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1 وثيقة التأمين الشامل على المركبات

القسم )أ(: مسؤولية الطرف الثالث 

المادة األولى
تحــدد ھــذه الوثیقــة الحــد األدنــى للتأمیــن اإللزامــي علــى المركبــات لتغطیــة 
ــا لألحــكام والشــروط واالســتثناءات  ــر طبًق ــاه الغی ــة تج المســؤولیة المدنی
ــه  ــواردة فیھــا أو الملحقــة بھــا، وُیحظــر علــى شــركة التأمیــن والمؤمــن ل ال

االتفــاق علــى تخفیــض حــدود المســئولیة عّمــا جــاء فــي ھــذه الوثیقــة.

التعریفات: المادة الثانية
المعاني  الوثیقة  ھذه  في  وردت  أینما  اآلتیة  والعبارات  بالكلمات  یقصد 

الموضحة إزاءھا، ما لم یقتِض  سیاق النص خالف ذلك. 
المسئولیة  تأمین  وثیقة  ھي  )الوثیقة(:  اإللزامي  التأمین  وثیقة   .1
المدنیة تجاه الغیر للمركبات وتعتبر عقدًا تتعھد بمقتضاه الشركة بأن 
تعوض الغیر عند وقوع ضرر ناتج عن خطر غیر مستثنى في الوثیقة، 
يدفعه  الذي  االشتراك  مقابل  المركبة،  فيه  تسببت  حادث  بسبب 
واالستثناءات  والشروط  األحكام  الوثیقة  ھذه  وتشمل  له،  المؤمن 
أو  أي منھا  یتعارض  أال  )إن وجدت( على  والمالحق  الوثیقة  وجدول 

یخالف األحكام الواردة في ھذه الوثیقة. 
الشركة: شركة التأمین التي تقبل التأمین مباشرة من المؤمن لھم.  .2

الشركة  مع  أبَرم  الذي  االعتباري  أو  الطبیعي  الشخص  له:  المؤمن   .3
وثیقة التأمین والمبین إسمه في جدول الوثیقة.

سائق المركبة )السائق(: كل من یقود المركبة وعمره 1٨ سنة ھجریة   .4
وما فوق ویحمل رخصة قیادة. 

المركبة المؤمن علیھا )المركبة(: كل وسیلة من وسائل النقل أعدت   .5
حیوانیة،  أو  آلیة  بقوة  تجر  أو  تسیر  جنزیر،  أو  عجالت  على  للسیر 

الموضحة مواصفاتھا في الوثیقة )ال تشمل القطارات(.
الغیر: كل شخص طبیعي أو إعتباري تلحق به خسارة أو ضرر ناتج عن   .6
أو  السائق  و/أو  له  المؤمن  باستثناء  الوثیقة  غیر مستثنى في  خطر 

المتسبب في الحادث.  
أو  المركبة  إستعمال  نتیجة  بالغیر  ضرًرا  ألحقت  واقعة  كل  الحادث:   .7
انفجارھا أو إحتراقھا أو تناثرھا أو حركتھا أو إندفاعھا الذاتي أو وقوفھا. 
األضرار الجسدیة: الوفاة أو اإلصابات البدنیة التي قد تلحق بالغیر بما   .٨

في ذلك العجز الكلي أو الجزئي الدائم أو المؤقت. 
األضرار المادیة: التلفیات التي قد تلحق بالممتلكات العائدة للغیر.   .9

الناتج  الغیر بسبب الضرر  التي یتحملھا  التكالیف  جمیع  المصاریف:   .10
عن خطر غیر مستثنى في الوثیقة.

في  مستثنى  غیر  خطر  عن  ناتج  ضرر  عن  تعویض  طلب  المطالبة:   .11
الوثیقة. 

أو الممثل  الشخص الطبیعي أو من یمثله نظامًیا  مقدم المطالبة:   .12
غیر  خطر  عن  ناتج  ضرر  به  لحق  الذي  االعتباري  للشخص  النظامي 

مستثنى في الوثیقة. 
التعویض: المبالغ التي یتعین على الشركة دفعھا للغیر ضمن الحد   .13

األقصى للمسئولیة المدنیة الوارد في ھذه الوثیقة.
المؤمن له للشركة مقابل موافقتھا  الذي یدفعه  المبلغ  االشتراك:   .14
على تعویض الغیر عن الضرر أو الخسارة التي یكون السبب المباشر 

في وقوعھا خطًر ا غیر مستثنى في الوثیقة. 
الغیر عما  السائق تجاه  أو  المؤمن له  مسئولیة  المدنیة:  المسئولیة   .15
یتسبب فيه من أضرار مادیة أو جسدیة أو المصاریف بفعل المركبة.   
الحقیقة الجوھریة: أي معلومة قد تؤثر على قرار الشركة في تحدید   .16
االشتراك بنسبة 25% وأكثر أو على شروط الوثیقة أو قبول المطالبة. 
وقوع  إحتمال  نسبة  زیادة  إلى  یؤدي  الذي  التغییر  الجوھري:  التغییر   .17

الخطر أو یؤدي إلى زیادة جسامته. 
حق الرجوع: ھو حق الشركة في استیفاء ما دفعته من تعویض للغیر   .1٨
من المؤمن له أو السائق أو المتسبب في الحادث عن الضرر الناتج 

من إحدى حاالت الرجوع أو االستثناءات. 
بیانات  لبعض  والمتضمن  بالوثیقة  المرفق  الجدول  الوثیقة:  جدول   .19

المؤمن له والمركبة ویعتبر جزًءا ال یتجزأ منھا. 
الملحق: إتفاق بین المؤمن والمؤمن له الحق على إصدار الوثیقة،   .20
بإضافة أو تعدیل أو إلغاء تغطیات إلى التغطیات األساسیة، ویجب 

أن یكون مرفًقا بالوثیقة ویعتبر جزًءا ال یتجزأ منھا. 

المادة الثالثة: التغطیة التأمینیة
حیث إن المؤمن لــه قد تقدم إلى الشركة بطلب تأمین ُیعد أساًسا لھذه 
الوثیقة ودفع )أو تعھد بدفع( االشتراك المطلوب منه، وقبلت الشركة ھذا 
الطلب، فإنھا تلتزم إذا وقع حادث داخل أراضي المملكة العربیة السعودیة 
وألحق ضرًرا ناتًجا عن خطر غیر مستثنى في الوثیقة وضمن حدود األحكام 
والشروط الواردة بھا بتعویض الغیر عن المبالغ جمیعھا التي ُیلزم المؤمن 

لــه أو السائق أو المتسبب في الحادث بدفعھا لقاء: 

األضرار الجسدیة التي تلحق بالغیر داخل المركبة أو خارجھا.  أ -  

ب -  األضرار المادیة التي تلحق بالغیر خارج المركبة. 

ج -   المصاریف. 

يجب قراءة هذه الوثيقة بعناية ويجب استشارة الشركة في حال وجود أي شك متعلق بالتغطية أو بمعاني محتوياتها.

األقسام التي تنطبقأنواع التغطية

القسم )أ(تغطية المسئولية تجاه الطرف الثالث فقط

تغطية األضرار الخاصة/ تغطية األضرار الخاصة باإلضافة   إلى   أية تظهيرات 
أو تغطية إضافية أخرى قد يتم تقديمها

القسم )ب(

القسم )أ( والقسم )ب( التأمين الشامل على المركبات 
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المادة الرابعة: حدود التغطیة
في حال وقوع حادث یترتب علیھ دفع تعویض وفًقا ألحكام ھذه الوثیقة 
فترة  وخالل  الواحدة  الواقعة  في  الشركة  لمسؤولیة  األقصى  الحد  فإن 
سریان الوثیقة بالنسبة لألضرار الجسدیة والمصاریف واألضرار المادیة مًعا 
كحٍد   )عشرة مالیین سعودي(،   10٫000٫000 إجمالًیا قدره  مبلًغا  تتجاوز  لن 

الشركة. لمسئولیة  أقصى 

المادة الخامسة: ماال یجوز للشركة التمسك به تجاه الغیر
مع مراعاة المادة التاسعة من ھذه الوثیقة ال یجوز للشركة أن تتمسك تجاه 
الغیر بعدم مسئولیتھا عن التعویض بموجب ھذه الوثیقة بسبب ارتكاب 
لــه أو السائق أو المتسبب في الحادث أي مخالفة سواء أكانت  المؤمن 
بما ورد في ھذه  التزامــه  أم بسبب عدم  بعده  أم  الحادث  المخالفة قبل 
الوثیقة، مع عدم اإلخالل بحق الشركة بالرجوع على المؤمن لــه أو السائق 
النظامیة إن كان  الدفع للغیر بكافة الطرق  الحادث بعد  أو المتسبب في 

للرجوع ما یبرره. 

