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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير لممركبات الخصوصية 
الحمد هلل كحده كالصالة كالسالـ عمى مف ال نبي بعده محمد كعمى آلو كصحبو كبعد ، 

 :التي تشتمل عمى التالي  تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير لممركبات الخصوصية- فيذه وثيقة 

 التعريف ببعض المصطمحات التأمينية التي ترد في سياق الوثيقة 

 التغطية التأمينية. 

 األحكام والشروط العامة. 

 االستثناءات. 

  (اختيارية)التوسعات الخاصة بمنافع إضافية . 

 

  يجب قراءة جميع المستندات المتعمقة بكثيقة التأميف كما تشتمؿ عميو مف مرفقات بعناية تامة ، كذلؾ لفيـ حدكد
 .التغطية التي تقدميا ، باإلضافة إلى معرفة الشركط كاإلستثناءات المطبقة

  أك مف يمثمو قانكنان ك ما في ىذه  (المؤمف لو)إف نمكذج طمب التأميف الذم تـ تعبئتو كتكقيعو مف قبؿ المشترؾ
الكثيقة مف أحكاـ كشركط كاستثناءات كحدكد تغطية إضافة إلى جدكليا ، كشيادة كفالة الغـر كأم مالحؽ يتفؽ 

عمييا كتابةن كيتـ التصديؽ عمييا مف الشركة سكاءن في بداية التغطية التأمينية أك أثناء سرياف الكثيقة، تشكؿ جميعيا 
. عقدان كاحدان كجزءان ال يتجزأ مف ىذه الكثيقة

 يرجى االحتفاظ بجميع مستندات الكثيقة مجتمعة في مكاف آمف كذلؾ ليسيؿ العكدة ليا في حالة كجكد مطالبة .
_______________________________________________________________________ 

 كتاريخ 222أبرمت ىذه الكثيقة لتغطية الحكادث التي تقع في نطاؽ المممكة العربية السعكدية كفقان لقرار مجمس الكزراء رقـ 
. ىػ الصادر بالتأميف اإللزامي عمى المركبات13/08/1422
 

بمكجب نظاميا األساسي ككشركة تعمؿ بمبدأ التأميف التعاكني كفقان آلحكاـ نظاـ مراقبة شركات التأميف التعاكني الصادر 
. ىػ 02/06/1424 كتاريخ 32/بمكجب المرسـك الممكي رقـ ـ

بإدارة  (المؤمف ليـ)بصفتيا مديران لحساب حممة كثائؽ التأميف لممشتركيف" الشركة"كتسمى فيما بعد بػ" مالذ" تقـك الشركة 
كليذا الغرض تدير الشركة حسابيف منفصميف ىما حساب حممة الكثائؽ . عمميات التأميف كما ينشأ عنيا مف حقكؽ كمسؤكليات

يرادات إعادة التأميف كنصيبو مف عائد االستثمارات كحقكؽ حممة الكثائؽ  (المؤمف ليـ)المشتركيف كالذم تقيد فيو االشتراكات كا 
. كالتزاماتيـ ، كحسابان آخر لممساىميف

قرار خطي ، كافؽ عمى اعتبارىما أساسان ليذا العقد كجزءان ال يتجزأ  (المؤمف لو)كبما أف المشترؾ قد تقدـ إلى الشركة بطمب كا 
منو ، لمتأميف عمى المركبة المبيف تفاصيميا في جدكؿ الكثيقة ، كقد سدد االشتراؾ المطمكب فإف الشركة تكافؽ عمى إصدار ىذه 

 : الكثيقة كفقان لألحكاـ كالشركط كاالستثناءات الكاردة بيا كذلؾ عمى النحك التالي 
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 :التعريفات 

. يقصد باأللفاظ والعبارات االتية ، أينما وردت في ىذه الوثيقة ، المعاني الموضحة إزاءىا ، ما لم يقتِض سياق خالف ذلك
 

 .بصفتيا مديران لحساب حممة الكثائؽ" مالذ"الشركة  : الشركة

الحساب الذم تقيد فيو االشتراكات المحصمة مف حممة الكثائؽ كما يرد إليو مف عائد : حساب حممة الوثائق 
استثماراتيا كمف تعكيضات مف شركات إعادة التأميف كما يخصـ منو مف تعكيضات أك 

. أتعاب أك مصاريؼ أخرل
كثيقة تأميف المسئكلية المدنية تجاه الغير لممركبات التي يتعيد بمقتضاىا المؤمف بأف : وثيقة تأمين اإللزامي 

يعكض الغير عند حدكث الضرر المغطى بالكثيقة ف مقابؿ القسط الذم يدفعو المؤمف 
عمى أال تتعارض أك  (إف كجدت )كتشمؿ ىذه الكثيقة شيادة كفالة الغـر كالمالحؽ . لو

. تخالؼ الحكاـ الكاردة في ىذه الكثيقة 
الشخص الطبيعي أك االعتبارم الذم أبـر مع المؤمف كثيقة التأميف كالمبيف اسمو في : المؤمن لو 

جدكؿ الكثيقة 
كؿ مف يقكد مركبة أك معدة أشغاؿ عامة ، أك دراجة آلية كقت الحادث : السائق  
كؿ كسيمة مف كسائؿ النقؿ أعدت لمسير عمى عجالت أك جنزير ، تسير أك تجر بقكة : المركبة 

. (كال تشمؿ القطارات )آلية أك حيكانية ، المبيف مكاصفاتيا في الكثيقة 
كؿ شخص طبيعي أك اعتبارم يمحؽ بو ضرر مغطى بمكجب أحكاـ ىذه الكثيقة : الغير 

أك السائؽ / باستثناء المؤمف لو ك
أك اإلصابات البدنية التي قد تمحؽ بالغير بما في ذلؾ العجز الكمي أك /  الكفاة ك: األضرار الجسدية 

الجزئي الدائـ أك المؤقت 
. التمفيات التي قد تمحؽ بالممتمكات العائدة لمغير : األضرار المادية 

نفقات كمصاريؼ العالج الطبي كاألدكية التي يتحمميا الغير بسبب حادث مغطى تأمينيا : المصاريف الطبية 
بمكجب ىذه الكثيقة 

المصاريؼ التي يتحمميا الغير بسبب الحادث بما في ذلؾ مصاريؼ سحب أك نقؿ : المصاريف األخرى 
. السيارة كمصاريؼ تقدير األضرار 

اإلشعار الكتابي لمشركة بطمب تعكيض عف حادث مغطي بمكجب أحكاـ ىذه الكثيقة : المطالبة 
الشخص الطبيعي أك االعتبارم المتضرر مف حادث مغطى بمكجب ىذه الكثيقة كيشمؿ : مقدم المطالبة 

ذلؾ كرثة الشخص الطبيعي في حالة كفاتو 
المبالغ التي يتعيف عمى الشركة دفعيا لمغير ضمف الحد األقصى لممسئكلية المدنية : التعويض 

الكاردة في ىذه الكثيقة 
المبمغ الذم يدفعو المؤمف لو لمشركة مقابؿ مكافقة الشركة عمى تعكيض الغير عف : القسط 
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الضرر أك الخسارة التي يككف السبب المباشر في كقكعيا خطر مؤمف منو بمكجب ىذه 
الكثيقة 

أك السائؽ تجاه الغير عما يتسبب فيو مف أضرار مادية أك / مسئكلية المؤمف لو ك : المسئولية المدنية 
 جسدية بفعؿ المركبة المؤمف عمييا 

 
أم حقيقة تؤثر عمى قرار الشركة في قبكؿ التأميف أك رفضو أك تؤثر عمى قسط التأميف : الحقيقة الجوىرية 

أك عمى شركط العقد 
المؤمف )النمكذج المطبكع الذم تعده الشركة كتعبأ بياناتو كالتكقيع عميو مف قبؿ المشترؾ: نموذج طمب التأمين 

. بما يؤكد صحة المعمكمات الكاردة بو كالتي تشكؿ جزءان ال يتجزأ مف الكثيقة (لو
الجدكؿ الذم يرفؽ بالكثيقة كيشكؿ جزءان منيا ، كيحتكم عمى المعمكمات الخاصة : جدول الوثيقة 

بالمؤمف لو كالسائؽ المجاز ، مدة التأميف ، االشتراؾ ، تفاصيؿ عف بيانات المركبة 
. (إف كجدت)المؤمنة كحدكد التغطية كالتكسعات المطمكبة 

