أعاله في عقتتود المتتؤمن عليتته متتع العمالء أو متتع مالك البضتتائع ، فتتإن

ُتعتتويض شتتركة التتتأمين في حالتتة الخستتارة أو تلتتف البضتتائع وفًقتتا لحتتدود المستتئولية المحتتددة في القتتوانين

المحليتتة اإللزاميتتة ، أو االتفاقيتتات الدوليتتة المعمتتول بهتتا . وفي حالتتة غيتتاب تلتتك القتتوانين ، أو إذا كتتانت
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تلتتتتك القتتتتوانين ال تفتتتترض حتتتتدود المستتتتئولية اإللزاميتتتتة ، يخضتتتتع تعتتتتويض شتتتتركة التتتتتأمين لشتتتتروطت اتحتتتتاد

ستتنغافورة لتتوكالء الشتتحن الجتتوي ، أو الشتتروط القياستتية التجاريتتة لختتدمات المتتؤمن عليتته محتتل التتنزاع ،

الوزنوفي حالة غياب تلك  الشروطت ، ُتقيد مسئولية شركة التأمينبت]  من  كيلو  لكل   ]  

اإلجمالي للجزء المتضررت من الشحنة .

شريطة أن ال تتخطي مسئولية شتتركة التتتأمين بتتأي حتتال من األحتتوال حتتدود بوليصتتة التتتأمين المنصتتوص

ظرفتعليها في الملحق ، والتي تخضع لالستقطاعات ]  أو   ، واقعة   ، حادثة  ألي   ]  

معين .

: مخاطر المؤمن عليه 2المادة 

وفًقتتا لحتتدود المستتؤولية والشتتروط واالستتتثناءات والشتتروطت المنصتتوص عليهتتا في هتتذه البوليصتتة أو التتتي

يتم اقرارها خالل مدة التأمين: 

  المساهمة في الخسارة العامةأ()

تتتتدفع شتتتركة التتتتأمين التزامتتتات المتتتؤمن عليتتته الخاصتتتة بالمستتتاهمات في الخستتتارة العامتتتة وذلتتتك فيمتتتا

يتعلتتق ببيتتان الخستتارة العامتتة التتذي يتم إصتتداره وفًقتتا للقتتوانين المعمتتول بهتتا أو وفًقتتا لقواعتتد يتتورك-

انتتتويرب ، ولكن فقتتط بالقتتدر التتذي ُتتختتذ فيتته إجتتراءات لمنتتع الخستتارة العامتتة التتتي تكتتون فيهتتا شتتركة

التأمين مسؤولة.

ذا اقتضتتتتت األمتتتتورت المتتتتذكورة اعاله إصتتتتدار ضتتتتمان بالخستتتتارة العامتتتتة من قبتتتتل شتتتتركة التتتتتأمين ، Vوا

يضمن المؤمن عليه: 
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بعدم تقديم ضمان الخسارة العامة ألي طرفت بدون اتفاق كتابي مسبق مع شركة التأمين؛ و(1)

بعتتتتدم اإلفتتتتراج عن أي شتتتتحنات إلى المرستتتتل إليهم دون أختتتتذ ضتتتتمان مقابتتتتل الخستتتتارة العامتتتتة ،(2)

وتعويض إنقاذ حمولة السفينة ، باإلضافة إلى الرسوم الخاصة .

إذا أفرج المؤمن عليه عن الشحنة دون الحصتتول على ضتتمان مقابتتل ، يقتتوم المتتؤمن عليتته بتعتتويض

شركة التأمين بأي مبالغ تكون شركة التأمين ملزمة بدفعهات فيما يتعلق بتلك الشحنة .

وعلى أي حال ، ال يكون هناك بدل بموجب هتتذه البوليصتتة ، للخستتارة العامتتة و/أو إنقتتاذ الشتتحنة أو

فيمتتتا يتعلتتتق بتتتأي خستتتارة ، أو بتكلفتتتة مستتتئولية الضتتترر ، أو المصتتتاريفت أيتتتا كتتتانت ، ومهمتتتا كتتتانت

األسباب الناشئة ، أو المتكبدة فيما يتعلق بالضررت على البيئة ، أو أي تهديتتد ينتج من هتتذا الضتترر ،

أو نتيجة للتصريفت أو التهديد الفعلي أو المزعوم للملوثات الناتجة من أيتتة بضتتائع أو ممتلكتتات ، أو

سفينة ، أو وسيلة نقل أو حاوية أًيا كان نوعها .

  التكاليف القانونية ومطالباتت الدعاويب()

بناء على موافقة كتابية مستتبقة من شتتركة التتتأمين ، تتتدفع شتتركة التتتأمين للمتتؤمن عليته كافتتة التكتتاليف

القانونيتتة ، وغيرهتتا من نفقتتات التتدعاوى الضتترورية والمعقولتتة التتتي يتكبتتدها المتتؤمن عليتته للتعتتويض

وفي الدعاوى أو التحقيق ، أو التتدفاع أو تستتوية أي ادعتتاء ضتتد المتتؤمن عليتته ، والتتتي تخضتتع كتتذلك

لهتتذه البوليصتتة ، باإلضتتافة إلى جميتتع التكتتاليف والمصتتروفاتت القابلتتة لالستتتردادت من قبتتل أي متتدعي

من المتتتتؤمن عليتتتته ، شتتتتريطة أن الي تزيتتتتد قيمتتتتة التعتتتتويض المقتتتتدم من شتتتتركة التتتتتأمين مقابتتتتل تلتتتتك
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التكتتتاليف والنفقتتتات باإلضتتتافة إلى قيمتتتة التتتدعوى التتتتي يتم تستتتويتهات ، عن حتتتد التعتتتويض التتتوارد في

الملحق و/أو أي مكان آخر في هذا التأمين ، ويخضع دائًما لالستقطاعات المحددة في الملحق .

: حد التعويض3المادة 

عنتتتدما تكتتتون هنتتتاك دعوتتتتان أو أكتتتثر تنشتتتأ من نفس الواقعتتتة او من سلستتتلة من الوقتتتائع المتشتتتابهة ،

المترابطتتتة ، او المتصتتتلة ، ُيطبتتتق حتتتد التعتتتويض ، واالستتتتقطاعات المطبقتتتة في هتتتذه البوليصتتتة على

دعتتوى واحتتدة . ويعتتد الحتتد األقصتتى الكلي للتعتتويض هتتو المبلتتغ األقصتتىت التتذي ستتتعوض بتته شتتركة

التتتتتأمين المتتتتؤمن عليتتتته بمتتتتوجب هتتتتذه الوثيقتتتتة ، لكافتتتتة التتتتدعاوى خالل متتتتدة التتتتتأمين التتتتواردة في هتتتتذا

الملحق .

: الشروط4المادة 

واجب اإلفصاح) أ ( 

يشترط على المؤمن عليه بموجب هذا التأمين اإلفصاح الكامل عن جميع الحقائق الجوهرية ، و/أو

األمتتتورت و/أو المعلومتتتات و/أو الظتتتروف ، التتتتي يعلمهتتتا المتتتؤمن عليتتته أو ينبغي عليهم معرفتهتتتات قبتتتل

الدخول في هذا التأمين . وعند حتتدوث اي خطتتأ في الوصتتفت و/أو عتتدم اإلفصتتاح عن أي معلومتتات

جوهرية ، سواء عمًدا أو بدون قصدت ، ُيخول لشركة التأمين اعتبار هذه البوليصة ملغاة منتتذ البدايتتة

وفًقا لتقدير شركة التأمين .