المادة السادسة: إجراءات تسویة المطالبات
ُیفید  بما  مقدمھا  د  تزوِّ بأن  مطالبة  أي  تلقي  عند  الشركة  تلتزم   .1
عمل  أیام  ثالثة  خالل  نواقص  بأي  وإعالمه  للمطالبة،  استالمھا 
)لألفراد( وتسعة أیام عمل )للشركات( من تلقیھا المطالبة، وللشركة 
مدة  خالل  ذلك ضرورًیا  كان  إذا  خسائر  مقدر  أو  معاینة  خبیر  تعیین 
زمنیة ال تتجاوز ثالثة أیام عمل )لألفراد( وتسعة أیام عمل )للشركات( 

من تاریخ استالم المطالبة. 
تلتزم الشركة بتسویة المطالبات بكل نزاھة وعدالة دون أي مساومة   .2
خالل مدة أقصاھا خمسة عشر یوًما ھجرًیا )لألفراد( وخمسة وأربعین 
یوًما ھجرًیا )للشركات( من تاریخ استالم المطالبة مكتملة المستندات 
المطالبة مستندة على  إذا كانت  المطالبة، وفي حال ما  من مقدم 
قام  أو  المطالبة  مقدم  من  وُقدمت  للتنفیذ  قابل  قضائي  حكم 

المؤمن له بإبالغ الشركة، فإن الشركة تلتزم بما ورد أعاله.  
المطالبة،  رفض  أو  بقبول  المطالبة  مقدم  بإبالغ  الشركة  تلتزم   .3
بتوضیح مبلغ  الشركة  تلتزم  أو جزئًیا  كلًیا  المطالبة  وفي حال قبول 

التعویض وكیفیة التوصل إليه.  
إیداع  خالل  من  التأمینیة  المطالبات  وتسدید  بتسویة  الشركة  تلتزم   .4
مبلغ التعویض في الحساب البنكي للمستفید مباشرة عن طریق رقم 

.)IBAN( الحساب المصرفي الدولي
المادة  (2 ،1) من ھذه  الفقرتین رقم  المحددة في  المدد  ُمراعاة  مع   .5
تلتزم الشركة بتسویة المطالبة في حال تقدیم المطالبة بعد إصالح 
المركبة على أن یقوم مقدم المطالبة بتزوید الشركة بالفواتیر الفعلیة 
بمباشرته  المخولة  الجھة  من  الحادث  مباشرة  ویشترط  لإلصالح 
وتزوید الشركة بتقریر تقییم أضرار حادث المركبة بعد الحادث وقبل 

اإلصالح الصادر عن الجھة المرخصة. 
في حال عدم التزام الشركة بتسویة المطالبات خالل الفترة النظامیة   .6
عن  تقديم شكوى  المطالبة  لمقدم  یحق  نظامي  وجود سبب  دون 

التقدم بطلب  أو   )www.samacares.sa( تھتم  طریق موقع ساما 
إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمینیة إللزام الشركة 
عدم  نتیجة  تحملھا  تكالیف  أي  عن  وتعویضه  المطالبة  بتسویة 

استخدامه للمركبة بسبب تأخر الشركة في تسویة المطالبة. 
أما عند رفض المطالبة جزئیًا أو كلیًا فإن الشركة تلتزم باآلتي:  .7

تزوید مقدم المطالبة بأسباب الرفض الكلي أو الجزئي.  أ  - 
إبالغ مقدم المطالبة بإمكانیة تقدیم شكوى عن طریق موقع ساما  ب  - 
الفصل  لجان  إلى  دعواه  تقدیم  أو   )www.samacares.sa( تھتم 
المادة  في  علیھا  المنصوص  التأمینیة  والمخالفات  المنازعات  في 
العشرین من نظام مراقبة شركات التأمین التعاوني للّنظر فیھا من 

ِقبل تلك اللجان. 
تزوید مقدم المطالبة بنسخة من الوثائق والمستندات المؤیدة لقرار  ج  - 

الشركة في حال َطلب مقدم المطالبة ذلك من الشركة.

المادة السابعة: الشروط العامة
التغير:  .1

أي  عن  عمل  یوم  عشرین  خالل  الشركة  إشعار  له  المؤمن  على   
وعلى  التأمین،  طلب  نموذج  في  به  في شيٍء صرح  جوھري  تغییر 
إضافي  مبلغ  زیادة  في  رغبتھا  حال  في  له  المؤمن  إخطار  الشركة 
االشتراك، وعدم  إعادة جزء منه في حال خفض  أو  االشتراك،  على 
إخطار الشركة للمؤمن له یعني موافقتھا على استمرار التغطیة بذات 

االشتراك المتفق عليه عند التعاقد.
حق الشركة في تولي اإلجراءات القضائیة والتسویة:  .2

للشركة الحق في أن:  
یتعلق  استجواب  أو  تحقیق  أي  في  السائق  أو  له  المؤمن  تمّثل  أ -  

بمطالبة تكون محل تعویض بموجب ھذه الوثیقة. 
ب -  تتولى إجراءات الدفاع عن المؤمن له أو السائق أمام أي جھة قضائیة 
تعویض  محل  یكون  قد  بحدث  عالقة  له  اتھام  أو  ادعاء  أي  بشأن 

بموجب ھذه الوثیقة. 
یجب على المؤمن له إخطار الشركة بأسرع وقت بمجرد علمه بقیام  ج -  
دعوى أو تحقیق أو تحریات خاصة بالحادث المذكور، ما لم یكن التأخیر 

لعذر مقبول. 
حق الشركة في إدراج اسم المؤمن له في نظام الشركة المرخص لھا   .3

بجمع المعلومات االئتمانیة عن المستھلكین: 
یحق للشركة في حال تعثر المؤمن له عن سداد اشتراك الوثيقة إدراج   
المعلومات  بجمع  لھا  المرخص  الشركة  نظام  في  له  المؤمن  اسم 

االئتمانیة عن المستھلكین. 
مستثنى  غیر  خطر  وقوع  عند  السائق  أو  له  المؤمن  التزامات   .4 

في الوثیقة: 
إبالغ الجھات المختصة فور وقوع حادث، وعدم مغادرة موقع الحادث  أ -  
تستلزم  التي  الحاالت  ذلك  من  ویستثنى  اإلجراءات،  إنھاء  حین  إلى 

مغادرة موقع الحادث مثل وجود إصابات جسدیة. 
عدم اإلقرار بالمسئولیة بقصد اإلضرار بالشركة، أو الدفع أو التعھد  ب - 
بدفع أي مبلغ ألي طرف في الحادث إال بعد الحصول على الموافقة 

الكتابیة المسبقة من الشركة. 
التعاون مع الشركة، وتحریر الوكاالت الشرعیة التي تمكنھا من اتخاذ  ج -  
أو  له،  المؤمن  عن  نیابة  والتسویة  والمدافعة  المرافعة  إجراءات 

السائق. 



3 وثيقة التأمين الشامل على المركبات

أن یقوم على نفقة الشركة بجمیع األعمال الالزمة لضمان حق الشركة  د -  
في تحصیل أي مبالغ تستحقھا من أي طرف آخر نتیجة تعویض تقوم 

بدفعه بمقتضى ھذه الوثیقة.
االحتیال  .5

المطالبة  انطوت  إذا  الوثیقة  ھذه  عن  الناشئة  الحقوق  تسقط   
المقدمة على احتیال، أو استخدم المؤمن له أو السائق أو من ینوب 
عنھما أو الغیر أسالیب أو وسائل احتیال بغیة الحصول على منفعة 
من ھذه الوثیقة، أو نتجت المسئولیة أو الضرر من جراء فعل متعمد 
من المؤمن له أو السائق أو الغیر أو التواطؤ مع أي منھم، وللشركة 
الرجوع على أي طرف تتبین مسؤولیتھ عن ھذا االحتیال سواء أكان 
كان  إذا  الغیر  بتعویض  الشركة  تلتزم  أن  على  متواطًئا،  أم  مشارًكا 

حسن النیة.
اإللغاء  .6

ال یحق للشركة وال للمؤمن له إلغاء ھذه الوثیقة بعد إصدارھا إال في   
أي من الحاالت اآلتیة: 
إسقاط سجل المركبة.  .1

انتقال ملكیة المركبة إلى مالك آخر.   .2
وجود وثیقة تأمین بدیلة ُتغطي الفترة المتبقیة من الوثیقة   .3

المزمع إلغاؤھا.

المنقضیة  غیر  المدة  عن  المستحق  المبلغ  بإعادة  الشركة  تقوم  أن  على 
من الوثیقة إلى المؤمن له من خالل إیداع المبلغ الُمتبقي من االشتراك 
في الحساب البنكي الخاص به عن طریق  رقم الحساب المصرفي الدولي 
)IBAN(، وذلك خالل ثالثة أیام عمل من تاریخ علم الشركة بحدوث أي من 
الحاالت المذكورة في مقدمة الفقرة، ویحتسب المبلغ المستحق إعادته 
للمؤمن له عن المدة غیر المنقضیة من فترة التغطیة التأمینیة من خالل 
طرح األیام المنقضیة من أیام التغطیة التأمینیة كاملة ثم قسمة الناتج 
على عدد أیام التغطیة التأمینیة كاملة وضرب الناتج باالشتراك مخصوًما 
منھ الرسوم اإلداریة )مبلغ 25 ریااًل  كحد أقصى( ویكون الناتج ھو االشتراك 

المتبقي لتكون كاآلتي:

)365-األیام المستھلكة( /365 × االشتراك بعد خصم الرسوم اإلداریة )مبلغ 
25 ریااًل  كحد أقصى( = االشتراك المتبقي. 