. ىي فترة سرياف التغطية التأمينية فترة التأمين 
شيادة تصدرىا الشركة بناءن عمى كثيقة التأميف ، كىي بمثابة سند كفالة تعفي حامميا مف : شيادة كفالة الغرم 

التكقيؼ أك االحتجاز لدل إدارات المركر في حاؿ تسببو في حادث نتج عنو خسارة أك 
. ضرر لمغير شريطة عدـ اإلخالؿ بأحكاـ الكثيقة

أك السائؽ المجاز أك أيان مف  (المؤمف لو)يعني ذلؾ العجز الذم يمنع كميةن المشترؾ: العجز الكمي الدائم 
الركاب مف مباشرة أم عمؿ أك مينة مف أم ككؿ نكع بما في ذلؾ فقد أم عضك مف 

 أسبكعان متتاليا كال أمؿ في تحسنو عند انتياء ىذه المدة 52الجسـ كالذم يستمر لمدة 
. كمصدقاى عمييا مف قبؿ طبيب مؤىؿ كمعيف مف قبؿ شركة التأميف

نص مطبكع تصدره الشركة سكاءن في بداية التغطية التأمينية أك أثناء سرياف الكثيقة : المالحق 
بيدؼ تعديؿ أك إضافة شركط جديدة أك تكسيع التغطية التأمينية، كيعتبر الممحؽ جزءان 

.  ال يتجزأ مف الكثيقة
 :التغطية التأمينية – القسم األول 

القسط  (أك تعيد بدفع  )حيث إف المؤمف لو قد تقدـ إلى الشركة بطمب تأميف يعد أساسان ليذه الكثيقة كدفع 
المطمكب منو  كقبمت الشركة ىذا الطمب ، فإنيا تمتـز في حالة حدكث ضرر مغطى بمكجب ىذه الكثيقة سكاء 
أكاف ناشئان عف استعماؿ المركبة أك تكقفيا داخؿ أراضي المممكة العربية السعكدية بتعكيض الغير نقدان في حدكد 

: األحكاـ كالشركط الكاردة في ىذه الكثيقة عف المبالغ جميعيا التي يمـز المؤمف لو أك السائؽ بدفعيا لقاء 
. األضرار الجسدية التي تلحق بالغير داخل المركبة أو خارجها .أ 

 . األضرار المادية خارج المركبة .ب 
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: حذًد التغطٍت 

في حالة كقكع حادث يترتب عميو دفع تعكيض كفقا ألحكاـ ىذه الكثيقة فاف الحد األقصى لمسؤكلية الشركة في 
بما في ذلؾ الديات كالمبالغ المقدرة  )الكاقعة الكاحدة كخالؿ فترة سرياف كثيقة التأميف بالنسبة لألضرار الجسدية 

 ) لاير 10.000.000كاألضرار المادية معان لف تتجاكز مبمغان إجماليان قدره  (عف اإلصابات كالمصاريؼ الطبية 
. حدان أقصى لمسئكلية الشركة,  (عشرة مالييف لاير سعكدم 

: ماال ٌجٌس للشزكت التمسك بو تجاه الغٍز 

ال يجكز لمشركة أف تتمسؾ تجاه الغير بعدـ مسئكليتيا عف التعكيض بمكجب ىذه الكثيقة بسبب ارتكاب المؤمف لو أك السائؽ 
أم مخالفة سكاء أكانت المخالفة قبؿ الحادث أك بعده أك بسبب عدـ التزامو بما كرد في ىذه الكثيقة، مع عدـ اإلخالؿ بحؽ 

. الشركة بالرجكع عمى المؤمف لو أك السائؽ بعد الدفع لمغير بكافة الطرؽ النظامية إف كاف لمرجكع ما يبرره 
الحاالت التي تمتزم الشركة بتعويض الغير عنيا مع احتفاظيا بحق الرجوع عمى المؤمن لو أو السائق أو المسئول عن 

: الحادث 
: لمشركة حؽ الرجكع عمى المؤمف لو أك السائؽ أك المسئكؿ عف الحادث السترداد ما دفعتو لمغير في أم مف الحاالت اآلتية 

 :أم مسئكلية أك مصاريؼ تنشأ أك تترتب عندما تككف المركبة المؤمف عمييا (1

 .ة في الجدكؿفمستعممة عمى كجو يخالؼ قيكد االستعماؿ المبي .أ 

 .تحمؿ عددا مف الركاب يتجاكز السعة المصرح بيا لممركبة ، كثبت أف حصكؿ الحادث كاف بسبب ىذا التجاكز .ب 

 .مستعممة في أم نكع مف أنكاع السباقات أك تحديد سرعة االنطالؽ أك في تجربة اختبار القدرة .ج 

قيادة أم شخص كىك تحت تأثير المخدرات أك المشركبات الكحكلية أك العقاقير الطبية التي ال يسمح طبيان بالقيادة  .د 
 .بعد تناكليا

عاما ما لـ يكف ىك المؤمف لو كما لـ يرد اسمو ضمف أسماء السائقيف  (21)قيادة أم شخص يقؿ عمره عف  .ق 
 . سنة في جدكؿ الكثيقة21المجازيف الذيف تقؿ أعمارىـ عف 

 .مسركقة أك مأخكذة غصبان  .ك 

قيادة أم شخص ال يحمؿ رخصة قيادة أك ال يحمؿ تصريحا يؤىمو لقيادة ىذه الفئة مف المركبات أك بسبب إلغاء    .ز 
 .رخصة القيادة مؤقتا أك بصفة دائمة 

مستعممة ضمف المناطؽ التي ال يسمح عادة لمعامة بدخكليا مثؿ المطارات أك المكانئ البحرية ما لـ تكف المركبة  .ح 
 .مستخدمة ألغراض تجارية في النطاؽ المسمكح بو 

إذا ثبت أف المؤمف لو أدلى ببيانات غير صحيحة أك أخفى كقائع جكىرية في نمكذج طمب التاميف تؤثر عمى قبكؿ الشركة  (2
 .تغطية الخطر أك سعر التأميف أك شركطو 

 .إذا ثبت كقكع الحادث عمدا مف جانب المؤمف لو أك السائؽ  (3

 .عدـ إبالغ المؤمف لو الشركة كتابيا خالؿ عشرة أياـ عمؿ عف أم تغيير جكىرم صرح بو في نمكذج طمب التاميف (4

 .ىركب المؤمف لو أك سائؽ المركبة مف مكقع الحادث  (5

 .إقرار المؤمف لو أك السائؽ بتحمؿ مسئكلية الحادث دكف كجو حؽ بقصد اإلضرار بالشركة  (6

 .تجاكز المؤمف لو أك السائؽ اإلشارة الحمراء (7



 

 

 

 المرجو قراءة ىذه الوثيقة والرجوع إلى الشركة لتفسير أي غموض أو لبس في فيم محتوياتيا
 

   54 من  -6- صفحة 

 

 .السير بالمركبة عكس اتجاه السير  (8

 .التفحيط  (9

: إجزاءاث تسٌٌت المطالباث 

عالمو بأم نكاقص خالؿ سبعة أياـ مف  يفيد بتمقي المطالبة ، كا  د مقدميا بإيصاؿ ه تمتـز الشركة عند تمقي أم مطالبة باف تزكن
تمقييا ، كما تمتـز الشركة بتعييف خبير معاينة أك مقدر خسائر إذا كاف ذلؾ ضركريا خالؿ مدة زمنية ال تتجاكز ثالثة أياـ مف 

. تاريخ استالـ المطالبة
كتمتـز الشركة بتسكية مبالغ المطالبات المقررة مف اإلدارة العامة لممركر أك مف شركة نجـ لخدمات التاميف أكالجيات المرخص 

ليا بذلؾ المغطاة بمكجب ىذه الكثيقة بكؿ نزاىة كعدالة كدكف أم مساكمة خالؿ مدة أقصاىا خمسة عشر يكما ىجريا مف 
كفي حاؿ عدـ التزاـ الشركة بتسكية المطالبات خالؿ الفترة النظامية ألسباب غير . تاريخ استالـ المطالبة مكتممة المستندات

منطقية يحؽ لممستفيد مف التغطية الكاردة في ىذه الكثيقة التقدـ بطمب إلى لجاف الفصؿ في المنازعات كالمخالفات التأمينية 
مثؿ أجرة  )إللزاـ الشركة بتعكيضو عف أم تكاليؼ تحمميا نتيجة عدـ استخدامو لممركبة بسبب تأخر الشركة في تسكية مطالبة 

. (سيارة بديمة 
تمتـز الشركة إبالغ مقدـ المطالبة كتابيا بقبكؿ أك رفض المطالبة كفي حاؿ قبكؿ المطالبة تمتـز الشركة بتكضيح مبمغ التعكيض 