وخالل ستتريان بوليصتتة التتتأمين ، بجب على المتتؤمن عليتته اإلفصتتاحت عن أي تغيتتيرات جوهريتتة في

أي ظرف قد يظهرت أو ينشأ بعد بداية هذا التأمين . وُيخول لشركة التأمين عند الفشل في ذلك إلغتتاء
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حق اعتبار هذه البوليصة ملغاة من الوقت الذي فشتتل فيتته المتتؤمن عليتته في اإلفصتتاحت عن التغيتتيرات

الجوهرية . 

  التكاليف والنفقاتب()

تخضع كافة التكاليف و/أو النفقات إلى حدود التعويض التتواردة في الملحتتق و/أو أي مكتتان آختتر في

ا لالستتتقطاعات على النحتتو المحتتدد في الملحتتق ، بغض النظتتر عمتتا يتم هتتذا التتتأمين ، ويخضتتعت دائًمتت

التصريح به صراحة على خالف ذلك في هذه الوثيقة .

 الحد من سريان المفعول) ج ( 

ال تستتتريت هتتتذه البوليصتتتة ، على أي حتتتال ، بطريقتتتة مباشتتترة أو غتتتير مباشتتترة ، لصتتتالح أي شتتتخص

أختتر ، شتتركة ، مؤسستتة ، هيئتتة ، جمعيتتة أو أيتتا كتتان تكوينهتتات ، أو لصتتالح شتتركات التتتامين الخاصتتة

بهم ، شكل أو من شركات التأمين الخاصة بهم ، وبدون المساس بعمومية ما تقدم ، ال تتتؤول كتتذلك

هذه الوثيقة لصالح أحد الناقلين ، أو المودع لديهم أو الوكالء ، أو المقاولين من الباطن ) ستتواء من

هم في عالقتتتة تعاقديتتتة مباشتتترة متتع المتتؤمن عليتته أم ال ( أو أي المتتوظفين أو التتوكالء أو المتعاقتتتدين

من الباطن معهم ، أو إلى أي شركات التأمين الخاصة بهم ، أو إلى أي طرف آخر مهما كان . 

العمالء والمقاولونت من الباطن) د ( 

تقوم شركة التأمين بتعويض المتتؤمن عليتته إذا كتتانت البضتتائع في عهتتدة ، وتحت تصتترفت المقتتاولون

من البتتاطن التتتابعين لهم ، ولكن ال يمكن بتتأي حتتال من األحتتوال أن تنتقتتل مزايتتا هتتذا التتتأمين إلى أي

مقتتتتتاول من البتتتتتاطن ، و/أو الضتتتتتامنون للمقتتتتتاولين من البتتتتتاطن ، و/أو الضتتتتتامنون للتتتتتوكالء . وعلى
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المتتؤمن عليتته أن يبتتذل قصتتارى جهتتده لضتتمان التتتزام كافتتة المقتتاولون من البتتاطن ، والتتوكالء اللتتذين

يتعامل معهم ، بالشروط التالية:

 يتحمل المقاول من الباطن و/أو الوكيل بمتتوجب الشتتروط التجاريتتة ، وغيرهتتا من شتتروطت العقتتد(1)

مهما كانت على النحو المحدد من كافة النواحيت مسئولية أقل من المؤمن عليه .

يتم تأمين المقاول من الباطن ، و/أو الوكيل بالكامتتل عن طريتتقت شتتركة تتتأمين ذات موقتتف متتالي(2)

جيد ، وصاحبة سمعة طيبة فيما يتعلق بأي مسئولية ذات صلة؛ و

يجب على المؤمن عليه ان يقوم بتوجيه المقاول من الباطن ، و/أو الوكيل بصورة سليمة كتابًيا(3)

عن مسؤولياتهمت .

:التنازل عن حقوق اإلحالل ضد المؤمن عليه) ه ( 

توافتتتتقت شتتتتركة التتتتتأمين بمتتتتوجب هتتتتذه الوثيقتتتتة على التنتتتتازل عن حقتتتتوق اإلحالل ضتتتتد المتتتتؤمن عليتتتته

وموظفيه ، بالقدر الذي ينطبقت على سريان هذه البوليصة .

:الدفاع عن الدعاوي القضائية) و ( 

تتكفل شتتركة التتتأمين بالتتدفاع عن التتدعوى التتتي تخضتتع للغطتتاء التتتأمينيت ، وللشتتركة الحتتق في تعتتديل

اي قضتتية و/أو التفتتاوض عليهتتا و/أو تستتويتهات ، و/أو يحتتق لهتتا بخالف ذلتتك التقاضتتي أمتتام المحكمتتة

بشأن أي دعوى أو قضية . ومن أجل القيام بذلك ، يجب على شتتركة التتتأمين أن تتتدفع كافتتة تكتتاليف

قامتتة التتدعوى والتتدفاعت ، بمتتا في ذلتتك الفوائتتد على الجتتزء الخاضتتع للتغطيتتة ، شتتريطة أال Vالتحقيتتق وا

يتجاوز ذلك المبلغ الحد المطبق لمبلغ التعويض بموجب هذه البوليصة .
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:الوجهات المحددة) ز ( 

ال يغطي هتتتذا التتتتأمين أي مطالبتتتات ناشتتتئة عن أي ختتتدمات يقتتتدمها المتتتؤمن عليتتته والتتتتي يتم التعاقتتتدت

عليهتتا من البتتاطن لطتترف ثتتالث يمتتارس نشتتاطه في أفغانستتتان؛ أفريقيتتات ) باستتتثناء جنتتوب أفريقيتتا (؛

ألبانيتتتا . آتشتتتيه وأمبتتتون وتيمتتتورت الغربيتتتة ) في إندونيستتتيا (؛ بوليفيتتتا؛ البوستتتنة؛ بلتتتدان رابطتتتة التتتدول

المستتتقلة؛ كمبوديتتا؛ كولومبيتتا؛ كوبتتا؛ تيمتتور الشتترقية؛ اإلكتتوادور؛ هتتايتي؛ إيتتران؛ العتتراق؛ إستترائيل

والستتتتلطة الفلستتتتطينية؛ الوس؛ لبنتتتتان؛ منغوليتتتتا؛ الجبتتتتل األستتتتود؛ ميانمتتتتار؛ كوريتتتتات الشتتتتمالية؛ عمتتتتان؛

صتتربيا؛ ستتوريات ، التبت؛ اليمن ، يوغوستتالفيا ، أو أيتتة أمتتاكن أختترى بهتتا اضتتطراباتت سياستتية و/أو

حتتتتروب ، ستتتتواء تم اإلعالن عن ذلتتتتك أم ال ، إال إذا كتتتتان نقتتتتل هتتتتذه البضتتتتائع بمتتتتوجب عقتتتتد النقتتتتل

الصادر عن الخطوطت الجوية التي يرشحها المؤمن عليه او بشاحنة بحرية عتتبر المحيتتط التتتي تغطي

نفس الخطر والمسؤولية أو سند الشحن الجّوي ، أو بوليصة الشحن الصادرة عن المؤمن عليه .