ویستثنى من إلزام الشركة بدفع االشتراك المتبقي في حال وجود مطالبة 
قیمتھا عن  تزید   - المركبة  ذات  وعلى  إلغاؤھا  الُمزمع  بالوثیقة  -متعلقة 

قیمة المبلغ المفترض إعادته وفق طریقة الحساب أعاله. 

وبالرغم مما تقدم تظل الشركة والمؤمن له والسائق ملتزمین بأحكام ھذه 
الوثیقة بشأن االلتزامات الناشئة قبل إلغائھا. 

إصدار الوثیقة واإلشعار بالتجدید:  .7
بنظام  آلًیا  مرتبطة  تكن  لم  ما  الوثیقة  ھذه  إصدار  للشركة  یحق  ال   
الشركة الحاصلة على موافقة المؤسسة بتقدیم خدمة جمع وحفظ 
المؤمن له  الشركة إشعار  التأمینیة، ویجب على  المعلومات  وتبادل 
قبل موعد تاریخ انتھاء الوثیقة بعشرین یوم عمل لیتمكن من تجدیدھا 

أو الحصول على وثیقة من شركة أخرى.
االختصاص القضائي والنظام الواجب التطبیق:  .8

یخضع أي نزاع ینشأ عن ھذه الوثیقة لألنظمة واللوائح المعمول بھا  أ  - 
في المملكة العربیة السعودیة، وتختص بالفصل فيه لجان الفصل 
المادة  في  علیھا  المنصوص  التأمینیة  والمخالفات  المنازعات  في 
رقم )20( من نظام مراقبة شركات التأمین التعاوني الصادر بالمرسوم 

الملكي رقم )م/32( وتاریخ 02/06/1424ھـ. 

ال ُتسمع أي دعوى ناشئة عن ھذه الوثیقة بعد انقضاء خمس سنوات  ب  - 
الدعوى وعلم ذوي المصلحة  التي نشأت عنھا  الواقعة  على حدوث 
بحدوثھا ما لم یكن ھناك عذر تقتنع به لجان الفصل في المنازعات 

والمخالفات التأمینیة. 

مع  عنھا  الغیر  بتعویض  الشركة  تلتزم  التي  الحاالت  الثامنة:  المادة 
إحتفاظھا بحق الرجوع على المؤمن له أو السائق أو المتسبب في الحادث 

السائق السترداد ما دفعته  أو  له  المؤمن  الرجوع على  للشركة حق  أوًال: 
للغیر عن أي من الحاالت اآلتیة: 

أي مسؤولیة أو مصاریف تنشأ أو تترتب عندما تكون المركبة:   - 1
مستعملة على وجه یخالف قید االستعمال المبین في جدول الوثیقة.  أ ( 
تحمل عدًدا من الركاب یتجاوز السعة المصرح بھا للمركبة، وثبت أن  ب ( 

حصول الحادث كان بسبب ھذا التجاوز. 
السیر بالمركبة عكس اتجاه السیر.  ت ( 

العقاقیر  أو  الكحولیة  المشروبات  أو  المخدرات  تأثیر  تحت  القیادة  ث ( 
الطبیة التي ال یسمح طبيبًاً بالقیادة بعد تناولھا. 

قیادة أي شخص یقل عمره عن )1٨(عاًما ھجرًیا ما لم یكن ھو المؤمن  ج ( 
تقل  الذین  الُمسمین  السائقین  أسماء  اسمھ ضمن  یرد  لم  وما  له 

أعمارھم عن )1٨( سنة في جدول الوثیقة. 
إذا ثبت أن قیادة المركبة تمت دون الحصول على رخصة قیادة لنوع  ح ( 
المركبة طببقًا لألنظمة واللوائح ذات العالقة، أو أن تكون الرخصة 
أو كانت منتھیة وقت  المختصة،  الجھات  أمر بسحبھا من  قد صدر 
تاریخ  )50( یوم عمل من  المنتھیة خالل  الرخصة  الحادث مالم یجدد 

الحادث. 
ھروب السائق من موقع الحادث دون عذر مقبول.  خ ( 

تجاوز اإلشارة الحمراء.  د ( 
اإلدالء ببیانات غیر صحیحة أو إخفاء حقیقة جوھریة في نموذج طلب   - 2

التأمین. 
إذا ثبت وقوع الحادث عمًدا.   - 3

تغییر  له للشركة خالل عشرین یوم عمل عن أي  المؤمن  إبالغ  عدم   - 4
جوھري صرح به في نموذج طلب التأمین، مع ُمراعاة الفقرة رقم )1( 

من المادة السابعة.

ثانًیا: إذا كانت المركبة مسروقة أو مأخوذة غصًبا فإن للشركة حق الرجوع 
الجھات  یخطر  لم  حال  في  له  المؤمن  أو  الحادث،  في  المتسبب  على 

المختصة عن السرقة، السترداد ما دفعتھ للغیر. 

ثالًثا: على الشركة إخطار المؤمن له خالل عشرين يوم عمل من تاريخ تقديم 
المطالبة التى تنطبق عليها أحدى حاالت الرجوع، كما على الشركة ممارسة 

حق الرجوع خالل مدة أقصاها سنة من تاريخ تسوية المطالبة.

المادة التاسعة:  
االستثناءات )الحاالت غیر المغطاة تأمینًیا بموجب ھذه الوثیقة( لن تكون 

الشركة مسئولة عن سداد التعویضات في أي من الحاالت اآلتیة:
الخسارة أو الضرر للمركبة المؤمن علیھا، أو للممتلكات العائدة إلى   -1
أي من المؤمن له أو السائق داخل المركبة أو خارجھا، أو التي تلحق 
بالبضائع المنقولة بواسطة المركبة أو تلك التي في عھدتھ أو تحت 
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إشرافھ أو أمانة لديه.
الوفاة أو اإلصابة الجسدیة للمؤمن له، أو السائق.   -2

إذا كانت المركبة مستعملة في أي نوع من أنواع السباقات أو في   -3
تحدید سرعة االنطالق أو في تجربة اختبار القدرة. 

عادة  یسمح  ال  التي  المناطق  ضمن  مستعملة  المركبة  كانت  إذا   -4
البحریة ما لم تكن  الموانئ  أو  بالقیادة فیھا داخل المطارات  للعامة 

المركبة مستخدمة ألغراض تجاریة في النطاق المسموح به. 
الحادث دون وجه حق  بتحمل مسئولیة  السائق  أو  له  المؤمن  إقرار   -5

بقصد اإلضرار بالشركة. 
تقریر  في  والمثبت  مفتعل  حادث  على  الغیر  مع  له  المؤمن  تواطؤ   -6

الحادث الصادر عن الجھة المخولة بمباشرة موقع الحادث. 
التفحیط.   -7

إذا كانت المركبة مستعملة أو مشغلة كآلیات عمل.   -٨
التي قد تفرض بسبب  الكفاالت  أو  المالیة،  العقوبات  أو  الغرامات   -9

الحادث على المؤمن له أو السائق. 
من  مباشرة  غیر  أو  مباشرة  نتیجة  تنشأ  مصاریف  أو  مسؤولیة  أي   -10

اآلتي: 
أو  العدوانیة  األعمال  أو  األجنبي  العدوان  أعمال  أو  الغزو  أو  الحرب  أ  - 
الحرب  أو  تعلن(  لم  أم  الحرب  أعلنت  )سواء  الحربیة  شبھ  األعمال 

األھلیة. 
الثورة  أو  العصیان  أو  الشعبیة  أو  العسكریة  االنتفاضة  أو  التمرد  ب  - 
من  أي  أو  الحصار  حالة  أو  العرفیة  األحكام  أو  الغاصبة  السلطة  أو 
األحداث أو األسباب التي تؤدي إلى إعالن أو استمرار األحكام العرفیة 
أو حالة الحصار أو أعمال التخریب واإلرھاب التي یرتكبھا شخص أو 
أشخاص یعملون بصفة منفردة أو نیابة عن أو على صلة بأي منظمة 
أو  سیاسیة  ألغراض  العنف  استخدام  باإلرھاب  ویقصد  إرھابیة. 
فكریة أو فلسفیة أو عنصریة أو عرقیة أو اجتماعیة أو دینیة. ویشمل 
استخدام العنف وضع العامة و/أو شریحة منھم في حالة خوف، أو 
التأثیر على، و/أو التسبب في اضطراب، و/أو التدخل في أي عملیات 
و/أو أنشطة أو سیاسات خاصة بالحكومة، أو التسبب في اضطراب 

یؤثر سلبا ً على االقتصاد الوطني أو أي من قطاعاته. 
اإلضراب أو الشغب أو االضطرابات المدنیة أو العمالیة. ت  - 

ما ینتج بسبب أو ینشأ عن أو تكون ساھمت فیھ األسلحة النوویة أو  ث  - 
اإلشعاعات األیونیة أو التلوث باإلشعاع من أي وقود أو أیة نفایات 
فإن  االستثناء  ھذا  نووي،وألغراض  وقود  احتراق  عن  ناتجة  نوویة 

االحتراق یشمل أي عملیة انشطار نووي. 
أو  الفیضانات،  أو  الزالزل،  أو  األعاصیر،  مثل  الطبیعیة  الكوارث  ج  - 

البراكین.