: أما عند رفض المطالبة فإف الشركة تمتـز باالتي . ككيفية التكصؿ إليو 
 .تزكيد مقدـ المطالبة بأسباب الرفض  (1

إبالغ مقدـ المطالبة إمكانية تقديـ دعكاه إلى لجاف الفصؿ في المنازعات كالمخالفات التأمينية المنصكص عمييا في المادة  (2
 . تمؾ المجافقبؿالعشريف مف نظاـ مراقبة شركات التاميف التعاكني لمنظر فييا مف 

تزكيد مقدـ المطالبة بنسخة مف الكثائؽ كالمستندات المؤيدة لقرار الشركة في حاؿ طمب مقدـ المطالبة ذلؾ مف الشركة  (3
 .خطيان 

: التوسعات – القسم الثاني 
. تنطبؽ فقط عمى المركبات التي يتـ اختيار المنافع كتكسيع التغطية التأمينية ليا كما كردت في جدكؿ الكثيقة 

يمكف لمشركة في بداية التغطية التأمينية أك أثناء سرياف مفعكؿ ىذا التأميف ، كفي حدكد األحكاـ كالشركط الكاردة بيذا االتفاؽ 
بتكسيع التغطية التأمينية لتشمؿ التعكيض عف أضرار أخرل غير  (المؤمف لو)أف تقـك ، بناءن عمى طمب كتابي مف المشترؾ

: لالشتراؾ اإلضافي المطمكب ، كعمى األخص ما يمي  (المؤمف لو)تمؾ المنصكص عمييا في الكثيقة شريطة سداد المشترؾ
 :الفئة العمرية 

:  سنو 21تكسعة التغطية التأمينية لتشمؿ األشخاص الذيف تقؿ أعمارىـ عف 
:  سنة21 – 18تكسعة التغطية التأمينية لتشمؿ السائقيف مف عمر . 1

 سنة كيحممكف رخصة قيادة 21 – 18 بمكجب ىذه التكسعة تمدد التغطية التأمينية لتشمؿ السائقيف الذيف تتراكح أعمارىـ بيف 
 .سارية المفعكؿ ، فيما يتعمؽ بالمركبة المعنية بيذه التكسعة فقط

:  سنة 18 سنة كاقؿ مف 17تكسعة التغطية التأمينية لتشمؿ السائقيف اكبر مف عمر . 2 
فيما يتعمؽ بالمركبة ,  سنة 18 سنة كاقؿ مف 17 بمكجب ىذه التكسعة تمدد التغطية التأمينية لتشمؿ السائقيف اكبر مف عمر 

. المعنية بيذه التكسعة فقط كبشرط أف يككف لدل السائؽ تصريح قيادة مؤقت سارم المفعكؿ
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:  تأمين الحوادث الحوادث الشخصية 
وعمى سبيل المثال التغطية التأمينية لمسائق فقط أو لمسائق إضافة ىذه التكسعة،  (المؤمف لو)في حالة طمب المشترؾ 

 ، تضطمع الشركة بدفع التعكيض المناسب كفقان لمجدكؿ كاالشتراطات المبينة فيما بعد عف اإلصابات المكصكفة بالجدكؿ والركاب
أك أم مف الركاب المعمف عنيـ تحديدان في جدكؿ الكثيقة /أك السائؽ المجاز ك (المؤمف لو)المبيف أدناه كالتي يتكبدىا المشترؾ 

كنتيجة مباشرة لحادث لممركبة المؤمنة كالمعنية بيذه التكسعة بفعؿ عكامؿ عنيفة كعرضية ، خارجية كمرئية تؤدم بمعزؿ عف 
:  أسبكعان متتالية مف تاريخ كقكعيا إلى 52أم سبب آخر ، خالؿ 

 
مبمغ التعويض  

 باللاير السعكدم

 100,000الكفاة  .1
 100,000الفقد الكمي كالنيائي لمنظر في كمتا العينيف  .2
 100,000الفقد الكمي الناتج عف البتر عند أك فكؽ الرسغ أك الكاحؿ بالنسبة لكمتا   اليديف أك كمتا القدميف  .3
 50,000الفقد الكمي الناتج عف البتر عند أك فكؽ الرسغ أك الكاحؿ إلحدل اليديف أك إلحدل القدميف  .4
 50,000الفقد الكمي كالنيائي لمنظر في عيف كاحدة  .5
 100,000العجز الكمي كالدائـ عف القياـ بأم عمؿ أك مينة عمى اإلطالؽ  .6
 25,000المصاريؼ المتكبدة في العالج الطبي كالجراحي  .7

 
:- لتنفيذ الجدكؿ أعاله يالحظ ما يمي 

أف إجمالي التعكيض القابؿ لمدفع لمشخص الكاحد عف كؿ حادث كاحد ، كعف مجمؿ التعكيضات تحت . 1
( : 7)إلى  (1)البنكد مف 

. مائة ألؼ لاير سعكدم (100,000)لف يتجاكز _     أ
م عمؿ اجرامي ك  لف تمتـز الشركة بدفع التعكيض إذا كاف الحادث نتيجة لسبب مباشر أك غير مباشرأل_   ب

. اك السائؽ المجاز(المؤمف لو )أك عدكاني مف قباللمشترؾ/
 . أال يزيد عمر الشخص، كقت كقكع الحادث ، عف سبعيف عامان . 2

عامان ألكثر مف     (16)ال يستحؽ الشخص الذم يقؿ عمره ، كقت كقكع الحادث ، عف ستة عشر . 3
خمسكف ألؼ لاير  (50,000)خمسكف بالمائة مف التعكيضات المبينة أعاله كبحد أقصى قدره  (50%)

 . سعكدم كذلؾ عف الحادث الكاحد

أك ممثمو القانكني ، كيتـ الدفع مباشرة إلى الشخص  (المؤمف لو)ال يدفع التعكيض إال بمكافقة المشترؾ . 4
المصاب أك لممثمو القانكني كالذم يعتبر إيصاؿ استالمو مخالصة نيائية عف اإلصابة التي تعرض ليا 

 .ىذا الشخص ، أك لمكرثة في حالة الكفاة
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المركبة كقت  (كابينة)يقتصر التعكيض فقط عمى اإلصابات التي تقع لألشخاص المكجكديف داخؿ قمرة . 5
 .كقكع الحادث

كقت كقكع الحادث  (بما فييـ السائؽ)المركبة  (كابينة)إذا تجاكز عدد األشخاص المكجكديف داخؿ قمرة . 6
, السعة االركابية المحددة في جدكؿ الكثيقة فإف التعكيض القابؿ لمدفع سكؼ يخفض نسبيان تبعان لذلؾ 

إذا كانت تحمؿ ركابان بما يتجاكز السعة المصرح بيا لممركبة كثبت أف كلكف ىذا التعكيض ال يدفع 
 .حصكؿ الحادث بسبب ىذا التجاكز

في الجدكؿ أعاله، عمى المعالجة داخؿ المممكة العربية السعكدية  (7)يقتصر التعكيض بمكجب المنفعة . 7
فقط ، كما كلف تعكض الشركة عف المصاريؼ المتكبدة ، مباشرة أك غير مباشرة في أم عالج نفسي أك 

. عقمي
 أسبكعا عمى التكالي 52تدفع فقط عندما يككف العجز قد استمرت لمدة ( 6)التعكيض بمكجب المنفعة .  8

 .ككاف مصدقا عميو مف قبؿ طبيب مؤىؿ كمعيف مف قبؿ شركة التأميف

 :الشزًط العامت – القسم الثالث 

 :تعدد مصادر التأمين والتأمينات األخرى  .1

إذا كانت المركبة مؤمنة بنكع التأميف نفسو مف أكثر مف شركة ، فال تمتـز الشركة أال بدفع جزء مف قيمة التعكيض أك 
المصاريؼ أك األتعاب معادال لمنسبة بيف مبمغ التاميف كبيف مبالغ التأمينات مجتمعة ، أما في حاؿ كجكد نكع أخر مف أم 

فتككف الشركة مسئكلة عف تغطية تمؾ المسئكلية  (مثؿ تكافر كثيقة تاميف شامؿ  )تاميف يغطي المسئكلية أك المصاريؼ نفسيا 
، أك المصاريؼ تجاه الغير ، ثـ تحؿ محؿ المؤمف لو في مطالبة شركات التاميف األخرل بدفع حصتيـ النسبية مف تمؾ 