:تعديل االقساطت ح()

إذا تم حستتتتاب اقستتتتاطت هتتتتذه البوليصتتتتة بنتتتتاء على المعتتتتّدل التقتتتتديريت لتتتتدوران رأس المتتتتال او الحمولتتتتة

) حسب الحالة ( المقدمة من المؤمن عليه ، فعلى المؤمن عليه أن يحتفظ بستتجل دقيتتق يحتتتويت على

جميع التفاصيل الالزمة ، ويستتمح للشتتركة بمراجعتتة هتتذه الستتجالت والتأكتتدت من صتتحتها في األوقتتات

المناسبة . وقبل انتهاء صالحية فترة التأمين أو في وقت انتهاء هذه البوليصة ، على المؤمن لتته ان

يفصح عن هذه التفاصيل لتعديل االقساطت وفي حال اختالف هتتذه التفاصتتيل عن التقتتدير األولي التتذي

ُدفتتع القستتط االول بنتتاء عليتته ، يجب دفتتع دفعتتة اضتتافية لشتتركة التتتأمين لتغطيتتة هتتذا الفتترق كمتتا هتتو

الحال لطلب الحد األدنى أو قسط الوديعة .
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:مدفوعات األقساطت ( ط) 

يجب دفتتتع االقستتتاط لشتتتركة التتتتأمين طبقتتتا لشتتتروطت االئتمتتتان التتتواردة بتتتالملحق ، حيث يتم دفتتتع مبلتتتغ

القستتط الستتنوي بالكامتتل ، وفيت حالتتة فشتتل المتتؤمن عليتته في دفتتع القستتط في تتتاريخ استتتحقاقه ، يحتتق

لشركة التأمين إلغتتاء البوليصتتة منتتذ بتتدايتها بمتتوجب إخطتتار كتتتابي ُيرستتل إلى المتتؤمن عليتته ، أو إلى

ذا تم االتفتتتاق على دفتتتع جتتتزء من القستتتط ) كدفعتتتة ( ، فتتتإن فشتتتل المتتتؤمن Vالوستتتطاء التتتتابعين لهم ، وا

عتتادة Vعليتته في دفتتع ذلتتك المبلتتغ في تتتاريخ استتتحقاقه يتتؤدي إلى إلغتتاء البوليصتتة تلقائًيتتا من البدايتتة ، وا

البوليصة يكون بمحض اختيار شركة التأمين .

: االستثناءات5المادة 

على التترغم من عتتدم النص صتتراحة أو ضتتمنًيا على خالف ذلتتك في هتتذه البوليصتتة ، ال يمكن بتتأي

حتتال تعتتويض المتتؤمن لتته فيمتتا يتعلتتق بااللتزامتتات و/أو التكتتاليف والنفقتتات و/أو غيرهتتا من األحتتداث

المحددة في النصوص الواردة أدناه:

: الغرامات والعقوبات وغيرها من التعويضات)أ (

ال يمكن بتتتأي حتتتال من األحتتتوال أن يغطيت هتتتذا التتتتأمين دعتتتاوى الغرامتتتات والعقوبتتتات والتعويضتتتات

األختترى التتتي تفتترض على المتتؤمن عليتته من قبتتل أي ستتلطة عامتتة مختصتتة بستتبب انتهتتاك تصتتاريح

االستتتتيراد/التصتتتدير والتخليص الجمتتتركي أو انتهتتتاك قواعتتتد الحصتتتص النستتتبية ، قتتتانون النقتتتل و/أو

الضرائب/الجمارك المفروضة أيا كانت .

 السلوك غير األمين ، المتعمد ، أو الخاطئ ، أو المتهور)ب( 
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ال يمكن بأي حال من األحوال أن تغطي هذه البوليصة أي ادعاء ، أو مسئولية فقدان/تلتتف البضتتائع

أو النفقتتتتات الناجمتتتتة عن أو التتتتتي تنشتتتتأ من ) بصتتتتورة مباشتتتترة أو غتتتتير مباشتتتترة ( أي تجتتتتارة غتتتتير

مشروعة ، أو عن خيانة األمانة ، أو التواطؤ ، أو الخيانة ، أو الغش ، أو األعمال الخبيثة ، سواء

بتصرف متعمدة أو غير متعمدة ، أو أعمال إجرامية ، أو من الستتلوك المتهتتور أو المتعمتتد ، ومثتتال

على ذلك ربما يكون الفشل في إقامة نظم وضوابطت سليمة .

)ج( إحصاء الطرود:ت

ال يمكن بتتأي حتتال من االحتتوال أن تغطي وثيقتتة التتتامين أي تعتتويض عن مستتؤولية فقتتدان/ تلتتف

بوليصتتة شتتحن صتتادرة عن وكيتتل الشتتحن بشتتأن إحصتتاء طتترود ناجمة عن إصتتدارت المتتؤمن عليه

البضائع ، يعتتتبر الفشتتل في الحصتتولت علي بوليصتتة النقتتل البحتتري الرئيستتية من الناقتتل البحتتري،

والتي تضمن إحصاء مقابل باعتبارها بوليصتتة شتتحن الخاصتتة بهم . ويطبتتق هتتذه االستتتثناء فقتتط

الي الحد الذي تزداد عنده مسئولية المؤمن عليه بسبب هذه الواقعة . 

 :  البضائع المستثناةد()

ال يمكن بأي حال من األحوال أن تغطي هذه البوليصة أي ادعاء ، أو مسئولية فقدان/تلتتف البضتتائع

أو النفقتتتتات الناجمتتتتة عن الختتتتدمات التتتتتي يتعهتتتتد بهتتتتا المتتتتؤمن عليتتتته ، أو يستتتتاهم فيهتتتتا أو تنشتتتتأ عنهتتتتا

) بصورة مباشرة أو غير مباشرة ( فيما يتعلق بأي من السلع التالية:

األسلحة النارية والذخائرت والمتفجرات والمركبات العسكرية واألصنافت ذات الصلة .-1

الماشية والخيول األصيلة .-2
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 دوالرت أمتتتريكي لكتتتل قطعتتتة ( ،2000الفتتترو ، التحتتتف الفنيتتتة ) التتتتي تزيتتتد قيمتهتتتا عن -3

واللوحتتتات الثمينتتتة ، والتحتتتف والختتتزف والرختتتامت والزجتتتاج النتتتادر والمتتتواد األختتترى المماثلتتتة ذو

الطبيعة الهشة .

األحجار الكريمة ، المجوهرات أو ما شابه ذلك .-4

األمتتتوال ، والستتتبائكت ، والستتتندات واألوراق النقديتتتة والعمالت ، والنقتتتد المعتتتادل من أي-5

نتتتوع ، والمخطوطتتتات ، والطوابتتتعت ، والصتتتكوكت ، واالستتتهم ، المستتتتندات و/أو الفواتتتتير ، و/أو

االئتمتتتان و/أو الخصتتتم و/أو متتتوزع و/أو بطاقتتتاتت الرمتتتوز الممتتتيزة و/أو التتتتذاكر من أي نتتتوع ،

البطاقات النقدية من أي نتتوع ، باإلضتتافة إلى الصتتكوكت القابلتتة للتتتداول أو األوراقت ماليتتة من أي

نوع أو متتا يعادلهتتا ، وعلي ستتبيل المثتتال ال الحصتتر الشتتيكات المستتطرة وأيتتة وثتتائقت أختترى غتتير

قابلة للتداول أو ال يوجد ما يعادلها من النقد .

أي ستتلعة يتم ستتحبها فيمتتا عتتدا الستتلع التتتي يتم تحميلهتتا على مقطتتورة أو حاويتتة أو على-6

غيرها من وحدات النقل المعترف بها .