القسم )ب(: األضرار الخاصة

المادة األولى: التعريفات
يقصــد بالكلمــات والعبــارات اآلتيــة أينمــا وردت فــي هــذه الوثيقــة المعانــي 

الموضحة إزاءها ما لم يقتضي سياق النص خالف ذلك. 
تأمين  لديه  له  المؤمن  أن  يثبت  الذي  المستند  التأمين:  شهادة   .1
المملكة  في  بها  المعمول  المرور  أنظمة  مع  يتوافق  بما  للمركبة 

العربية السعودية.
التحّمل: المبالغ المبينة في جدول الوثيقة والتي يجب على المؤمن   .2
له دفعها لدى تقّدمه بمطالبة ال يمكن تغطيتها من قبل طرف ثالث. 
أو  الحريق  أو  السرقة  تحمل على مطالبات  مبلغ  الشركة  تفرض  لن 

زجاج المركبة األمامي.
اإلكسسوارات الداخلية للمركبة: الراديو ومشغل األشرطة أو مشغل   .3
األقراص المضغوطة CD وغيرها من المعدات السمعية، والهاتف أو 
أية معدات اتصاالت أخرى، ومعدات المالحة، والتلفاز أو أية معدات 
المرئية،  األشرطة  تشغيل  جهاز  ذلك  في  بما  أخرى  بصرية  ترفيهية 
مشغالت األقراص المضغوطة المرئية DVD وأجهزة األلعاب.  يجب 
أن تكون المعدات مثّبتة بشكل دائم في المركبة وأن تكون قيمتها 

مبينة في استمارة طلب التأمين.
والذي  الوثيقة  جدول  في  المبين  المبلغ  هو  المركبة:  تأمين  مبلغ   .4
يتوجب على الشركة دفعه في حالة حدوث خسارة كلية بعد اقتطاع 

قيمة االستهالك بما يتوافق مع المقياس المبين في الوثيقة.
خصم عدم المطالبة: استنزال مبلغ من قسط تجديد الوثيقة مقابل   .5

عدم تقّدم المؤمن له بأية مطالبة.
فترة التأمين: فترة السريان المحددة في جدول الوثيقة.  .6

الوثيقة:  تتكون الوثيقة من المستندات التالية:  .7
من  المقدم  اإليصال  المركبة/  معلومات  أو  التأمين  طلب  استمارة   •

قبل الوسيط
مستند الوثيقة هذا  •

جدول الوثيقة  •
شهادة تأمين المركبة  •

جدول  في  مذكور  هو  وكما  الوثيقة  على  المطبقة  واألحكام  البنود   •
الوثيقة.

والمركبة  له  المؤمن  وصف  المتضمن  المستند  الوثيقة:  جدول   .٨
أو  التحّمل  مثل  الوثيقة  في  خاصة  تفاصيل  وأية  عليها  المؤمنة 

األحكام والشروط الخاصة.
المنطقة الجغرافية )النطاق الجغرافي( وهي:  .9

المملكة العربية السعودية  •
وأية أرض/ دولة أخرى مذكورة في جدول الوثيقة.  •

اإلصالح لدى الوكالة: إذا كانت اإلصالح لدى الوكالة منصوص عليه   .10
التأمين الخاص  الوثيقة وفي مقابل سداد قسط  صراحة في جدول 
بهذه التغطية، فعندها يكون للمؤمن له حق خيار إصالح مركبته لدى 
لديه  يكن  لم  إذا  و  للمركبة.  المصنعة  للشركة  المعتمدين  الوكالء 
هذه التغطية فسوف تقوم الشركة باختيار إحدى ورش اإلصالح من 

الورش التي توافق عليها للقيام بالتصليحات.
الشركة: شركة العالمية للتأمين التعاوني.  .11
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المؤمن له: المشترك، أي الشخص المسمى صاحب الوثيقة في:  .12
استمارة طلب التأمين.  •

شهادة التأمين على المركبة.  •
جدول الوثيقة.  •

المركبة المؤمن عليها: المركبة هي تلك:  .13
التي تم عرض تفاصيلها وتم قبولها من قبل الشركة وقامت بالتأمين   •

عليها.
المبين رقم هيكلها أو رقم تسجيلها في شهادة تأمين المركبة وجدول   •
الوثيقة. وهذا يتضمن أية معدات داخلية مثبتة في  المركبة كتجهيز 

قياسي من قبل الشركة المصنعة.
السائق المرّخص له: المؤمن له أو أي شخص يقود تبعًا ألوامر أو   .14
إلذن المؤمن له، شرط أن يحمل السائق رخصة سياقة صالحة لقيادة 
المركبة، أو كان يحمل وليس ممنوعًا من أن يحمل أو أن يحصل على 

رخصة السياقة تلك.
الخسارة الكلية: وتعني الخسارة أو الضرر الكامل الذي يصيب المركبة   .15
التقنية  الناحية  من  مجٍد  غير  تصليحها  يجعل  مما  عليها  المؤمن 

واألقتصادية.
في  عليها  المؤمن  المركبة  بها  تباع  التي  القيمة  السوقية:  القيمة   .16
عليها المؤمن  المركبة  لحالة  وفقًا  السوقية  القيمة  وتتغير   السوق. 

و لقواعد العرض والطلب.
حساب صاحب الوثيقة: تعني الحساب المخصص إلدخال اشتراكات   .17
حامل  لحساب  األستثمار  وعائدات  جمعها  تم  التي  الوثائق  أصحاب 
وأية  التأمين  إعادة  شركات  من  استالمه  تم  تعويض  وأي  الوثيقة، 

تعويضات أو رسوم أو نفقات أخرى تم اقتطاعها منه.

المادة الثانية: التغطية التأمينية )الحاالت المؤمنة تحت القسم )ب((
العرضي  الضرر  أو  الخسارة  عن  له  المؤمن  بتعويض  الشركة  تتعهد  أ ( 
المؤمن عليها و ملحقاتها و قطع غيارها، في  بالمركبة  يلحق  الذي 

الحاالت التالية:
التصادم أو اإلنقالب أو أي حادث عرضي أو عطب ميكانيكي  أو نتيجة   .1

اهتراء األجزاء جراء اإلستعمال.
2.  الحريق أو اإلنفجار الخارجي أو اإلشتعال الذاتي أو البرق أو الصواعق.

3.  السطو و السرقة.
أي عمل كيدي متعمد صادر عن الغير.  .4

أو  بالمصاعد  النقل  أو  الداخلي  المائي  النقل  أو  البري  النقل  أثناء   .5
اآلالت الرافعة بما في ذلك عمليات الشحن و التفريغ التابعة ألعمال 

النقل السالف ذكرها. 
سوف تدفع الشركة نقدًا مبلغ الخسارة أو الضرر للمؤمن له أو سوف  ب ( 
إلى  إعادتها   أو  عليها  المؤمن  المركبة  استبدال  أو  بتصليح  تقوم 
الحالة التي كانت عليها ما قبل الحادث أو أي جزء منها بما في ذلك 
اإلكسسوارات الملحقة بالمركبة المؤمن عليها أو قطع الغيار على أال 
تتجاوز مسؤولية الشركة القيمة االستبدالية لألجزاء موضوع الخسارة 
أو الضرر والتكلفة المعقولة لتركيب أو تصليح مثل هذه األجزاء ما 
لم يطلب المؤمن له من الشركة أن تدفع له المبلغ نقدًا، وفي هذه 

الحالة يجب على الشركة االستجابة لطلب المؤمن له.
للمؤمن له الحق في إصالح الضرر الناتج عن حادث مغطى بموجب  ت ( 
الوثيقة شريطة أن ال تتخطى التكلفة اإلجمالية للتصليح حد التصليح 
المرخص به والمذكور في جدول الوثيقة المرفق بهذه الوثيقة، ويجب 

مفصل  تقدير  تأخير  أي  وبدون  للشركة  يرسل  أن  له  المؤمن  على 
للتكلفة.