 .المطالبة

 :التغيير  .2

عمى المؤمف لو إشعار الشركة كتابيا خالؿ عشرة أياـ عمؿ عف أم تغيير جكىرم صرح بو في نمكذج طمب التاميف ، كيجب 
عمى الشركة إشعار المؤمف لو خالؿ ثالثة أياـ عمؿ تبدأ مف تاريخ تمقييا اإلشعار المذككر في حاؿ رفض تغطية المؤمف لو 

. تأمينيا
 :حق الشركة في تولي اإلجراءات القضائية والتسوية  .3

: لمشركة الحؽ في أف 
 .تمثؿ المؤمف لو أك السائؽ في أم تحقيؽ أك استجكاب يتعمؽ بمطالبة تككف محؿ تعكيض بمكجب ىذه الكثيقة . أ

تتكلى إجراءات الدفاع عف المؤمف لو أك السائؽ أماـ أم جية قضائية بشاف أم ادعاء أك اتياـ لو عالقة بحدث قد  . ب
 .يككف محؿ تعكيض بمكجب ىذه الكثيقة

  :(سمة )حق الشركة في إدراج اسم المؤمن لو في نظام الشركة السعودية لممعمومات االئتمانية  .4

يحؽ لمشركة في حاؿ تعثر المؤىمف لو سداد مستحقات الشركة سكاءن أكانت أقساط تاميف أك مطالبات إدراج اسـ المؤمف لو في 
. (سمة  )نظاـ الشركة السعكدية لممعمكمات االئتمانية 

 :التزامات المؤمن لو أو السائق عند وقوع حادث مغطى بموجب ىذه الوثيقة  .5
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إبالغ الجيات المعنية فكر كقكع حادث مغطى بمكجب ىذه الكثيقة ، كعدـ مغادرة مكقع الحادث إلى حيف  .أ 
إنياءاإلجراءات ، كيستثنى مف ذلؾ الحاالت التي تستمـز مغادرة مكقع الحادث مثؿ كجكد إصابات جسدية أك انتظار 

 .مدة ال تقؿ عف ساعتيف

عدـ اإلقرار بالمسئكلية بقصد اإلضرار بالشركة ، أك الدفع أك التعيد بدفع أم مبمغ ألم طرؼ في الحادث إال بعد  .ب 
 .الحصكؿ عمى المكافقة الكتابية المسبقة مف الشركة

التعاكف مع الشركة، كتحرير الككاالت الشرعية التي تمكنيا مف اتخاذ إجراءات المرافعة كالمدافعة كالتسكية نيابة عف  .ج 
 .المؤمف لو ، أك السائؽ إذا أبدت رغبتيا في ذلؾ

ع اإلعماؿ الالزمة لضماف حؽ الشركة في تحصيؿ أم مبالغ تستحقيا مف أم طرؼ مأف يقـك عمى نفقة الشركة بجـ .د 
 .أخر نتيجة تعكيض تقـك بدفعو بمقتضى ىذه الكثيقة

 

 :التزامات الشركة في حال التأخر في تسوية مطالبة مكتممة المستندات  .6

تمتـز الشركة بتعكيض المستفيد مف التغطية الكاردة في ىذه الكثيقة عف أم تكاليؼ يتحمميا نتيجة عدـ استخدامو لممركبة 
المتضررة بسبب تأخر الشركة في تسكية المطالبة عف خمسة عشر يكما مف اكتماؿ مستندات المطالبة كعدـ تقديـ مبررات 

. مقنعة لمتأخر في سداد التعكيض
 :االحتيال  .7

تسقط الحقكؽ الناشئة عف ىذه الكثيقة إذا انطكت المطالبة المقدمة عمى احتياؿ ، أك  استخدـ المؤمف لو أك السائؽ أك مف 
ينكب عنيما أك الغير أساليب أك كسائؿ احتياؿ بغية الحصكؿ عمى منفعة مف ىذه الكثيقة ، أك نتجت المسئكلية أك الضرر مف 

كلمشركة الرجكع عمي أم طرؼ يتبيف مسؤكليتو . جراء فعؿ متعمد مف المؤمف لو أك السائؽ أك الغير أك التكاطؤ مع أم منيـ 
. عف ىذا االحتياؿ سكاء أكاف مشاركا أك متكاطأ ، عمى أف تمتـز الشركة بتعكيض الغير إذا كاف حسف النية

 :اإللغاء  .8

 :ال يحؽ لمشركة أك المؤمف لو إلغاء ىذه الكثيقة خالؿ مدة سرياف التأميف ما عدا في أم مف الحاالت التالية 

 . إلغاء استمارة السيارة بكاسطة السمطات النظامية المعنية
 .نقؿ ممكية السيارة المؤمنة إلى شخص آخر . أ

 .إصدار كثيقة تأميف جديدة مف شركة تأميف أخرل . ب

كفي حالة رغبة المؤمف لو في إلغاء الكثيقة ، يتكجب عميو أف يعيد إلى الشركة جميع أصكؿ مستندات التأميف بما في ذلؾ 
كفي ىذه الحالة تحتفظ باالشتراؾ القصير األجؿ عف المدة التي . شيادات كبطاقات التأميف ، إف كجدت، مع طمب اإللغاء 

كستعيد الشركة الجزء المتبقي مف االشتراؾ إلى المؤمف لو خالؿ خمسة عشر . كانت فييا الكثيقة سارية المفعكؿ قبؿ إلغائيا
ستككف القيمة القصكل الكاجبة االسترداد ىي إجمالي المبمغ الكاجب . يكمان مف تاريخ اإللغاء طبقان لمجدكؿ المرفؽ (15)

 .اإلستراداد ناقص أم قيمة مطالبات مدفكعة
 
 

الجزء النسبي مف االشتراؾ الذم تمتـز فترة سرياف الكثيقة قبؿ طمب اإللغاء 
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الشركة بدفعو لممؤمف لو 
% 87.5  أياـ 1-7
% 75  يكما 30 -8
 % 60  يكما 60 -31
% 50 يكمان 90 - 61
% 45 يكما 120 – 91
 % 40 يكمان 150 – 121
 % 35 يكمان 180 – 151
% 25 يكمان 210 – 181
 % 20 يكمان 240 – 211
 % 10 يكمان 270 – 241
صفر  يكمان 365 – 271

. كبالرغـ مما تقدـ تظؿ الشركة كالمؤمف لو كالسائؽ ممتزميف بإحكاـ ىذه الكثيقة بشاف االلتزامات الناشئة قبؿ إلغائيا
 

 :إصدار الوثيقة واإلشعار بالتجديد  .9

كيجب عمى الشركة إشعار . اليحؽ لمشركة إصدار ىذه الكثيقة ما لـ تكف مرتبطة آليان مع نظاـ شركة نجـ لخدمات التأميف 
. المؤمف لو بتاريخ انتياء الكثيقة قبؿ مكعدة بأسبكعيف ليتمكف مف تجديدىا أك الحصكؿ عمى كثيقة مف شركة أخرل

 

 :االختصاص القضائي والنظام الواجب التطبيق  .10

يخضع أم نزاع ينشا عف ىذه الكثيقة لألنظمة كالمكائح المعمكؿ بيا في المممكة العربية السعكدية ، كتختص بالفصؿ  - أ
مف نظاـ مراقبة  شركات  ( 20 )فيو لجاف الفصؿ كالمنازعات كالمخالفات التأمينية المنصكص عمييا في المادة رقـ 

 ىػ 1424 / 6/ 2كتاريخ  (32/ـ )التاميف التعاكني الصادر بالمرسـك الممكي رقـ 

تسمع أم دعكل ناشئة عف ىذه الكثيقة بعد انقضاء ثالث سنكات عمى حدكث الكاقعة التي نشأت عنيا الدعكل  - ب ال ي
. كعمـ ذكم المصمحة بحدكثيا ما لـ يكف ىناؾ عذر تقتنع بو لجاف الفصؿ في المنازعات كالمخالفات التأمينية

: (الحاالت غير المغطاة تأمينيا بموجب ىذه الوثيقة  )االستثناءات – القسم الرابع 
: لف تككف الشركة مسئكلة عف سداد تعكيضات في أم مف الحاالت اآلتية 

 :أم مسؤكلية أك مصاريؼ تنشا نتيجة مباشرة أك غير مباشرة مف األتي  .1

سكاء أعمنت الحرب أـ  )الحرب أك الغزك أك أعماؿ العدكاف األجنبي أك األعماؿ العدكانية أك األعماؿ شبو الحربية  .أ 
 .أك الحركب األىمية (لـ تعمف 