  المخاطر المستثناة:و()

ال تعتبر شركة التتتامين مستتئولة عن تعتتويض المتتؤمن عليتته عن أي خستتائر أو اضتترار أو نفقتتات

تنشأ مما يلي: 

االستتتتتتتهالك النتتتتتتاتج عن االستتتتتتتعمال العتتتتتتادي ، االحتتتتتتتراقت التلقتتتتتتائي ، التعفن ، الفستتتتتتاد ،(1)

التلف ، تغيير اللون أو الصدأ الناجم عن عيب ذاتي في البضائع أو في طبيعة البضائع

.
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عيتتوب البضتتائع أو المنتجتتات المصتتنعة ، أو المجهتتزة ، أو المتدرجتتة ، أو المخلوطتتة ،(2)

أو المتتتتتتوردة؛ أو وقتتتتتتف توزيتتتتتتعت البضتتتتتتائع أو المنتجتتتتتتات ، أو ستتتتتتحبها من األستتتتتتواق؛ أو

االصالحات التي يتم تنفيذها عن طريق المؤمن عليتته او المقتتاولون من البتتاطن التتتابعين

لهم أو االستبدال ، خسارة االستخدامت الناشئة من ذلك .

غير كفاية والغير مالئمة .الالتعبئة (3)

التأخير ، وخسائر السوق ، وخسائر المبيعات ، واإلهالك ، والخسائرت التبعيتتة المباشتترة(4)

أو غير   المباشرة ، أو التوقفت عن العمل .

المستتئولية الزائتتدة إلقتترارت إعالن يتناستتب متتع القيمتتة بتتدون اذن كتتتابي مستتبق من شتتركة(5)

التأمين 

أخطاء التوثيق و/أو الحذف أو اهمال .(6)

المصادرة ، االستالء ، التدمير او التخلص من البضائع عن طريتتق الحجتتر الصتتحي أو(7)

اي سلطة عامة اخري .

إلقاء النفايات ، أو التعامل معها ، أو عالجها ، أو تخزينهات .(8)

احداث القوة القاهرة كالزالزل ، انفجار البراكين ، الفيضانات ، موجات المتتد و الجتتزر(9)

، العواصف ، العواصفت الثلجية وغيرها من االسباب القدرية .

تجتتتاوزت الحتتتد األقصتتتى لحمولتتتة وزن البضتتتائع المصتتترح بهتتتا من جتتتانب الشتتتركة(10)

المصنعة للمعدات .

الرستتتوم الجمركيتتتة ، وضتتتريبة المبيعتتتات أو االستتتتهالك ، أو أيتتتة رستتتومت اختتتري(11)

مشابهه باستثناء التي تمت الموافقة عليها من جانب شركة التأمين علي وجه التحديد .
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النص في االتفاقية على وجوب ان تتطلب موافقتتة المتتؤمن عليتته على المستتئولية(12)

إذا لم يتم التسليم في زمن معين .

قبتتتول المتتتؤمن عليتتته لمستتتئولية الخستتتارة او الضتتترر بتتتدون تحديتتتد وزن أو عتتتدد(13)

طرود البضائع .

المسئولية التي يتحملها المؤمن عليه باستثناء الخطأ أو اإلهمال .(14)

  المخاطر المالية:ز()

ال يغطي التأمين أي تعويضاتت ناجمتتة عن عجتتز المتتؤمن عليتته عن التتدفع أو جمتتع المستتتحقات ،

أو عن االفالس ، أو االنهيتتتار المتتتالي للمتتتؤمن عليتتته ، أو أي شتتتخص متعاقتتتدت معهم ستتتواء بشتتتكل

مباشتترت أو غتتير مباشتترت ، أو أي خطتتأ أو عيب في المعتتامالت النقديتتة ، بمتتا في ذلتتك المعتتامالت

الخاصتتة بالتتدفع عن االستتتالم ، والتتدفع مقابتتل مستتتندات الشتتحن ، أو المحاستتبة الخاطئتتة ألمتتوال

العمالء او األمتتوال المودعتتة نيابتتة عنهم ، أو إلى الحتتد التتذي تتفتتاقم فيتته التتدعاوى ، أو مستتئولية

تتتدفع على الفتتتور ، أو ال تُتتتدفع الخستتتائر/األضتتترار ، أو النفقتتتات بواستتتطة المتتتؤمن عليتتته التتتتي ال ُت

إطالًقا .

  فقدان الحياة أو االصابة الشخصية:خ()

ال يغطي هذا التأمين بأي حال من االحوال أي دعوى ، أو مسئولية فقدان/تلف أو نفقات ناجمة

عن أو ناشتتئة من الوفتتاة أو اإلصتتابة الجستتدية أو المتترض أو الصتتدمة أو أي أعتتراض قتتد يعتتاني

منها اإلنسان أو الكائن الحي ) بصورة مباشرة أو غير مباشرة ( .

   ضمان حسن األداء:ط()
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ال يغطي هذا التأمين بأي حال من األحوال أي دعوى ، أو مسئولية فقدان/تلتتف البضتتائع أو النفقتتات

الناجمتتتتة أو الناشتتتتئة من ضتتتتمان تعاقتتتتديت ، أو ستتتتند أداء ، أو شتتتترط جتتتتزائي ، أو أي موعتتتتد المحتتتتدد

إلنهتتاء العمتتل أيتتا كتتان ، طالمتتا تم ادراجتته في العقتتد أو االتفاقيتتة التتتي وقتتع عليهتتا المتتؤمن عليتته فيمتتا

يخص البضائع أو اي خدمة أخري مقدمة أو معروضة من قبل المؤمن عليه .

 :    التسريب و التلوثك()

ال يغطي هتتتذا التتتتأمين أي تعتتتويض عن التستتتريب أو التلتتتوث او أيتتتة اضتتترارت تستتتببها البيئتتتة ، أو

الطتتترفت الثتتتالث ، أو أي ملكيتتتة خاصتتتة أو عامتتتة أيتتتا كتتتانت ، وأًيتتتا كتتتان مصتتتدرها أو تهديتتتدها ،

وعلي سبيل المثال ال الحصر ، الدعاوى الناشئة عن الحوادث العرضية ، المتوقعة او المفاجئة

، المقصودة أو غير مقصودة . 

:  التعويضات الجزائية أو العقابيةل()

ال يغطي هتتتذا التتتتأمين بتتتأي حتتتال من األحتتتوال أي دعتتتوى ، أو مستتتئولية فقتتتدان/تلتتتف البضتتتائع أو

النفقات الناجمتتة أو الناشتتئة من ) ستتواء بشتتكل مباشتترت أو غتتير مباشتتر ( أي تعويضتتاتت عقابيتتة او

جزائية أو مضاعفة أو قانونية ضد المؤمن له أو أي شخص يتحمل المسئولية عنه .

السلع التي يتم التحكم في درجة حرارتهات م()

ال ُيغطي هذا التأمين بأي حال من األحوال أي دعوى ، مسئولية فقد/تلف البضائع ، أو النفقات

الناجمتتتة عن أو الناشتتتئة من ) ستتتواء بشتتتكل مباشتتتر أو غتتتير مباشتتتر ( أي فشتتتل ، أو عطتتتل ، أو

خلل ، أو عيب ، أو انهيار في أي من الثالجات أو المبردات أو محطات التبريد .
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أو اآلالت أو المعدات ، وكذلك أي تستتريب في وستتائل التبريتتدت أو عتتدم مالءمتة أو كفايتتة العتتازل

أو أي فشل في ضتتبط و/أو مراجعتتة و/أو تنظيمت درجتتة الحتترارة بشتتكل ستتليم ، و/أو عتتدم القتتدرة

على التحكم في درجتتتتتتة الحتتتتتترارة على االطالق ، أو عتتتتتتدم القتتتتتتدرة على مراقبتتتتتتة مؤشتتتتتتر درجتتتتتتة

الحتتترارة و/أو على اتختتتاذ جميتتتع الخطتتتوات المناستتتبة للحفتتتاظ على درجتتتة الحتتترارة المنصتتتوص

عليها أو عدم القدرة على تثبيت درجة الحرارة عند مستوىت معين .