للمبلغ  األقصى  الحد  يقتصر  أن  يجب  الضرر:   أو  الخسارة  إجمالي  ث ( 
المدفوع من قبل الشركة فيما يتعلق بأية مطالبة ناتجة عن خسارة 
حدوثها،  وقت  في  للمركبة  المعقولة  السوقية  القيمة  على  كلية، 
ويجب أال يتجاوز مبلغ التأمين للمركبة. إذا قررت الشركة دفع مبلغ 
وفقًا  االستهالك  مبلغ  استنزال  يتم  سوف  له،  للمؤمن  التأمين 
بالحق في  الشركة  تحتفظ  أدناه.  المذكور  االستهالك«  »بند  ألحكام 
إعالن خسارة كلية، إذا وجدت الشركة، بحسب رأيها، أّنه ال يمكن من 
الناحية األقتصادية إصالح المركبة المؤمن عليها. عند استحقاق دفع 
مطالبة خسارة كلية تتعلق بالمركبة المؤمن عليها، فيجب بهذه الحالة 
دفع األشتراك السنوي للشركة كامًال. عالوة على ذلك على المؤمن 
له نقل ملكية المركبة المؤمن عليها المذكورة  إلى الشركة أو وكالئها 
شريطة أنه في حالة السرقة سوف يتم دفع التعويض بعد 30 يومًا 

من تاريخ إبالغ الشرطة.
األضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية: تقوم الشركة بتغطية األضرار  ج ( 
للمركبة  الضرر  أو  الخسارة  فيها  بما  الطبيعية  الكوارث  عن  الناتجة 
المؤمن عليها و التي تنشأ عن البرد أوالفياضانات الناتجة عن األمطار 

أو االنفجار البركاني و/ أو أي اضطراب في الطبيعة. 
اإلستهالك: في حالة حدوث خسارة أو ضرر للمركبة المؤمن عليها،  ح ( 

سوف تطبق الشركة االقتطاعات التالية كبدل لإلستهالك:
• فيما يتعلق بالخسارة الجزئية:  

جديدة  أخرى  بقطع  أو ضرر  خسارة  جراء  الغيار  قطع  استبدال  تم  إذا   
الشركة  تطبق  لن  الجديدة،  للقطع  االستبدالية  القيمة  دفع  تم  أو 
أقل من سبع سنوات  عمرها  مركبة  بأي  يتعلق  فيما  استهالك  أي 
من سنة الصنع. سوف يتم تطبيق األستهالك على المركبات التي 
عمرها أكثر من سبع سنوات وتكون نسبة االقتطاع 50% من القيمة 

األستبدالية بقطع جديدة.
االطارات  -  25% للسنة االولى من سنة صنع االطار و50% للسنة   

الثانية أو اكثر من سنة صنع االطار.
االدواليب و/أو أغطية الدواليب )  -  25% للسنة االولى من سنة صنع   

المركبة و 50% للسنة الثانية أو أكثر من سنة صنع المركبة.
بأخرى  العجالت  أغطية  أو  و/  العجالت  أو  إطارات  استبدال  حال  في   
جديدة سوف تكون قيمة اقتطاع األستهالك 25% لكل سنة أو جزء 
بقطع  االستبدالية  القيمة  من   %  50 أقصى  بحد  ولكن  السنة  من 
جديدة. لن يتم تطبيق »بند االستهالك« على الزجاج األمامي والزجاج 

الخلفي وزجاج األبواب.

•  فيما يتعلق بالخسارة الكلية:  
إذا تم تسوية المطالبة على أساس الخسارة الكلية للمركبة المؤمنة   
يجب أال تتجاوز مسؤولية الشركة أيا من المبلغين التاليين )أّيهما أقّل(:

المؤمن له كما هو مبين  لتقدير  المركبة وفقا  التأمين على  - مبلغ   
في جدول الوثيقة، مخصوما منه نسبة 1% عن كل شهر أو جزء منه 
من تاريخ سريان التأمين بموجب الوثيقة أو آخر تجديد لها أو القيمة 

السوقية المعقولة للمركبة عند حدوث خسارة أو ضرر.
إذا كان ال يمكن تحريك المركبة المؤمن عليها بسبب خسارة أو ضرر  خ ( 
التكلفة  الشركة  تتحمل  سوف  الوثيقة  هذه  بموجب  عليه  مؤمن 
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المعقولة لحماية المركبة المؤمن عليها ونقلها وإيصالها إلى أقرب 
جهة إصالح بالبلد الذي وقعت فيه الخسارة أو الضرر.

ريال   2000 لغاية  تعويض  الشركة  تدفع  سوف  الطبية:  النفقات  د ( 
ألي  الطارئ  الطبي  العالج  تكاليف  لتغطية  شخص  لكل  سعودي 
شخص أصيب في حادث يتعلق بالمركبة المؤمن عليها، شريطة أن 
يكون الشخص المصاب مسافرًا في المركبة المؤمن عليها بصفته 

سائق أو راكب ال يدفع أجرة نقل.

مع  عنها  الغير  بتعويض  الشركة  تلتزم  التي  الحاالت  الثالثة:   المادة 
احتفاظها بحق الرجوع على المؤمن له أو السائق أو المسئول عن الحادث

المادة الثامنة – القسم )أ( مسؤولية الطرف الثالث

المادة الرابعة:  إجراءات تسوية المطالبات
تلتــزم الشــركة عنــد تلقــي أي مطالبــة بــأن تــزود مقدمهــا بإيصــال يفيــد 
ــا،  ــام مــن تلقيه ــأي نواقــص خــالل ســبعة أي ــة، وإعالمــه ب بتلقــي المطالب
كمــا تلتــزم الشــركة بتعييــن خبيــر معاينــة أو مقــدر خســائر إذا كان ذلــك 
ضروريــُا خــالل مــدة زمنيــة ال تتجــاوز ثالثــة أيــام مــن تاريــخ اســتالم المطالبــة.

الوثيقة  هذه  بموجب  المغطاة  المطالبات  مبالغ  بتسوية  الشركة  وتلتزم 
التأمين  لخدمات  نجم  أو من شركة  للمرور  العامة  اإلدارة  من  المقدرة  و 
أو الجهات المرخص لها بذلك بكل نزاهة وعدالة دون أي مساومة خالل 
مدة أقصاها خمسة عشر يومًا هجريًا من تاريخ استالم المطالبة مكتملة 
المستندات. وفي حال عدم التزام الشركة بتسوية المطالبات خالل الفترة 
في  الواردة  التغطية  من  للمستفيد  يحق  منطقية  غير  النظامية ألسباب 
التقدم بطلب إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات  الوثيقة  هذه 
عدم  نتيجة  تحملها  تكاليف  أي  عن  بتعويضه  الشركة  إللزام  التأمينية 
أجرة  )مثل  المطالبة  تسوية  في  الشركة  تأخر  بسبب  للمركبة  استخدامه 

المركبة البديلة(.

تلتزم الشركة بإبالغ مقدم الطلب كتابيًا بقبول أو رفض المطالبة، وفي 
حال قبول المطالبة تلتزم الشركة بتوضيح مبلغ التعويض وكيفية التوصل 

إليه. أما عند رفض المطالبة فإن الشركة تلتزم باآلتي:
إبالغ مقدم المطالبة بأسباب الرفض.  .1

في  الفصل  لجان  إلى  دعواه  تقديم  بإمكانية  المطالبة  مقدم  إبالغ   .2
المادة  في  عليها  المنصوص  التأمينية  والمخالفات  المنازعات 
العشرين من نظام مراقبة شركات التأمين للنظر فيها من قبل تلك 

اللجان.
لقرار  المؤيدة  والمستندات  الوثائق  بنسخة من  الطلب  تزويد مقدم   .3

الشركة في حال طلب مقدم المطالبة ذلك من الشركة خطيُا.

بموجب  تأمينيًا  المغطاة  غير  )الحاالت  االستثناءات  الخامسة:  المادة 
القسم )ب((

لن تترتب على الشركة مسؤولية دفع أي تعويض أو مبلغ فيما يتعلق   .1
بما يلي:

المبلغ المبين في جدول الوثيقة أو ملحقات الوثيقة كتحّمل مستحّق  أ ( 
الدفع على المؤمن له في حال وجود مطالبة.