التمرد أك االنتفاضة العسكرية أك الشعبية أك العصياف أك الثكرة أك السمطة الغاصبة أك األحكاـ العرفية أك حالة  .ب 
الحصار أك أم مف األحداث أك األسباب التي تؤدم إلى اإلعالف أك استمرار األحكاـ العرفية أك حالة الحصار أك 
أعماؿ التخريب كاإلرىاب التي يرتكبيا شخص أك أشخاص يعممكف بصفة منفردة أك نيابة عف أك عمى صمة بأم 
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كيقصد باإلرىاب استخداـ العنؼ إلغراض سياسية أك فكرية أك فمسفية أك عنصرية أك عرقية أك . منظمة إرىابية 
أك / أك شريحة منيـ في خالة خكؼ، أك التأثير عمى ك/ كيشمؿ استخداـ العنؼ كضع العامة ك. اجتماعية أك دينية 

أك أنشطة أك سياسات خاصة بالحككمة ، أك التسبب في /أك التدخؿ في أم عمميات ك / التسبب في اضطراب ك
 .اضطراب يؤثر سمبا عمى االقتصاد الكطني أك أم مف قطاعاتو

 .اإلضراب أك الشغب أك االضطرابات المدنية أك العمالية .ج 

ما ينتج بسبب أك ينشا عف أك تككف ساىمت فيو األسمحة النككية أك اإلشعاعات األيكنية أك التمكث باإلشعاع مف  .د 
أم كقكد أك آية نفايات نككية ناتجة عف احتراؽ كقكد نككم ، كإلغراض ىذا االستثناء فاف االحتراؽ يشمؿ أم عممية 

 .انشطار نككم

مالـ ينص عمى خالؼ ذلؾ في جدكؿ ) الككارث الطبيعية مثؿ األعاصير ، أك الزالزؿ ، أك الفيضانات ، أك البراكيف .ق 
 . (الكثيقة

 . (مالـ ينص عمى خالؼ ذلؾ في جدكؿ الكثيقة)الكفاة أك اإلصابة الجسدية لممؤمف لو ، أك السائؽ  .2

الخسارة أك الضرر لممركبة المؤمف عمييا ، أك لمممتمكات العائدة إلى أم مف المؤمف لو أك السائؽ داخؿ المركبة أك  .3
 .خارجيا

 .الضرر أك الخسارة التي تمحؽ بالبضائع المنقكلة بكاسطة المركبة المؤمف عمييا .4

 الغرامات أك العقكبات المالية ، أك الضمانات ، أك الكفاالت التي قد تفرض بسبب الحادث عمى المؤمف لو أك السائؽ  .5

 .الحكادث التي تقع خارج حدكد المنطقة الجغرافية المحددة في جدكؿ الكثيقة .6

: تٌسٌع الفائض 

يكزع الفائض عمى المؤمف ليـ كفقا إلحكاـ المادة السبعيف مف الالحة التنفيذية لنظاـ مراقبة شركات التاميف التعاكني الصادر 
.  ىػ1424/ 6/ 2كتاريخ  (32/ـ )بالمرسـك الممكي رقـ 

 

 

 
     وباهلل التوفيق وصمى اهلل عمى نبينا محمد
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

وثيقة التأمين الشامل عمى المركبات الخصوصية 
 الحمد هلل كحده كالصالة كالسالـ عمى مف ال نبي بعده محمد كعمى آلو كصحبو كبعد ،

 
 : كالتي تشتمؿ عمى التالي"وثيقة التأمين الشامل عمى المركبات الخصوصية "فيذه

  التغطية التأمينية. 

  األحكاـ كالشركط العامة. 

  االستثناءات. 

  التعريؼ ببعض المصطمحات التأمينية التي ترد في سياؽ الكثيقة. 

  (اختيارية) التكسعات الخاصة بمنافع إضافية. 

 

  يجب قراءة جميع المستندات المتعمقة بكثيقة التأميف بعناية، كذلؾ لفيـ حجـ التغطية التي تقدميا ىذه الكثيقة، باإلضافة
. إلى معرفة الشركط كاإلستثناءات المطبقة

 أك مف يمثمو قانكنيان ك ما في ىذه الكثيقة  (المؤمف لو) إف نمكذج طمب التأميف الذم تـ تعبئتو كتكقيعو مف قبؿ المشترؾ
ستثناءات كحدكد التغطية إضافة الى جدكليا،كشيادة كفالة الغـر كأم مالحؽ يتفؽ عمييا كتابةن  مف أحكاـ كشركط كا 

كيتمالتصديؽ عمييا سكاءن في بداية التغطية التأمينية أك  أثناء سرياف الكثيقة، تشكؿ جميعيا عقدان كاحدان ك جزاءن ال يتجزأ 
 .مف ىذه الكثيقة

 يرجى االحتفاظ بجميع مستندات الكثيقة مجتمعة في مكاف آمف كذلؾ ليسيؿ العكدة ليا في حالة كجكد مطالبة .
_______________________________________________________________________ 

 كتاريخ 222أبرمت ىذه الكثيقة لتغطية الحكادث التي تقع في نطاؽ المممكة العربية السعكدية كفقان لقرار مجمس الكزراء رقـ 
. ىػ الصادر بالتأميف اإللزامي عمى المركبات13/08/1422

بمكجب نظاميا األساسي ككشركة تعمؿ بمبدأ التأميف التعاكني كفقان آلحكاـ نظاـ مراقبة شركات التأميف التعاكني الصادر 
 .ىػ 02/06/1424 كتاريخ 32/بمكجب المرسـك الممكي رقـ ـ

 
بإدارة  (المؤمف ليـ)بصفتيا مديران لحساب حممة كثائؽ التأميف لممشتركيف" الشركة"كتسمى فيما بعد بػ " مالذ" تقـك الشركة 

كليذا الغرض تدير الشركة حسابيف منفصميف ىما حساب حممة الكثائؽ . عمميات التأميف كما ينشأ عنيا مف حقكؽ كمسؤكليات
يرادات إعادة التأميف كنصيبو مف عائد االستثمارات كحقكؽ حممة الكثائؽ  (المؤمف ليـ)المشتركيف كالذم تقيد فيو االشتراكات كا 

 .كالتزاماتيـ ، كحسابان آخر لممساىميف

قد تقدـ الى الشركة بطمب كاقرار خطي لمتأميف عمى المركبة الخصكصية ككافؽ عمى اعتبارىما  (المؤمف لو)كبما أف المشترؾ
اساسان ليذا العقد كجزءان ال يتجزأ منو، كقد سدد اإلشتراؾ المطمكب فإف الشركة تكافؽ عمى إصدار ىذه الكثيقة كفقان لألحكاـ 

 :كالشركط كاالستثناءات الكاردة بيا كذلؾ عمى النحك التالي 
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  :التعريفات 
. يقصد باأللفاظ والعبارات االتية ، أينما وردت في ىذه الوثيقة ، المعاني الموضحة إزاءىا ، ما لم يقتِض سياق خالف ذلك

 

 .بصفتيا مديران لحساب حممة الكثائؽ" مالذ"الشركة  : الشركة

الحساب الذم تقيد فيو االشتراكات المحصمة مف حممة الكثائؽ كما يرد إليو مف عائد : حساب حممة الوثائق 
استثماراتيا كمف تعكيضات مف شركات إعادة التأميف كما يخصـ منو مف تعكيضات أك 

. أتعاب أك مصاريؼ أخرل
الشخص الطبيعي أك االعتبارم الذم أبـر مع المؤمف كثيقة التأميف كالمبيف اسمو في : المؤمن لو 

. جدكؿ الكثيقة
كؿ شخص طبيعي أك اعتبارم يمحؽ بو ضرر مغطى بمكجب أحكاـ ىذه الكثيقة : الغير 

أك السائؽ / باستثناء المؤمف لو ك
أك اإلصابات البدنية التي قد تمحؽ بالغير بما في ذلؾ العجز الكمي أك /  الكفاة ك: األضرار الجسدية 

الجزئي الدائـ أك المؤقت 
. التمفيات التي قد تمحؽ بالممتمكات العائدة لمغير : األضرار المادية 

نفقات كمصاريؼ العالج الطبي كاألدكية التي يتحمميا الغير بسبب حادث مغطى تأمينيا : المصاريف الطبية 
بمكجب ىذه الكثيقة 

المصاريؼ التي يتحمميا الغير بسبب الحادث بما في ذلؾ مصاريؼ سحب أك نقؿ : المصاريف األخرى 
. السيارة كمصاريؼ تقدير األضرار 