الخسارة غير المبررة أو االختفاء الغامض ن()

ال ُيغطي هذا التأمين بأي حال من األحوال أي دعوى ، مسئولية فقد/تلف البضائع ، أو النفقات

الناجمتتة عن أو الناشتتئة من ) ستتواء بشتتكل مباشتتر أو غتتير مباشتتر ( أي خستتارة غتتير متتبررة أو

اختفتتاء غتتامض للستتلع اثنتتاء وجودهتتا بتتالمخزن بمتتا في ذلتتك أي تنتتاقض غتتير متتبرر في ستتجالت

المؤمن عليه ، أو التي يتسبب فيها اي زبون ، أو أي خسارة متعلقة بمقارنة أو حساب االرباح

والخستتتائر ، أو في حالتتتة غيتتتتاب الرضتتتتا المتتتتادي أو االدلتتتة المستتتجلة عن العبث بتتتأي خستتتارة أو

 ( ال ترتبط بحدث معين .2نقص: تكتشف عند استالم المخزون أو تحضيرت السلع للنقل ، و ) 

شرط استبعاد المركبة غير المراقبة) س ( 

ال ُيغطي هذا التأمين بأي حال من األحوال أي دعوى ، مسئولية فقد/تلف البضائع ، أو النفقات

الناجمة عن أو الناشئة من ) ستتواء بشتتكل مباشتترت أو غتتير مباشتتر ( ستترقة أو فقتتدان البضتتائع من

 المتروكة دون حراسة ، والتي تكون تحت إدارة المؤمن عليه ، مالم يكن ذلك:المركبة

ناتًجا من الدخول العنيف والقستتري ، أثنتتاء وجتتودت المركبتتة في مجمتتع ستتكني آمن ومقفتتل أو(1)

في مستودعت مغلق النوافتتذت واألبتتواب وغيرهتتا من وستتائل الوصتتول ، وجميتتع مفتتاتيح بمتتا في

ذلك مفاتيح التشغيل قد تمت إزالتها من المركبات ؛
15



فيما يتعلق بوجود المركبة في فترات الراحة أو التوقفت الليلي في مناطق وقوف المركبات(2)

المتعارف عليها وفيت األماكن المخصصة للنقل البري ؛ او

ا عن التتدخول عنتتوة أثنتتاء عتتدم مراقبتتة المركبتتة لعتتدم تواجتتدها في مقتتر العميتتل المتتؤمن(3) ناتًجتت

عليه اثناء توصيل البضائع .

في حالتتتتتة وجتتتتتودت دعتتتتتوى تقتتتتتع المستتتتتؤولية على عتتتتتاتق المتتتتتتؤمن عليتتتتته ، الثبتتتتتات التزامتتتتتته بهتتتتتتذه

اإلجتتراءات وعلى التترغم من أن هتتذا البنتتد ال ينطبتتق على المقتتاولين من البتتاطن التتتابعين للمتتؤمن

عليه ، فعلى المؤمن عليه أن يبذل قصارى جهتتده لضتتمان عتتدم تتترك المقتتاولون من البتتاطن ألي

مركبة و/أو مقطورة و/أو حاوية غير مراقبة ، ما لم تكن: 

 جميع نقاط الدخول و/أو الوصولت إلى المركبتتة و/أو امتتاكن الشتتحن مقفلتتة بإحكتتام ومغلقتتة ،(1)

ومفاتيح التشغيل غير موجودة في المركبة عند إفراغت الحمولة أو عندما ال يوجتتدت أحتتد بهتتا ،

أو عندما تكون غير مراقبة ؛

جميع أجهزة الحماية واإلغالق ، بما في ذلك أجهزة اإلنذار وموانتتعت الحركتتة ، تكتتون مفعلتتة(2)

للعمل وصالحة وفقا لمواصفات الشركة المصنعة ؛ و

فتتتتتتتتترات الراحتتتتتتتتة أو التوقتتتتتتتتف الليلي تتم فقتتتتتتتتط في المواقتتتتتتتتف المخصصتتتتتتتتة  المعتتتتتتتتترف بهتتتتتتتتا(3)

والمخصصة للنقل البري .

   بند استثناء الشحن من اإلفراج الخاطئ ع()

ال ُيغطي هذا التأمين بأي حال من األحوال أي دعوى ، مسئولية فقد/تلف البضائع ، أو النفقات

الناجمة عن أو الناشئة من ) سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ( االفراج عن السلع ، إال:
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 فيما يتعلق بفواتير الشحن القابلة للتداول أو وثائقت سندات الملكية األختترىت ، مقابتتل التنتتازل(1)

عن بوليصة الشحن األصلية أو وثيقة الملكية .

فيمتتا يتعلتتق بفواتتتير الشتتحن الجتتوي ، وفواتتتير الشتتحن المباشتترت ، أو وثيقتتة النقتتل الغتتير قابلتتة(2)

للتفاوض ، بناء على تقديم أصول ) وليس صورة ، أو نسخة الفاكس أو نسخة إلكترونيتتة (

وثيقتتة النقتتل أو عنتتد االقتضتتاء خطتتاب اإلفتتراج البنكي الصتتادر من البنتتك المتتدرج استتمه على

بوليصة الشحن الجوي أو وثيقة النقل المشابهة .

 استبعاد الحرب ، واإلضرابات واإلرهاب) ف ( 

ال ُيغطي هذا التأمين بأي حال من األحوال أي دعوى ، مسئولية فقد/تلف البضائع ، أو النفقات

الناجمتتة عن أو الناشتتئة من ) ستتواء بشتتكل مباشتترت أو غتتير مباشتتر ( الحتترب ، والحتترب األهليتتة

والثتتورة والتمتتردت والعصتتيان المستتلح أو الحتترب األهليتتة الناشتتئة عنهتتا ، أو أي عمتتل عتتدائي من

قبتتتل أو ضتتتد الستتتلطة المتحاربتتتة؛ وكتتتذلك مصتتتادرة االمتتتوال أو نتتتزع الملكيتتتة؛ والقبض والحجتتتز

والستتتجن ، والقيتتتود ، االعتقتتتال ، والعتتتواقب المترتبتتتة على ذلتتتك ، أو أي محاولتتتة تهديتتتد؛ أو أي

عمتتتل إرهتتتابي أو أي شتتتخص ) اشتتتخاص ( يتصتتترفونت بصتتتورة ضتتتارة أو من دافتتتع سياستتتي أو

أيتتتتديولوجي؛ت   المضتتتتربون ، العمتتتتال الممنوعتتتتون من العمتتتتل ، األشتتتتخاص التتتتذين يشتتتتاركون في

اضتتطراب العمتتل ، وأعمتتال الشتتغب أو االضتتطراباتت المدنيتتة؛ المنتتاجم المهجتتورة والطوربيتتدات

والقنابل أو غيرها من أسلحة الحرب المهجورة .

استتتتتتبعادت التلتتتتتوث اإلشتتتتتعاعي ، والمتتتتتوادت الكيميائيتتتتتة والبيولوجيتتتتتة ، والبيوكيميائيتتتتتة ،) ص ( بنتتتتتد 

 واألسلحة الكهرومغناطيسية
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ال ُيغطي هذا التأمين بأي حال من األحوال أي دعوى ، مسئولية فقد/تلف البضائع ، أو النفقات

الناجمة عن أو الناشئة من ) سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ( كل مما يلي:

اإلشعاعات األيونية الناتجة عن التلوث اإلشعاعي من أي وقتتود نتتوويت أو أيتتة نفايتتات نوويتتة(1)

أو من احتراق الوقود النووي .