المؤمن  المركبة  أو خسارة ناشئة بسبب أستعمال  أية خسارة تبعية  ب ( 
عليها أو النقصان في قيمتها بسبب األستعمال أو االعتالل أو العطل 

أو العطب في المعدات الميكانيكية أو الكهربائية.
الضرر الناتج عن الحمولة الزائدة أو النقل في أي وقت بسبب الزيادة  ت ( 
المؤمن  له للمركبة  المرخص  العدد  أكثر من  الركاب بواقع  في عدد 
عليها من قبل السلطات المختصة شريطة أن تكون الحمولة الزائدة 
أو العدد الفائض في الركاب هي السبب في الحادث المتسبب في 

الخسارة أو الضرر في المركبة المؤمن عليها.
نفس وقت حدوث  يحدث في  لم  ما  باإلطارات  تلحق  التي  األضرار  ث ( 

األضرار في المركبة المؤمن عليها.
أثناء  الشخصية  الممتلكات  و/أو  بالبضائع  الالحق  الضرر  أو  الخسارة  ج ( 

التحميل أو التفريغ أو النقل في/على المركبة المؤمن عليها.
الخسارة أو الضرر الالحق بأية عربة مقطورة ما لم يتم اإلقرار عن هذه  ح ( 

العربات المقطورة بشكل خاص في جدول الوثيقة.
أو  السرقة  نتيجة  عليها  المؤمن  بالمركبة  الالحق  الضرر  أو  الخسارة  خ ( 
وضعية  في  عليها  المؤمن  المركبة  ترك  بسبب  تهديد  محاولة  أية 

التشغيل أو ترك المفاتيح فيها أو عدم إغالق األبواب أو النوافذ.
أجهزة الراديو ومعدات االستيريو والهواتف أو أية اكسسوارات ملحقة  د ( 
للمركبة  المصنعة  الشركة  قبل  من  أصًال  المثبتة  تلك  غير  أخرى 
والمشمولة في السعر األصلي للمركبة ما لم يتم اإلقرار بصنع وقيم 

هذه األكسسوارات بشكل خاص في جدول الوثيقة.
الخسارة أو الضرر الناتج بسبب استخدام المركبة المؤمن عليها في  ذ ( 

طرق غير معبدة أو تالل رملية أو تم قيادتها بخطر أو بإهمال.
العواصف،  من  نوع  أي  عن  الناتج  عليها  المؤمن  بالمركبة  الضرر  ر ( 

الزالزل، األعاصير،أو الزوابع.
خسارة أو ضرر بالمركبة المؤمن عليها نتيجة ما يلي: ز ( 

استخدامها لغايات غير متوافقة مع حدود األستعمال.  -
مخالفة األنظمة.   -

ال تكون الشركة مسؤولة فيما يتعلق بما يلي  .2
أي حادث أو خسارة أو ضرر بينما يكون السائق تحت تأثير المخدرات  أ ( 
المسكرة و/أو الكحول أو األدوية المهلوسة التي تؤثر على قدرته على 
للسلطات  ذلك  إثبات  تم  حال  في  عليها  المؤمن  بالمركبة  التحكم 

المختصة أو بناء على اعتراف سائق المركبة المؤمن عليها.
أية خسارة أو ضرر أو مسؤولية أو نفقة نتجت أو تحققت أو تم تكّبدها  ب ( 

بينما تكون المركبة المؤمن عليها:
يتم  لم  )ما  السعودية  العربية  المملكة  حدود  خارج   -

تغطية ذلك بشكل صريح في جدول الوثيقة(.
»حدود  مع  ينطبق  ما  بخالف  استخدامها  تم   -

االستعمال« المبينة في جدول الوثيقة.
بقيادة أو مخصصة لتكون بقيادة أو تحت مسؤولية   -

أي شخص غير المؤمن له أو السائق المرّخص له.
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يتم استعمالها للراليات أو السباقات أو تحديد سرعة   -
السباقات أو تجارب المتانة أو اختبارات السرعة أو تم 

قيادتها بخطورة أو بإهمال.
بقيادة أي شخص يبلغ من العمر أقل من 21 عامًا )ما   -

لم يتم ذكر غير ذلك صراحة في جدول الوثيقة(.
أو  المطارات  مناطق  من  أي  داخل  استعمالها  يتم   -
في  إليها  الوصول  يمكن  ال  والتي  البحرية  الموانئ 
ذلك  خالف  ذكر  يتم  لم  )ما  العامة  قبل  من  العادة 
في جدول الوثيقة وتم دفع قسط تأمين إضافي يتم 

األتفاق عليه مع الشركة(.
يتم  لم  )ما  للتجارة  كأداة  أو تشغيلها  استعمالها  يتم   -
بكم  الخاصة  الوثيقة  جدول  في  ذلك  خالف  ذكر 
األتفاق عليه مع  يتم  تأمين إضافي  وتم دفع قسط 

الشركة(.
انتهت  أو  قيادة  رخصة  يحمل  ال  شخص  أي  بقيادة   -
رخصة قيادته أو غير مسموح له بقيادة هذه النوع من 
المركبات أو أن رخصة القيادة هذه تم إلغائها بشكل 

دائم أو مؤقت.
في  القيادة  أو  حمراء  وهي  المرورية  اإلشارة  تجاوز   -
به من قبل  المسموح  السير  المعاكس لخط  األتجاه 

المؤمن له أو السائق المرخص له. 
أية مسؤولية أو نفقة تزامن حدوثها خالل أو نتيجة سواء بشكل مباشر   .3
أو  له  المؤمن  قبل  من  عدوانية  و/أو  إجرامية  مباشر ألعمال  غير  أو 

السائق المرخص له.
بغياب  لتترتب  تكن  لم  والتي  اتفاقية  بموجب  مترتبة  أية مسؤولية   .4

هذه االتفاقية.
أية مسؤولية أو نفقة تزامن حدوثها خالل أو نتيجة سواء بشكل مباشر   .5

أو غير مباشر ألي من اآلتي:
العدائية  األعمال  أو  األجنبي  العدو  من  عمل  أي  أو  الغزو  أو  الحرب  أ ( 

)سواء تم إعالن الحرب أو ال( والحرب األهلية.
ب (  التمرد أو اإلنقالب العسكري أو الشعبي أو العصيان أو االعتراض أو 
الثورة أو القوة العسكرية أو القوة المغتصبة أو األحكام العرفية أو 
حالة الحصار أو أي من األحداث أو األسباب التي تحدد إعالن األحكام 
أو األعمال اإلرهابية تم  المحافظة عليها  أو  أو حالة الحصار  العرفية 
ارتكابها من قبل شخص أو أشخاص بالنيابة عن أية منظمة أو على 
العنف  استخدام  يعني  »اإلرهاب«  االستثناء،  هذا  لغايات  بها.  صلة 
لغايات سياسية ويتضمن أي استخدام للعنف بهدف وضع الشعب 

أو أي جزء منه في حالة خوف.
اإلضراب أو الشغب أو االضطرابات المدنية أو اإلضطرابات العمالية. ت ( 
ث (  المصادرة أو الضبط أو االستيالء أو التدمير أو اإلتالف بواسطة أوامر 
حكومية صادرة بحكم القانون أو بحكم األمر الواقع أو أية سلطة عامة 

أو بلدية أو محلية.
أية مسؤولية أو نفقات يتم التسبب بها بشكل مباشر أو غير مباشر    .6

أو ناتجة عن أو ساهم فيها:
مواد األسلحة النووية. أ ( 

االشعاعات اآليونية أو التلوث االشعاعي من أي وقود نووي أو من  ب ( 
أية نفايات نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي، لغايات هذا االستثناء، 

يشمل اإلحتراق أية عملية تزود ذاتي بالوقود النووي.
أية غرامات أو عقوبات أو سندات أو إنذارات قد يتم فرضها. ت ( 

المادة السادسة: اإللغاء
يمكن إلغاء هذا القسم )ب( في أي وقت في أي من الحاالت التالية:

عدم قيام صاحب الوثيقة بتسديد قسط التأمين وفقًا لشروط سداد  أ( 
قسط التأمين المذكورة في جدول الوثيقة 

المخاطر  تقليل  أو  ضمان  بأي  باإللتزام  الوثيقة  صاحب  قيام  عدم  ب( 
هـذه  في  الشركة  أوضحته  والذي  الالزم  الوقت  وخالل  بالطريقة 

الوثيقة أو خطيًا.
ج(  إذا كان هنالك إفصاح لبيانات كاذبة أو وصف خاطئ أو عدم اإلفصاح 

بأي وقائع جوهرية.
إذا انتفت مصلحة المؤمن له بهذه الوثيقة، أو تغيرت بشكل جوهري  د( 

وأساسي من قبله.
أو  السيارة  استخدام  من  الغرض  في  جوهري  تغيير  أي  حدث  إذا  هـ( 
اإلجراءات أو أستغاللها أو أي تغيير جوهري في المخاطر التي يمكن 

أن تتعرض لها.

وبإستثناء ما هو مـذكور في )ج(، عندما تقرر الشركة إلغاء هـذه الوثيقة، 
سوف تخطر المؤمن له خطيا بذلك قبل 30 يومًا، كما يتوجب عليها عند 
الطلب أن تعيد نسبة من قسط التأمين عن الفترة التي لم تنتهي. وعندما 
من  اإللغاء  يسري  أعاله،  )ج(  الفقرة  على  بناًء  الوثيقة  الغاء  الشركة  تقرر 
تاريخ بدء سريان الوثيقة، ويتوجب على الشركة تسديد كامل قسط التأمين 

الخاص بفترة التأمين.