اإلشعار الكتابي لمشركة بطمب تعكيض عف حادث مغطي بمكجب أحكاـ ىذه الكثيقة :  المطالبة
الشخص الطبيعي أك االعتبارم المتضرر مف حادث مغطى بمكجب ىذه الكثيقة كيشمؿ : مقدم المطالبة 

ذلؾ كرثة الشخص الطبيعي في حالة كفاتو  
المبالغ التي يتعيف عمى الشركة دفعيا لمغير ضمف الحد األقصى لممسئكلية المدنية : التعويض 

الكاردة في ىذه الكثيقة 
المبمغ الذم يدفعو المؤمف لو لمشركة مقابؿ مكافقة الشركة عمى تعكيض الغير عف : القسط 

الضرر أك الخسارة التي يككف السبب المباشر في كقكعيا خطر مؤمف منو بمكجب ىذه 
الكثيقة 

أك السائؽ تجاه الغير عما يتسبب فيو مف أضرار مادية أك / مسئكلية المؤمف لو ك : المسئولية المدنية 
 جسدية بفعؿ المركبة المؤمف عمييا 

 
أم حقيقة تؤثر عمى قرار الشركة في قبكؿ التأميف أك رفضو أك تؤثر عمى قسط التأميف : الحقيقة الجوىرية 

أك عمى شركط العقد 
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المؤمف )النمكذج المطبكع الذم تعده الشركة كتعبأ بياناتو كالتكقيع عميو مف قبؿ المشترؾ: نموذج طمب التأمين 
. بما يؤكد صحة المعمكمات الكاردة بو كالتي تشكؿ جزءان ال يتجزأ مف الكثيقة (لو

الجدكؿ الذم يرفؽ بالكثيقة كيشكؿ جزءان منيا ، كيحتكم عمى المعمكمات الخاصة : جدول الوثيقة 
كالسائؽ المجاز ، مدة التأميف ، االشتراؾ ، تفاصيؿ عف بيانات  (بالمؤمف لو)بالمشترؾ

. (إف كجدت)المركبة المؤمنة كحدكد التغطية كالتكسعات المطمكبة 
. بقيادة أك استعماؿ المركبة المؤمنة (المؤمف لو)أم شخص مصرح لو مف قبؿ المشترؾ: السائق المجاز 

. المركبة المؤمنة كالمبيف تفاصيميا في جدكؿ الكثيقة: المركبة 
. ىي فترة سرياف التغطية التأمينية فترة التأمين 

. ىي الكثيقة القياسية لمتأميف الشامؿ عمى ىالمركبات الخصكصية: وثيقة التأمين 
شيادة تصدرىا الشركة بناءن عمى كثيقة التأميف ، كىي بمثابة سند كفالة تعفي حامميا مف : شيادة كفالة الغرم 

التكقيؼ أك االحتجاز لدل إدارات المركر في حاؿ تسببو في حادث نتج عنو خسارة أك 
. ضرر لمغير شريطة عدـ اإلخالؿ بأحكاـ الكثيقة

التناقص في قيمة المركبة نتيجة االستخداـ اك مضي مدة مف الزمف اك التقادـ الفني  اإلستيالك 
. كظيكر المخترعات الحديثة

 
 القيمة التأمينية

 
 عند تقديـ طمب التأميف (المؤمف لو)قيمة المركبة التي يحددىا المشترؾ 

القيمة التي تباع بيا المركبة في السكؽ ك تتغير بحسب حالة المركبة كحالة العرض  القيمة السوقية 
. كالطمب

 
بإضافتيا لمتغطية األساسية كيدفع  (المؤمف لو)ىي التغطية التأمينية التي يقـك المشترؾ التوسعة 

. مقابالن ليا إشتراؾ إضافي
 

ىك الفقد أك الضرر الكمي لممركبة محؿ التأميف بحيث يككف إصالح المركبة غير مجدم  الخسارة الكمية 
 .مف الناحية الفنية أك اإلقتصادية

 
 التحمل أو اإلقتطاع

 
خسارة  كتبدأ مسؤكلية / مف قيمة كؿ ضرر (المؤمف لو)كىك مبمغ يتحممة المشترؾ: 

. الشركة بعد إستنفاذ مبمغ التحمؿ كيسرم فقط عمى القسـ األكؿ مف الكثيقة
أك السائؽ المجاز أك أيان مف  (المؤمف لو)يعني ذلؾ العجز الذم يمنع كميةن المشترؾ: العجز الكمي الدائم 

الركاب مف مباشرة أم عمؿ أك مينة مف أم ككؿ نكع بما في ذلؾ فقد أم عضك مف 
 أسبكعانمتتاليا كال أمؿ في تحسنو عند انتياء ىذه المدة 52الجسـ كالذم يستمر لمدة 

 .كمصدقاى عمييا مف قبؿ طبيب مؤىؿ كمعيف مف قبؿ شركة التأميف
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نص مطبكع تصدره الشركة سكاءن في بداية التغطية التأمينية أك أثناء سرياف الكثيقة : المالحق 
بيدؼ تعديؿ أك إضافة شركط جديدة أك تكسيع التغطية التأمينية، كيعتبر الممحؽ جزءان 

.  ال يتجزأ مف الكثيقة
 

التغطية التأمينية 
. تشمؿ التغطية التأمينية القسميف األكؿ كالثاني

 .الخسارة أً الضزر للمزكبت المؤمنت:  القسم األًل

: شركط القسـ األكؿ
المفاجئ بإستثناء الحكادث الجنائية عف الخسارة أك الضرر العرضي (المؤميف لو)تعكض الشركة المشترؾ: نطاق التغطية -1

ألم مركبة مكصكفة في جدكؿ الكثيقة ككذلؾ ممحقاتيا الثابتة فييا نتيجة أم حادث فجائي عرضي ما عدا ما ذكر 
 .صراحةن في إستثناءات الكثيقة

لمشركة الخيار في أف تقـك بإصالح المركبةبإعادتيا إلى حالتيا السابقة أك أف تستبدليا كميا أك  : قواعد تسوية الخسارة -2
أم جزء مف أجزائيا أك ممحقاتيا أك قطع غيارىا أك أف تدفع نقدان قيمة الخسارة أك الضرر الناتج عف حادث عرضي 

 .مغطى بمكجب أحكاـ كشركط ىذه الكثيقة

إف الحد األقصى لقيمة التعكيض في حالة الخسارة الجزئية ىك إعادة األجزاء : الخسارة أك الضرر الجزئي . أ
المتضررة مف الحادث إلى الكضع الذم كانت عميو قبؿ لحظة كقكع الحادث، كىك ما يعادؿ تكمفة أجكر اليد 

مضاؼ إلييا قيمة قطع الغيار بعد خصـ قيمة اإلستيالؾ، كيتـ حساب نسبة اإلستيالؾ حسب شرط اإلستيالؾ 
شريطة دكمان أنو كفي حالة تعذر الحصكؿ عمى أم مف قطع الغيار فإف مسؤكلية الشركة لف . المذككر أدناه

 .تتجاكز آخر تسعيرة لممصنع أك آخر سعر معمف ليذه القطع

إف الحد األقصى لمسؤكلية الشركة في حالة الخسارة الكمية لف تتجاكز القيمة السكقية : الخسارة أك الضرر الكمي . ب
ذا قررت الشركة بأف  لممركبة كقت كقكع الحادث بشرط أف ال يتجاكز مبمغ التعكيض القيمة التأمينية لممركبة، كا 

بالقيمة التأمينية فإنو سيتـ خصـ قيمة اإلستيالؾ حسب شرط اإلستيالؾ المذككر  (المؤمف لو)تعكض المشترؾ
. كتحتفظ الشركة بحقيا في اعتبار المركبة خسارة كمية إذا ما إرتأت أف إصالحيا غير مجدو اقتصاديان . أدناه

كعندما يككف التعكيض عف الخسارة الكمية لممركبة قابالن لمدفع فإف كامؿ االشتراؾ السنكم عف تمؾ المركبة 
. . بنقؿ ممكية المركبة إلى الشركة أك مف تعينو (المؤميف لو)عالكة عمى ذلؾ يمتـز المشترؾ. يككف حقان لمشركة

 . يكمان مف تاريخ تبميغ الشرطة60شريطة دكمان أنو كفي حالة سرقة المركبة فإنو سكؼ يتـ التعكيض بعد 

في حالة كقكع خسارة أك ضرر لممركبة المؤمف عمييا فإف الشركة ستطبؽ الحسكمات التالية مقابؿ  : االسـتيالك -3
 :االستيالؾ