المتتواد المشتتعة ، الستتامة ، المتفجتترة أو أي متتواد خطتترة أو غيرهتتا أو التلتتوث النتتاتج من اي(2)

منشأة نووية ، أو مفاعل نووي أو غيرها من التجمعات النووية ، أو أي مكون نوويت . 

أي ستتالح أو جهتتاز يعمتتل باالنشتتطار التتذري أو النتتوويت و/أو االنتتدماج أو بالتفاعتتل أو بقتتوة(3)

اإلشعاع 

الخصتتتتائص المشتتتتعة ، الستتتتامة ، المتفجتتتترة أو غيرهتتتتا من الخصتتتتائص الخطتتتترة أو التلتتتتويث(4)

النتتتاتج عن أي متتتواد مشتتتعة . وال يشتتتمل االستتتتثناء في هتتتذا البنتتتد الفتتترعي النظتتتائرت المشتتتعة ،

وغيرهتتتا من الوقتتتودت النتتتووي ، عنتتتدما يجتتتري التحضتتتير لمثتتتل هتتتذه النظتتتائر ، أو حملهتتتا أو

تخزينها ، أو في حالة استخدامهات ألغراض تجارية أو زراعية أو طبية أو علمية أو غيرها

من االغراض السلمية .

 أي سالح كيميائية ، بيولوجية ، أو بيو كيميائي ، أو كهرومغناطيسيت .(5)

 استبعاد الهجومت االلكترونيت) ق ( 

 ( التتتواردة هنتتتا فقتتتط ، ال ُيغطي هتتتذا التتتتأمين مستتتئولية أضتتترار2متتتع مراعتتتات الفقتتترة ) -1

الخستتتتتارة ، أو النفقتتتتتات الناجمتتتتتة عن أو الناشتتتتتئة من ) ستتتتتواء بشتتتتتكل مباشتتتتترت أو غتتتتتير مباشتتتتتر (

االستخدام أو التشغيل ، بصورة تسبب ضررت ، ألي جهاز كمبيوتر ، نظتتام الكمتتبيوترت ، برنتتامج
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برمجيتتتات الحاستتتوب ، وأي تعليمتتتات برمجيتتتة ضتتتارة ، أو فيروستتتات خاصتتتة بتتتالكمبيوتر أو اي

عملية أو أي نظام إلكترونيت آخر .

حيث أقتتتر هتتتذا البنتتتد السياستتتات التتتتي تغطي مختتتاطرت الحتتترب والحتتترب األهليتتتة والثتتتورة -2

والتمتتترد والعصتتتيان ، أو الحتتترب األهليتتتة الناشتتتئة عنهتتتا ، أو أي عمتتتل عتتتدائي من قبتتتل أو ضتتتد

 ( من1السلطة المتحاربتتة ، أو اإلرهتتاب أو أي شتتخص يتصتترفت بتتدافع سياستتيت ، فتتإن الفقتترة ) 

هذه الوثيقة ال تستبعد الخسائر ) التي يتم تغطيتهات ( والتي تنشأ عن استتتخدام أي جهتتاز كمتتبيوترت

، أو نظام الكمبيوتر أو برمجيات الحاسوب أو أي نظام إلكتتتروني آختتر ختتاص بأنظمتتة اإلطالق

و/أو التوجيه و/أو آلية إطالق أي سالح أو صاروخ

استبعاد مخاطرت تكنولوجيا المعلومات) ر ( 

ال يجتتوزت تجميتتع الخستتائر أو االلتزامتتات القابلتتة لالستتتردادت األختترى بمتتوجب هتتذه الوثيقتتة ، التتتي

تنشأ بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، من:

فقدان أو تلف ، أو(1)

 ( التخفيض أو التغيير في األداء الوظيفيت أو نظام تشغيل الكمبيوتر ، واألجهزة ، البرنامج2) 

، والبرمجيات والبيانات ومستتتودعت المعلومتتات ، والرقتتائقت الدقيقتتة ، والتتدوائرت المتكاملتتة ، أو أي

جهتتتاز مماثتتتل أو التخفيض أو التغيتتتير في االتصتتتال متتتع أجهتتتزة الكمتتتبيوترت أو أجهتتتزة اآلختتترى ،

سواء كانت من امالك حامل البوليصة .

استبعادت التاريخ االلكترونيت ) الحمولة () ش ( 

19



ال يغطي هذا التأمين أي خسارة أو ضرر أو مسؤولية ناجمتتة بشتتكل مباشتتر أو غتتير مباشتتر عن

فشتتل أو عتتدم قتتدرة أي جهتتاز كمتتبيوتر أو المعتتدات االلكترونيتتة ، أو شتترائح تجهتتيز البيانتتات أو

عمتتتتل الرقتتتتائقت الدقيقتتتتة ، أو الرقاقتتتتة المدمجتتتتة ، أو التتتتدوائر المتكاملتتتتة أو األجهتتتتزة المماثلتتتتة ، أو

التتتبرامج الثابتتتتة أو أي من بتتترامج الكمتتتبيوتر ، ستتتواء كتتتانت من امالك المتتتؤمن عليتتته أو التتتتي ال

تظهر في أي وقت:

لإلقرار بشكل صحيح بأي تاريخ كتاريخ للتقويم الصحيح؛(1)

 التقاط وحفظ أية بيانتتات أو معلومتتات أو أوامتتر أو تعليمتتات أو االحتفتتاظ بهتتا ، أو معالجتهتتات(2)

بشكل صحيح ، كنتيجة لمعالجة أي تاريخ خالف ذلك ، وتحويله إلى تاريخ صحيح .

 التقتتتتاط ، أو حفتتتتظ اي بيانتتتتات أو االحتفتتتتاظ بهتتتتا بشتتتتكل صتتتتحيح لمعالجتتتتة أي بيانتتتتات نتيجتتتتة(3)

لتشتتتتغيل أي أمتتتتر قتتتتد تمت برمجتتتتته في أي حاستتتتوب ، باعتبتتتتاره أمتتتتًرا قتتتتد يتستتتتبب في فقتتتتدان

البيانتتات أو عتتدم القتتدرة على التقاطهتتا ، أو حفظهتتا أو االحتفتتاظ بهتتا بشتتكل صتتحيح لمعالجتتة

مثل هذه البيانات في ذلك التاريخ أو بعده .

ولكن هذا ال يستتتبعد الخستتارة الالحقتتة أو الضتتررت التتذي لم يتم استتتبعاده على خالف ذلتتك ، وهتتذا

ينتج عن الخطر المحددة . 

وُيقصد “ بالخطر المحدد “ : الحرائق ، والبرق ، االنفجار أو حتتوادث الطتتائرات أو غيرهتتا من

األجهتتتتزة الجويتتتتة ، أو المتتتتواد الستتتتاقطة منهتتتتا ، الشتتتتغب واإلضتتتتراب ، والضتتتتررت ، والتتتتزالزلت ،

والعواصتتفت ، والفيضتتاناتت ، وتستترب المتتاء من أي ختتزان أو أنتتابيب أو أي تتتأثير نتتاتج من أي

مركبة أو حيوان ، عندما تكون مثل هذه الخسارة أو الضرر مؤمن عليه في هذه البوليصة .
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وال تراعى الشروط واالستثناءات ، واألحكام المخالفة لهذه البوليصة .