يمكن إلغاء هــذه الوثيقة في أي وقت، بناًء على طلب المؤمن له، وفي 
هـذه الحالة تحتفظ الشركة بنسبة الفترة القصيرة من قسط التأمين، كما 

هو ُمفصل ادناه:

نــسبة قسط التأمين السنوي فــــــــترة الــــــتأمين
التي تحتفظ بها الشركة

12٫50%ال تزيد عن اسبوع واحد

25٫00%ال تزيد عن شهر واحد

37٫50%ال تزيد عن شهرين

50٫00%ال تزيد عن ثالثة اشهر

62٫50%ال تزيد عن اربعة اشهر

75٫00%ال تزيد عن ستة اشهر

٨7٫50%ال تزيد عن ثمانية اشهر

100٫00%تــزيد عن ثمانية اشهر

المادة السابعة: توزيع الفائض
يــوزع الفائــض علــى المؤمــن لهــم وفقــًا ألحــكام المــادة رقــم ســبعين 
ــي الصــادر  ــن التعاون ــة شــركات التأمي ــة لنظــام مراقب مــن الالئحــة التنفيذي

بالمرســوم الملكــي رقــم )م/32( وتاريــخ 1424/6/2هـــ.



وثيقة التأمين الشامل على المركبات٨

الشروط العامة
1. التفسير 

خاصــة  شــروط  وأيــة  العامــة  والشــروط  الجــدول  و  الوثيقــة  هــذه  إن 
واســتثناءات وضمانــات وتظهيــرات والمعّرفــة جمعــًا بـــ »شــروط الوثيقــة«، 
ــم  ــر ت ــة كلمــة أو تعبي ــد وأي ــد واح ــا البعــض كعق ــا مــع بعضه يجــب قرائته

تضمينــه معنــى خــاص فــي أي جــزء، يحمــل نفــس المعنــى أينمــا ورد.

2. تعدد مصادر التأمين والتأمينات األخرى
إذا كانــت المركبــة مؤمنــا عليهــا بنــوع التأميــن نفســه مــع أكثــر مــن شــركة 
تأميــن، فــال تلتــزم الشــركة إال بدفــع جــزء مــن قيمــة التعويــض أو المصاريف 
أو األتعــاب معــاداًل للنســبة بيــن مبلــغ التأميــن وبيــن مبالــغ التأمينــات 
مجتمعــة، أمــا فــي حــال وجــود نــوع آخــر مــن أي تأميــن يغطــي المســئولية 
أو المصاريــف نفســها )مثــل توافــر وثيقــة تأميــن شــامل( فتكــون الشــركة 
مســئولة عــن تغطيــة تلــك المســئولية و/ أو المصاريــف تجــاه الغيــر، ثــم 
تحــل محــل المؤمــن لــه فــي مطالبــة شــركات التأميــن األخــرى بدفــع حصتهم 

النســبية مــن تلــك المطالبــة.

3. التغييرات
علــى المؤمــن لــه إشــعار الشــركة كتابيــًا خــالل عشــرة أيــام عمــل عــن أي تغيير 
جوهــري صــرح بــه فــي نــوذج طلــب التأميــن، ويجــب علــى الشــركة إشــعار 
المؤمــن لــه خــالل ثالثــة أيــام عمــل تبــدأ مــن تاريــخ تلقيهــا اإلشــعار المذكــور 

فــي حــال رفــض تغطيــة المؤمــن لــه تأمينيــًا.

4. حق الشركة في تولي اإلجراءات القضائية  والتسوية
للشركة الحق في أن:

يتعلق  استجواب  أو  تحقيق  أي  في  السائق  أو  له  المؤمن  تمثل  أ ( 
بمطالبة تكون محل تعويض بموجب هذه الوثيقة.

تتولى إجراءات الدفاع عن المؤمن له أو السائق أمام أي جهة قضائية  ب ( 
تعويض  محل  يكون  قد  بحدث  عالقة  له  اتهام  أو  إدعاء  أي  بشأن 

بموجب هذه الوثيقة.

السعودية  الشركة  نظام  في  له  المؤمن  اسم  إدراج  في  الشركة  حق   .5
للمعلومات االئتمانية )سمة(

يحــق للشــركة فــي حــال تعثــر المؤمــن لــه ســداد مســتحقات الشــركة ســواًء 
أكانــت أقســاط تأميــن أو مطالبــات إدراج اســم المؤمــن لــه فــي نظــام 

الشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة )ســمة(.

6. التزامات المؤمن له أو السائق عند وقوع حادث مغطى بموجب هذه 
الوثيقة

إبالغ الجهات المعنية فور وقوع حادث مغطى بموجب هذه الوثيقة،  أ ( 
وعدم مغادرة موقع الحادث  إلى  حين إنهاء اإلجراءات، ويستثنى من 
ذلك الحاالت التي تستلزم مغادرة موقع الحادث مثل وجود إصابات 

جسدية أو انتظار مدة ال تقل عن ساعتين.

عدم اإلقرار بالمسئولية بقصد اإلضرار بالشركة، أو الدفع أو التعهد  ب ( 
بدفع أي مبلغ ألي طرف في الحادث إال بعد الحصول على الموافقة 

الكتابية المسبقة من الشركة.
التعاون مع الشركة، وتحرير الوكاالت الشرعية التي تمكنها من اتخاذ  ت ( 
إجراءات المرافعة والمدافعة والتسوية نيابة عن المؤمن له أو السائق 

إذا أبدت رغبتها في ذلك.
أن يقوم على نفقة الشركة بجميع األعمال الالزمة لضمان حق الشركة  ث ( 
في تحصيل أي مبالغ تستحقها من أي طرف آخر نتيجة تعويض تقوم 

بدفعه بمقتضى هذه الوثيقة.

7. التزامات الشركة في حال التأخر في تسوية مطالبة مكتملة المستندات
تلتــزم الشــركة بتعويــض المســتفيد مــن التغطيــة الــواردة فــي هــذه الوثيقــة 
عــن أي تكاليــف يتحملهــا نتيجــة عــدم اســتخدامه للمركبــة المتضــررة بســبب 
ــة عــن خمســة عشــر يومــًا مــن اكتمــال  تأخــر الشــركة فــي تســوية المطالب
للتأخــر فــي ســداد  المطالبــة وعــدم تقديــم مبــررات مقنعــة  مســتندات 

التعويــض.

8. اإلحتيال
تســقط الحقــوق الناشــئة عــن هــذه الوثيقــة إذا انطــوت المطالبــة المقدمــة 
علــى احتيــال، أو اســتخدام المؤمــن لــه أو الســائق أو مــن ينــوب عنهمــا أو 
الغيــر أســاليب أو وســائل احتيــال بغيــة الحصــول علــى منفعــة مــن هــذه 
مــن  جــراء فعــل متعمــد  مــن  الضــرر  أو  المســئولية  نتجــت  أو  الوثيقــة، 
المؤمــن لــه أو الســائق أو الغيــر أو التواطــؤ مــع أي منهــم. وللشــركة الرجــوع 
علــى أي طــرف يتبيــن مســؤوليته عــن هــذا األحتيــال ســواًء أكان مشــاركًا أو 

ــر إذا كان حســن النيــة. ــزم الشــركة بتعويــض الغي متواطــًا، علــى أن تلت

9. إصدار الوثيقة واإلشعار بالتجديد
ال يحــق للشــركة إصــدار هــذه الوثيقــة مــا لــم تكــن مرتبطــة آليــًا مــع نظــام 
شــركة نجــم لخدمــات التأميــن. ويجــب علــى الشــركة إشــعار المؤمــن لــه 
بتاريــخ انتهــاء الوثيقــة قبــل موعــده بأســبوعين ليتمكــن مــن تجديدهــا أو 

ــن مــن شــركة أخــرى. ــى وثيقــة تأمي الحصــول عل

على  ينطبق  الشرط  )هذا  اإلفصاح  وعدم  الوصف  وإساءة  التلفيق   .10
القسم )ب( فقط(

يكــون هــذا التأميــن قابــًال لإلبطــال فــي حــال كان هنالــك أي تلفيــق أو 
إســاءة وصــف أو عــدم إفصــاح أليــة واقعــة جوهريــة. يكــون إلغــاء الوثيقــة 

ــى هــذا القســم. ــق عل ــاء المطب ــد اإللغ ــًا لبن خاضع

11. الدفاع أو التسوية )هذا الشرط ينطبق على القسم )ب( فقط(
ال يجــوز القيــام بقبــول أو عــرض أو وعــد أو دفــع أو تســوية مــن قبل المؤمن 
الخطيــة  الموافقــة  بــدون  لــه  المرخــص  الســائق  أو  عنــه  بالنيابــة  أو  لــه 
ــي  ــت ترغــب بتول ــي يكــون لهــا الحــق، فــي أي وقــت وإذا كان للشــركة والت
ــة أو  ــه المدافع ــام باســم الشــخص المؤمــن له/الســائق المرخــص ل والقي
التســوية أليــة مطالبــة أو المداعــاة باســم المؤمــن لــه/ والســائق المرخــص 
لــه لمصلحــة حســاب أصحــاب الوثائــق، وأيــة مطالبــة بتعويــض أو األضــرار 
أو خــالف ذلــك ولديهــا كامــل التقديــر فــي القيــام بأيــة إجــراءات وفــي تســوية 
أيــة مطالبــة ويجــب علــى المؤمــن لــه/ والســائق المرخــص لــه تزويــد كافــة 
المعلومــات والمســاعدة التــي قــد تطلبهــا الشــركة )مثــل تحريــر وكاالت 