 :لخسارة الجزئيةا . أ

في حالة استبداؿ قطع الغيار المفقكدة أك التالفة بأخرل جديدة أك دفع قيمة القطع الجديدة فإنو لف يطبؽ  (1
كسيتـ تطبيؽ اإلستيالؾ .  سنكات منذ سنة الصنع7أم استيالؾ بالنسبة لممركبة التي يقؿ عمرىا عف 

 : سنكات كتككف نسبة الحسـ كالتالي7عمى السيارات التي يزيد عمرىا عف 
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نسبة الخصم   السيارة منذ سنو الصنع/عمر المركبة

اليكجد  أقؿ مف سبع سنكات 
سبع سنكات الى أقؿ مف ثماف سنكات     10%
ثماف سنكات الى أقؿ مف تسعة سنكات  25%
35 % تسعة سنكات فأكثر 

 50عف كؿ سنة أك جػزء منيا مف عمرىا كبحد أقصى قدره % 25بالنسبة لإلطارات تككف نسبة الحسـ  (2
 .مف قيمة استبداليا بجديد% 

 .ال يطبؽ شرط اإلستيالؾ عمى الزجاج األمامي كالخمفي كزجاج األبكاب (3

تحتفظ الشركة بحقيا في اعتبار المركبة خسارة كمية إذا ما ارتأت أف إصالحيا غير مجدو :لخسارة الكميةا . ب
 في حالة تسكية المطالبة عمى أساسالخسارة الكمية لممركبة المؤمف عمييا فإف مسؤكلية .أك فنيان / كاقتصاديان 

 :الشركة لف تتجاكز األقؿ مف المبمغيف التالييف

عف % 1كما كردت في جدكؿ الكثيقة محسكمان منيا  (المؤميف لو)القيمة المقدرة لممركبة مف قبؿ المشترؾ (1
 كؿ شير أك جزء منو، انقضى منذ  ابتداء  التأميف بمكجب الكثيقة أك في آخر تجديد ليا، أك

 .القيمة السكقية المعقكلة لممركبة كقت كقكع الخسارة أك الضرر (2

 :مالحظة (3

عندما يككف التعكيض عف الخسارة الكمية لممركبة قابالن لمدفع فإف كامؿ االشتراؾ السنكم عف  .1
بنقؿ ممكية المركبة إلى الشركة أك  (المؤميف لو)تمؾ المركبة يككف حقان لمشركة، ك يمتـز المشترؾ

 .مف تعينو

في حالة كقكع خسارة أك ضرر لممركبة المؤمف عمييا فإف الشركة تطبقحسـ مبمغ التحمؿ المذككر في جدكؿ : التحمل -4
مف دفع مبمغ التحمؿ بشرط كجكد طرؼ ثالث في الحادث كأف  (المؤمف لو)الكثيقة عمى جميع المطالبات، كيعفى المشترؾ

كتككف معمكمات الطرؼ الثالث معركفة كمثبتة في تقرير المركر % 100يككف الطرؼ الثالث مسؤكؿ عف الحادث بنسبة 
بحيث ال يككف الطرؼ الثالث ىاربان أك غير معركؼ كأف يتـ تقدير األضرار التي لحقت بالمركبة المؤمف عمييا كتثبيت 

 .ىذه التقديرات في تقرير المركر

ستقـك الشركة بدفع التكمفة المعقكلة لنقؿ المركبة المتضررة نتيجة حادث مغطى حسب أحكاـ كشركط : المحافظة والنقل -5
الكثيقة إلى مكاف آمف أك الى كرشة تصميح فى حالة تعذر سيرىا، كذلؾ في حدكد المبمغ المحدد لمقطر كالمحافظة 

 .كالحماية المبيف في جدكؿ الكثيقة

تشمؿ التغطية التأمينية تحت ىذا القسـ مصاريؼ العالج الطبي الطارلء فى حالة : مصاريف العالج الطبي الطاريء -6
إصابة سائؽ أك ركاب المركبة المؤمف عمييا شريطة أف تككف ىذه األصابة كنتيجة مباشرة كفكرية لحادث مغطى، كبالحد 

 .األقصى المكضح في جدكؿ الكثيقة
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: إستثناءاث القسم األًل

 :له تكٌن الشزكت مسؤًلت عه التعٌٌض عما ٌلً

 

دفعو في حالة كجكد  (المؤمف لو)مبمغ التحمؿ المذككر في جدكؿ الكثيقة أك الممحؽ كالذم يترتب عمى المشترؾ  -1
 .مطالبة

 .الخسارة التبعية أك الحرماف مف االستعماؿ -2

 .البمى كاالىتراء أك العطب أك الخمؿ الميكانيكي أك الكيربائي -3

 .الضرر الناتج عف زيادة الحمكلة أك اإلفراط في الجيد -4

إال إذا فقدت المركبة أك  (الطاسات)أك أغطية الدكاليب /ك (الجنكط)أك الدكاليب /الضرر أك الفقد لإلطارات ك -5
 .تضررت في نفس كقت الحادث المغطى

 .أك المتعمقات الشخصية أثناء تحميميا أك تنزيميا أك أثناء نقميا في أك عمى المركبة/الخسارة أك الضرر لمبضائع ك -6

 .الخسارة أك الضرر ألم مقطكرة إال إذا أعمف عنيا صراحة كبالتحديد في جدكؿ الكثيقة -7

الخسارة أك الضرر لممركبة نتيجة السرقة أك الشركع فييا بسبب ترؾ المركبة في كضع التشغيؿ أك ترؾ المفاتيح  -8
 .عمييا أك عدـ  إقفاؿ النكافذ كاألبكاب

أجيزة الراديك كاالستريك كالياتؼ أك الممحقات األخرل بخالؼ تمؾ الممحقة أصالن بالمركبة مف الصانعيف كالمشمكلة  -9
قيمتيا في ثمف المركبة األصمي، إال إذا كاف نكع كقيمة ىذه الممحقات قد أعمف عنيا صراحة كبالتحديد في جدكؿ 

 .الكثيقة

أك المناكرة  (التطعيس)الخسارة أك الضرر الناتج عف إستخداـ المركبة في الطرؽ غير المعبدة أك في الكثباف الرممية  -10
 .في الطريؽ

 .الضرر الذم يحدث لممركبة المؤمف عمييا بسبب العكاصؼ الرممية -11

 .مستعممة عمى كجو يخالؼ قيكد اإلستعماؿ المبينة في جدكؿ الكثيقة -12

 .تحمؿ ركابان بما يتجاكز السعة المصرح بيا لممركبة إذا ثبت أف حصكؿ الحادث ىك بسبب ىذا التجاكز -13

 .أك السائؽ المجاز (المؤمف لو)مقادة أك فى حكزة أم شخص بخالؼ المشترؾ -14

مستعممة في أم نكع مف أنكاع السباقات أك في تحديد سرعة االنطالؽ أك في تجربة اختبار القدرة أك السرعة أك  -15
 .التفحيط

 .بقيادة أم شخص كىك تحت تأثير المسكرات أك العقاقير الطبية التي ال يسمح طبيان بالقيادة بعد تناكليا -16

 .(ما لـ ينص عمى خالؼ ذلؾ في جدكؿ الكثيقة)سنة  21ال يقؿ عف عمره غير مسمى ك بقيادة أم شخص  -17

 .مستعممة ضمف تمؾ المناطؽ مف المطارات أك المكانئ البحرية التي ال يسمح عادة لمعامة بدخكليا -18

 .مستعمػػػمة أك مشغمة كآليات عمػػػؿ  -19

غير حائز عمى رخصة قيادة قانكنية أك أنو ال  (أك السائؽ المجاز" المؤمف لو" سكاء كاف المشترؾ)بقيادة أم شخص  -20
يحمؿ رخصة قيادة سارية المفعكؿ أك ككف رخصة القيادة التي بحكزتو ال تخكلو قيادة مثؿ ىذا النكع مف المركبات أك 

 .بسبب إلغاء رخصة القيادة مؤقتا أك بصفة دائمة

 .تجاكز قائد المركبة أك السائؽ المجاز اإلشارة الحمراء أك السير بالمركبة عكس إتجاه السير -21
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أم مسؤكلية أك مصاريؼ تككف قد تسببت عف أك مف خالؿ أك كنتيجة مباشرة أك غير مباشرة لألعماؿ األجرامية ك  -22
 . أك السائؽ المجاز/العدائية أرتكبت بكاسطة  المكمف لو ك 