اقرارت الشحن الدولي للبضائع وتأمين مرافق الميناء ت()

ال تغطي هتتتذه الوثيقتتتة بتتتأي حتتتال من األحتتتوال الخستتتائر ، أو مستتتئولية األضتتترار ، أو النفقتتتات ،

عندما ُتنقل البضائع بواسطة إحدى السفن التي ال تحمل شهادة دولية للشحن األمن تكون سارية

المفعول على النحو المنصوص عليه في قانون الشحن الدولي للبضائع وتأمين مرافتتق المينتتاء .

وعلى المؤمن عليه في وقت تحميل البضائع على متن السفينة ، أو خالل األعمال العاديتتة ، أن

يتتتدركوات بتتتأن هتتتذه الستتتفينة لم تكن معتمتتتدة وفقتتتا لقتتتانون الشتتتحن التتتدولي للبضتتتائع وتتتتأمين مرافتتتق

 وتعديالتها .1974الميناء على النحو المطلوب بموجب اتفاقية سوالس عام 

   اقرارت إدارة السالمة الدولية للبضائعث()

يطبق على الشحنات القادمة على متن عبارات ركاب الرورو

على شحنات على نطاق واسع على:1998 يوليوت 1تطبق اعتبارا من 

 راكبا . و12 ( سفن الركاب التي تنقل أكثر من 1) 

 ( ناقالت النفط وناقالت المواد الكيميائيتتة ونتتاقالت الغتتاز ونتتاقالت البضتتائع الستتائلة والنتتاقالتت2) 

 عقدة أو أكثر .500عالية السرعة التي تتجاوز 

 على الشتتتتتتحنات القادمتتتتتتة على كافتتتتتتة الستتتتتتفن ، وعلى2002 يوليتتتتتتو 1تطبتتتتتتق اعتبتتتتتتارا من 

 عقدة أو أكثر .500وحدات الحفر البحرية المتنقلة بسرعة 

ال تغطي هتتتذه الوثيقتتتة بتتتأي حتتتال من األحتتتوال الخستتتائر ، أو مستتتئولية األضتتترار ، أو النفقتتتات ،

عندما ُتنقل البضائع بواسطة إحدى السفن التي ال تحمتتل شتتهادة شتتحن دوليتتة ، أو التتتي ال يمتلتتك
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مالكهتتا أو مشتتغلها اي وثيقتتة التتتزام بقتتانون الشتتحن التتدولي، على المتتؤمن عليتته في وقت تحميتتل

البضائع على متن السفينة ، أو خالل األعمال العادية ، أن يدرك بأن:

لشحن الدولي للبضائع: لقانون اهذه السفينة لم تكن معتمدة وفقا (1)

1974 وثيقتتتتة االلتتتتتزام ال تخضتتتتع للمتتتتالكين أو المشتتتتغلين ، بمتتتتوجب اتفاقيتتتتة ستتتتوالس عتتتتام (2)

وتعديالتهات .

: الدعاوى6المادة 

على المؤمن عليه بذل قصتتارى جهتتده لمنتتع ، أو تقليتتل أو تخفيتتف أي خستتارة أو تعتتويض يجتتوز

استتتترداده بمتتتوجب هتتتذا التتتتأمين . وتخضتتتعت التغطيتتتة بمتتتوجب هتتتذا التتتتأمين ، الي المتتتواد التاليتتتة و

التي يجب تسبق مسؤولية شركة التأمين بموجب هذه البوليصة: 

   إخطار الدعاوى: أ-

يخطر المؤمن عليه شركة التأمين كتابيتتًا ، علي وجتته الستترعة ، في حالتتة حتتدوث بتتأي واقعتتة أو

حادث غتير متوقتتعت ، بكافتتة التفاصتتيل الكاملتتة المتعلقتتة بهتتذه األمتتور والتتتي يكتتون من شتتأنها اثتتارة

الدعاوي بموجب هذا التأمين . 

ُتخطتتتتتر شتتتتتركة التتتتتتأمين بكتتتتتل طلب ، خطتتتتتاب ، شتتتتتكويت ، فتتتتتاكس ، تيليكس ، إشتتتتتعار ، وثيقتتتتتة ،

استتتدعاءات ، إخطتتارت تحكيم ، أو أي اجتتراءات او مستتتندات قانونيتتة ، مهمتتا كتتانت ، فيمتتا يتعلتتق
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بهتتتتذه األمتتتتورت ، و يحتتتتول اليهتتتتا فتتتتور استتتتتالمها من المتتتتؤمن عليتتتته أو أحتتتتد ممثليهم . وينفتتتتذ هتتتتذا

اإللتزام سواء أثار دعوى ضد المؤمن عليه أم لم يثر هذه الدعوى. 

يضتتتتتمن المتتتتتؤمن عليتتتتته أن كافتتتتتة الشتتتتتكاوي الناتجتتتتتة عن الستتتتترقة او االشتتتتتتباه بالستتتتترقة يتم ابالغ

الشرطة بها علي الفور .

  امتيازات المؤمن عليه:ب-

يحق للمؤمن عليهم تسوية أية دعوى تخضع لهتتذا التتتأمين ، والخاصتتة بمبتتالغ الخصتتم أو الزيتتادة

المنصوص عليها فيما يتعلق بأي خسارة . ولكن يجب ضمان أن تتم تلك التسويات على أساس

“ عدم اإلخالل . “ 

و علي الرغم مما سبق ، ُتخطر ، الشركة على الفور بكافة الدعاوي .

  إجراءات الدعاوى:ج()

يتعين على المؤمن عليه ممارسة أقصىت درجات حسن النية في اجراء أي شكوي كما يلي:

يضمن المؤمن عليه حفظ كافة الحقوق ضد شركات النقل و المودع لديهم البضائع واالطتتتراف(1)

األخرى ، وممارستهات بشكل صحيح .

ال يحق للمؤمن عليه أن يتنازل عن أي من حقوق الطعن ضد اي وكيل او مقتتاول اختتر ، متتا لم(2)

دراجه في الملحق الزمني . Vيتم االتفاق علي ذلك مع شركة التأمين ، وا

ال يحتتق للمتتؤمن عليتته وال من ينتتوب عنتته أن يعتتترف بتتأي التزامتتات او مستتئولية عن اي خستتارة(3)

او دعتتوى ، أو يقطتتع عهتتًدا ، أو يعتترض دفتتع أيتتة امتتوال ، أو يتتدفعهات بالفعتتل ، بتتدون اذن كتتتابي

من شركة التأمين .
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يجتتتتوزت لشتتتتركة التتتتتأمين ، في اي وقت ونيابتتتتة عن المتتتتؤمن عليتتتته ، تعتتتتيين المحتتتتاميين ، الختتتتبراء ،(4)

مقتتدري الخستتائر ، او غتتيرهم من األشتتخاص بغتترض التعامتتل متتع أي امتتر قتتد يثتتير دعتتوى بمتتوجب

هتتذا التتتأمين ، متتع عتتدم اإلخالل بأيتتة أحكتتام أختترى في هتتذه البوليصتتة ، وبتتدون التنتتازل عن أي من

حقوق شركة التأمين الواردة فيها .