المحاميــن لــدى كاتــب العــدل وتقديــم أيــة وثائــق الزمــة ومــا شــابه(.
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12. حق الشركة في التخلي عن الدعاوى القضائية )هذا الشرط ينطبق على 
القسم )ب( فقط(

فــي أي وقــت بعــد حــدوث أيــة واقعــة تــؤدي إلــى  نشــوء مطالبــة أو سلســلة 
مطالبــات بموجــب القســم )ب( مــن هــذه الوثيقــة، قــد تدفــع الشــركة 
للمؤمــن لــه أو الســائق المرخــص لــه كامــل المبلــغ المترتــب عــن مســؤولية 
الشــركة وفقــًا للقســمين المذكوريــن وتتخلــى عــن القيــام بــأي مدافعــة 
ــة وال تكــون الشــركة مســؤولة عــن أي ضــرر  ــراءات قضائي أو تســوية أو إج
مزعــوم بأنــه قــد تــم التســبب بــه للمؤمــن لــه أو الســائق المرخــص لــه نتيجــة 
أي إجــراء مزعــوم أو إســقاط للشــركة فيمــا يتعلــق بالمدافعــة أو التســوية أو 
اإلجــراءات القضائيــة أو تخلــي الشــركة عــن هــذا اإلجــراء وال تكــون الشــركة 
مســؤولة عــن أيــة تكاليــف أو نفقــات بــأي حــال مــن االحــوال تــم تكبدهــا مــن 
قبــل المؤمــن لــه أو الســائق المرخــص لــه أو صاحــب مطالبــة أو أي شــخص 

آخــر بعــد قيــام الشــركة بالتخلــي عــن هــذا اإلجــراء.

13. اإلشعارات )هذا الشرط ينطبق على القسم )ب( فقط(
يجــب أن يكــون كل إشــعار أو اتصــال آخــر مــع الشــركة وفــق هــذه الشــروط 

مكتوبــًا أو مطبوعــًا.

14. الحلول )هذا الشرط ينطبق على القسم )ب( فقط(
يجــب علــى المؤمــن لــه أو الســائق المرخــص لــه، حســب الحالــة، وعلــى 
ــام بكافــة  ــام والســماح بالقي ــى القي ــام والموافقــة عل نفقــة الشــركة، القي
األعمــال واألشــياء حســب الضــرورة أو مطلوبــة بشــكل معقــول مــن قبــل 
الشــركة ألســتعادة أيــة حقــوق قانونيــة أو تعويضــات أو الحصــول علــى 
ــة أطــراف أخــرى )باســتثناء األشــخاص المؤمــن  ــة أو تعويــض مــن أي معون
لهــم بموجــب هــذه الوثيقــة( والــذي يكــون أو ســوف يصبــح مســتحق 
أو  بنــاء علــى دفعهــا  الشــركة قــد حّلــت الســتحقاقه  تكــون  أو  للشــركة 
الوثيقــة ســواء كانــت هــذه  أيــة خســارة أو ضــرر بموجــب هــذه  تســوية 
ــل أو  ــة قب ــة أو اصبحــت كذلــك أو كانــت مطلوب األعمــال واألشــياء ضروري

بعــد تعويضــه مــن قبــل الشــركة.

الشرط  )هذا  حادث  في  متورط  شخص  أي  على  الرجوع  في  الحق   .15
ينطبق على القسم )ب( فقط(

بنــاء علــى قيامهــا بدفــع أي مبلــغ مهمــا كانــت قيمتــه عــن ايــة مطالبــة أو 
ــة، و  ــة بموجــب القســم )ب( مــن هــذه الوثيق ضــرر مســتثنى مــن التغطي
تــم اكتشــاف ذلــك بعــد الدفــع، أو إذا انطــوت أيــة مطالبــة علــى احتيــال أو 
تزويــر، يكــون للشــركة الحــق فــي الرجــوع علــى المؤمــن لــه الســتعادة هــذه 
المدفوعــات. كمــا أن للشــركة أيضــًا الحــق فــي الرجــوع علــى أي شــخص 
متــورط فــي حــادث لــدى ســرقة المركبــة المؤمــن عليهــا أو أيــة محاولــة 
تهديــد أو تــم قيادتهــا مــن قبــل أي شــخص ال يمتلــك تصريحــًا مــن المؤمــن 

لــه.

16. التقادم )هذا الشرط ينطبق على القسم )ب( فقط(
ســوف تســقط كافــة المطالبــات الناشــئة بموجــب القســم )ب( مــن هــذه 
الوثيقــة بعــد انقضــاء 3 ســنوات مــن التاريــخ الفعلــي للحــادث أو مــن تاريــخ 
معرفــة المؤمــن لــه بالحــادث، مــا لــم يتــم تقديــم ســبب مقنــع عــن التأخيــر 

إلــى الشــركة.

17. تدابير احتياطية معقولة )هذا الشرط ينطبق على القسم )ب( فقط(
يجــب علــى المؤمــن لــه اتخــاذ كافــة الخطــوات المعقولــة لحمايــة المركبــة 
المؤمــن عليهــا مــن الضيــاع أو الضــرر وصيانتهــا إلبقائهــا بحالــة جيــدة 
ويكــون للشــركة فــي كافــة األوقــات الحــق الكامــل فــي فحــص المركبــة 
المؤمــن عليهــا أو أي جــزء منهــا. فــي حــال وقــوع أي حــادث أو عطــل، ال 

يجــوز تــرك المركبــة المؤمــن عليهــا بــال حراســة بــدون اتخــاذ االحتياطــات 
ــم  ــد مــن الخســارة أو الضــرر أو المســؤولية، وإذا ت ــب المزي المناســبة لتجن
قيــادة المركبــة المؤمــن عليهــا قبــل أن يتــم تنفيــذ التصليحــات الالزمــة، يتــم 
اســتثناء أيــة أضــرار متفاقمــة أو مزيــد مــن األضــرار علــى المركبــة المؤمــن 

ــوح بموجــب هــذه الوثيقــة. عليهــا مــن نطــاق التعويــض الممن

18. إجــراءات الـــــــشكاوى:
ــوات  ــر قن ــراض أو إستفســار، تســعدنا خدمتكــم عب فــي حــال وجــود أي إعت

ــة: التواصــل التالي
الرقم الموحد للعناية بعمالء العالمية: ٨0024444٨1  -

customer.care@sa.rsagroup.com :البريد اإللكتروني  -

نــحن نعــدكم باآلتي:
إجراء تحقيق شامل في شكواكم.   •

إطالعكم بأي مستجدات.   •
المذكورة في شكواكم لتطوير خدماتنا بشكل  المعلومات  إستخدام    •

إستباقي.

الُمراجعة، فلديك الحق في رفع الشكوى  إذا كنت ال تزال غير راض بعـد 
وفقًا للمادة 20 من نظام مراقبة التأمين التعاوني من خالل التواصل مع 

خدمة العمالء لمؤسسة النقد العربي السعودي:
الرقم الموحد: ٨001256666  –

 www.samacares.sa :الموقع اإللكتروني  –

أو رفع دعوى إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية عبر الموقع 
www.idc.gov.sa :اإللكتروني

19. االختصاص القضائي والقانون واجب التطبيق:

بها  المعمول  واللوائح  لألنظمة  الوثيقة  ينشأ عن هذه  نزاع  أي  أ( يخضع 
الفصل في  لجان  بالفصل فيه  السعودية، وتختص  العربية  المملكة  في 
 )20( رقم  المادة  في  عليها  المنصوص  التأمينية  والمخالفات  المنازعات 
من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

)م/32( وتاريخ 1424/6/2 هـ.

ب( ال ُتسمع أي دعوى ناشئة عن هذه الوثيقة بعد انقضاء ثالث سنوات 
على حدوث الواقعة التي نشأت عنها الدعوى وعلم ذوي المصلحة بحدوثها 
المنازعات والمخالفات  ما لم يكن هناك عذر تقتنع به لجان الفصل في 

التأمينية.

20. اللغـــــــــــة:
تخضعهــــذه الوثيقــة ويتــم تفســيرها بناء علــى القوانين واالحــكام واألنظمة 
المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وفــي حالــة وجــود تضــارب 
بيــن النســخة اإلنجليزيــة والنســخة العربيــة، يتــم األخــذ بمــا ورد بالنســخة 

العربيــة.



 الشركة العالمية للتأمين التعاوني

)شركة مساهمة عامة(

مكتب رقم:203, الطابق الثاني بناية العبد اللطيف, شارع األمير 
محمد بن عبدالعزيز, السليمانية 

ص.ب. 6393 الرياض 11442 العنوان الوطني: 4710 طريق األمير 
محمد بن عبد العزيز السليمانية وحدة رقم 203 الرياض12243–6934 

المملكة العربية السعودية

alalamiya.sa

 رأس المال المدفوع 400,000,000 ريال سعودي رقم 
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