 يختتول لشتتركة التتتأمين ، نيابتتة عن المتتؤمن عليتته ، أن تتتتولي إدارة اي المفاوضتتات ، واالجتتراءات(5)

القانونيتتة ، وتستتوية اي تعتتويض و التتتي قتتد تقتتع في نطتتاق مستتئولية شتتركة التتتأمين . و عالوة علي

ذلتتك ، يختتول ايضتتا لشتتركة التتتأمين تقتتديم اي دعتتاوى لمصتتلحتهمت الخاصتتة نيابتتة عن المتتؤمن عليتته

ويكون لديهم حرية التصرف الكاملة في إدارة اي اجراءات و تسوية أي دعاوى .

  االستقطاع:د()

تكون شركة التامين مسئولة عن تسوية أي دعوى بعد خصم المبالغ المستقطعة المحددة في الملحتتق

الزمني .

  بند توزيع المبالغ المستردة:ه()

تودع أية مبتتالغ مستتتردة أو التتتي ستتيتم استتتردادها من الطتترف الثتتالث فيمتتا يتعلتتق بتتأي دعتتوى لصتتالح

شتتركة التتتأمين ) متضتتمنة التكتتاليفت المتكبتتدة في تنفيتتذ استتترداد المبتتالغ ( . ويتتودع أي رصتتيد لصتتالح

المتتؤمن عليتته بالمتتدى التتذي يتحملتته المتتؤمن عليتته فيمتتا يتعلتتق بهتتذه التتدعوى . وعنتتدما تتجتتاوزت المبتتالغ

 ( المبتتالغ المتحملتتة من قبتتل2 ( المبتتالغ التتتي تم دفعهتتا من جتتانب شتتركة التتتأمين . ) 1المستتتردة: ) 

المتتؤمن عليتته ، ُتقستتم هتتذه الزيتتادة بطريقتتة عادلتتة بين شتتركة التتتأمين و المتتؤمن عليتته ، متتع االختتذ في

االعتبتتار تلتتك العوامتتل المتتذكورة ، والمبتتالغ التتتي تم دفعهتتا أو تحملهتتا كاًل منهمتتا ، وتتتواريخ دفتتع أو

تحمل تلك األموال .
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  االحالل:و()

ُتطبق مبادئ االحالل علىبوليصة التتتأمين هتتذه، وعلى المتتؤمن عليتته تقتتديم كافتتة المستتاعدات الالزمتتة،

والمعلومات ، والمستندات المتعلقة ، لتمكين شركة التأمين من متابعة الدعاوى المستبدلة .

المادة السابعة: أحكام عامة:

  مراقبة السجالت:.1

يحتتتق لشتتتتركة التتتتأمين اثنتتتاء ستتتتاعات العمتتتتل العاديتتتتة ان تتتتتراقب و تفحص دفتتتتاتر و ستتتجالت

المؤمن عليه و ذلك اثناء فترة سريان بوليصة التأمين ، وبعد انتهائها بثالث سنوات او بعد

تقديم آخر تعويض ، أيهما كان أبعد . 

  التعديالت:.2

يجتتوز تغيتتيرت أو تعتتديل بوليصتتة التتتأمين عن طريتتقت إذن كتتتابي يتم إلحاقتته بهتتذه البوليصتتة .

وهذا اإلذن هو عبارة عن ملحق يتم توقيعه من ممثل مفوض من شركة التأمين .

  التجديد:.3

قبتتتل انقضتتتاء فتتتترة التتتتتأمين ، يجتتتوز لشتتتركة التتتتامين أن تطتتتالب المتتتؤمن عليتتته بملي استتتتمارة

التجديتتتد والتتتتي تتوقتتتع شتتتركة التتتتأمين ) دون إعطتتتاء أي ضتتتامن ( ان تقتتتدم نفس الشتتتروطت او

تقتتتتتترح مراجعتتتتتتة الشتتتتتتروطت و االحكتتتتتام للتجديتتتتتد . وفي حالتتتتتة الحاجتتتتتتة الي تعتتتتتديل الشتتتتتروطت

واالحكتتتتام ، يتفتتتتق كال من شتتتتركة التتتتتأمين والمتتتتؤمن عليتتتته بمناقشتتتتة بوليصتتتتة تتتتتأمين ستتتتنوية

جديدة .

  الضمانات األخرى:.4
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إذا أثيرت أي دعوى بموجب هذا التأمين ، فإن هناك بوليصة أخري تغطي نفس المستتئولية

، ولكن شركة التأمين غير مستتئولة عن دفتتع نستتبة أكتتبر من تلتتك المستتئولية أو المستتاهمة في

دفعها .

التنازل:

ال يجوزت التنازل عن هذه البوليصة أو نقلها إلى أي شتتخص أختتر إال بتتإذن كتتتابي مستتبق من

شركة التأمين .

  إشعار االلغاء:.5

يجوز الغاء هذه البوليصة في أي وقت من جانب شركة التأمين او المؤمن عليه 

 يومتتتتا من االلغتتتتاء . ويستتتتريت هتتتتذا االلغتتتتاء من30عن طريتتتتقت اصتتتتدار اشتتتتعار كتتتتتابي قبتتتتل 

منتصتتف ليتتل اليتتوم التتذي تم تقتتديم االشتتعار بتته . اذا تم فستتخ وثيقتتة التتتأمين بنتتاًء علي طلب

المؤمن عليه ، فتتأن شتتركة التتتأمين ستتوف تحتفتتظ برستتوم الفتتترة القصتتيرة الي كتتانت بوليصتتة

التتتتتأمين ستتتتارية فيهتتتتا . امتتتتا اذا تم فستتتتخها بنتتتتاًء علي اختيتتتتار شتتتتركة التتتتتأمين ، فتتتتأن الشتتتتركة

مسئوله عن رد نسبة من قسطت التأمين للفترة المتبقية قبل االلغاء .

  قابلية االنفصال:.6

ال يتتتؤثر إبطتتتال أي من شتتتروط أو أحكتتتام بوليصتتتة التتتتأمين عن طريتتتقت أمتتتر قضتتتائيت ، علي

األحكام والشروط األخرى ، بحيث تستمر بقية شروط البوليصة سارية كما هي .

  القانون واالختصاص القضائي.7

تحكم و تفستتر وثيقتتة التتتأمين هتتذه بمتتوجب القتتانون االنجلتتيزي و أي خالف ناشتتئ عن أو لتته

عالقه بالبوليصة يتم الفصل فيه بواسطة محكمة العدل بسنغافورة . 
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تم التوقيع نيابة عن شركة التأمين

____________________________

التاريخ
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المصطلحات:

Cash against documents CADدفع مقابل تسليم السندات
اتفاقيتتتتتة للنقتتتتتل التتتتتدولي للبضتتتتتائع عن طريتتتتتقت

السكك الحديدية

Convention for international carriage of

goods by rail

CIM

اتفاقيتتتتتة للنقتتتتتل التتتتتدولي للبضتتتتتائع عن طريتتتتتقت

البر

Convention for international carriage of

goods by road

CMR

Cash on deliveryCODالدفع عند االستالم
International Air Transport AssociationIATAاتحاد النقل الجوي الدولي

Singapore Aircargo Agents AssociationSAAAاتحاد سنغافورة لوكالء الشحن الجوي
Singapore Logistics Association SLAاتحاد سنغافورة للخدمات اللوجيستية .
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- الشروط التجارية القياسية1ملحق 

] مرفتتقت طيتته عينتتة من بوليصتتة الشتتحن الجتتوي الصتتادرة عن وكيتتل الشتتحن ، وبوليصتتة الشتتحن

البري الصادرة عن وكيل الشحن ، إلخ [
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- العقود مع العمالء2ملحق 

] مرفقت طيه نسخ من االتفاقيات التي دخلها المؤمن عليه مع عمالئه . [
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