 .أم مسؤكلية تترتب بمكجب اتفاؽ كلـ تكف لتترتب بدكنو -23

. المسؤولية تجاه الغير: القسم الثاني
 :التغطية التأمينية

القسط المطمكب منو   (أك تعيد بدفع  )حيث إف المؤمف لو قد تقدـ إلى الشركة بطمب تأميف يعد أساسان ليذه الكثيقة كدفع 
كقبمت الشركة ىذا الطمب ، فإنيا تمتـز في حالة حدكث ضرر مغطى بمكجب ىذه الكثيقة سكاء أكاف ناشئان عف استعماؿ 

المركبة أك تكقفيا داخؿ أراضي المممكة العربية السعكدية بتعكيض الغير نقدان في حدكد األحكاـ كالشركط الكاردة في ىذه الكثيقة 
: عف المبالغ جميعيا التي يمـز المؤمف لو أك السائؽ بدفعيا لقاء 

.  األضرار الجسدية التي تلحق بالغير داخل المركبة أو خارجها .أ 

 . األضرار المادية خارج المركبة .ب 

: حذًد التغطٍت 

في حالة كقكع حادث يترتب عميو دفع تعكيض كفقا ألحكاـ ىذه الكثيقة فاف الحد األقصى لمسؤكلية الشركة في الكاقعة الكاحدة 
بما في ذلؾ الديات كالمبالغ المقدرة عف اإلصابات كالمصاريؼ  )كخالؿ فترة سرياف كثيقة التأميف بالنسبة لألضرار الجسدية 

حدان أقصى ,  (عشرة مالييف لاير سعكدم  ) لاير 10.000.000كاألضرار المادية معان لف تتجاكز مبمغان إجماليان قدره  (الطبية 
. لمسئكلية الشركة

: ماال ٌجٌس للشزكت التمسك بو تجاه الغٍز 

ال يجكز لمشركة أف تتمسؾ تجاه الغير بعدـ مسئكليتيا عف التعكيض بمكجب ىذه الكثيقة بسبب ارتكاب المؤمف لو أك السائؽ 
أم مخالفة سكاء أكانت المخالفة قبؿ الحادث أك بعده أك بسبب عدـ التزامو بما كرد في ىذه الكثيقة، مع عدـ اإلخالؿ بحؽ 

. الشركة بالرجكع عمى المؤمف لو أك السائؽ بعد الدفع لمغير بكافة الطرؽ النظامية إف كاف لمرجكع ما يبرره 
الحاالت التي تمتزم الشركة بتعويض الغير عنيا مع احتفاظيا بحق الرجوع عمى المؤمن لو أو السائق أو المسئول عن 

الحادث  
: لمشركة حؽ الرجكع عمى المؤمف لو أك السائؽ أك المسئكؿ عف الحادث السترداد ما دفعتو لمغير في أم مف الحاالت اآلتية 

 :أم مسئكلية أك مصاريؼ تنشأ أك تترتب عندما تككف المركبة المؤمف عمييا (10

 .ة في الجدكؿفمستعممة عمى كجو يخالؼ قيكد االستعماؿ المبي .أ 

 .تحمؿ عددا مف الركاب يتجاكز السعة المصرح بيا لممركبة ، كثبت أف حصكؿ الحادث كاف بسبب ىذا التجاكز .ب 

 .مستعممة في أم نكع مف أنكاع السباقات أك تحديد سرعة االنطالؽ أك في تجربة اختبار القدرة .ج 

قيادة أم شخص كىك تحت تأثير المخدرات أك المشركبات الكحكلية أك العقاقير الطبية التي ال يسمح طبيان بالقيادة بعد  .د 
 .تناكليا

عاما ما لـ يكف ىك المؤمف لو كما لـ يرد اسمو ضمف أسماء السائقيف المجازيف  (21)قيادة أم شخص يقؿ عمره عف  .ق 
 . سنة في جدكؿ الكثيقة21الذيف تقؿ أعمارىـ عف 

 .مسركقة أك مأخكذة غصبان  .ك 
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قيادة أم شخص ال يحمؿ رخصة قيادة أك ال يحمؿ تصريحا يؤىمو لقيادة ىذه الفئة مف المركبات أك بسبب إلغاء   رخصة  .ز 
 .القيادة مؤقتا أك بصفة دائمة 

مستعممة ضمف المناطؽ التي ال يسمح عادة لمعامة بدخكليا مثؿ المطارات أك المكانئ البحرية ما لـ تكف المركبة  .ح 
 .مستخدمة ألغراض تجارية في النطاؽ المسمكح بو 

إذا ثبت أف المؤمف لو أدلى ببيانات غير صحيحة أك أخفى كقائع جكىرية في نمكذج طمب التاميف تؤثر عمى قبكؿ الشركة  (11
 .تغطية الخطر أك سعر التأميف أك شركطو 

 .إذا ثبت كقكع الحادث عمدا مف جانب المؤمف لو أك السائؽ  (12

 . عدـ إبالغ المؤمف لو الشركة كتابيا خالؿ عشرة أياـ عمؿ عف أم تغيير جكىرم صرح بو في نمكذج طمب التاميف (13

 .ىركب المؤمف لو أك سائؽ المركبة مف مكقع الحادث  (14

 .إقرار المؤمف لو أك السائؽ بتحمؿ مسئكلية الحادث دكف كجو حؽ بقصد اإلضرار بالشركة  (15

 .تجاكز المؤمف لو أك السائؽ اإلشارة الحمراء (16

 .السير بالمركبة عكس اتجاه السير  (17

 .التفحيط  (18

: إجزاءاث تسٌٌت المطالباث 

عالمو بأم نكاقص خالؿ سبعة أياـ مف  يفيد بتمقي المطالبة ، كا  د مقدميا بإيصاؿ ه تمتـز الشركة عند تمقي أم مطالبة باف تزكن
تمقييا ، كما تمتـز الشركة بتعييف خبير معاينة أك مقدر خسائر إذا كاف ذلؾ ضركريا خالؿ مدة زمنية ال تتجاكز ثالثة أياـ مف 

.  تاريخ استالـ المطالبة
كتمتـز الشركة بتسكية مبالغ المطالبات المقررة مف اإلدارة العامة لممركر أك مف شركة نجـ لخدمات التاميف أكالجيات المرخص 

ليا بذلؾ المغطاة بمكجب ىذه الكثيقة بكؿ نزاىة كعدالة كدكف أم مساكمة خالؿ مدة أقصاىا خمسة عشر يكما ىجريا مف 
كفي حاؿ عدـ التزاـ الشركة بتسكية المطالبات خالؿ الفترة النظامية ألسباب غير . تاريخ استالـ المطالبة مكتممة المستندات

منطقية يحؽ لممستفيد مف التغطية الكاردة في ىذه الكثيقة التقدـ بطمب إلى لجاف الفصؿ في المنازعات كالمخالفات التأمينية 
مثؿ أجرة  )إللزاـ الشركة بتعكيضو عف أم تكاليؼ تحمميا نتيجة عدـ استخدامو لممركبة بسبب تأخر الشركة في تسكية مطالبة 

. (سيارة بديمة 
تمتـز الشركة إبالغ مقدـ المطالبة كتابيا بقبكؿ أك رفض المطالبة كفي حاؿ قبكؿ المطالبة تمتـز الشركة بتكضيح مبمغ التعكيض 

: أما عند رفض المطالبة فإف الشركة تمتـز باالتي . ككيفية التكصؿ إليو 
 .تزكيد مقدـ المطالبة بأسباب الرفض  (1

إبالغ مقدـ المطالبة إمكانية تقديـ دعكاه إلى لجاف الفصؿ في المنازعات كالمخالفات التأمينية المنصكص عمييا في المادة  (2
 . تمؾ المجافقبؿالعشريف مف نظاـ مراقبة شركات التاميف التعاكني لمنظر فييا مف 

تزكيد مقدـ المطالبة بنسخة مف الكثائؽ كالمستندات المؤيدة لقرار الشركة في حاؿ طمب مقدـ المطالبة ذلؾ مف الشركة  (3
 .خطيان 

. التوسعات: القسم الثالث
. تنطبؽ فقط عمى المركبات التي يتـ اختيار المنافع كتكسيع التغطية التأمينية ليا كما كردت في جدكؿ الكثيقة 
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يمكف لمشركة في بداية التغطية التأمينية أك أثناء سرياف مفعكؿ ىذا التأميف ، كفي حدكد األحكاـ كالشركط الكاردة بيذا االتفاؽ 
بتكسيع التغطية التأمينية لتشمؿ التعكيض عف أضرار أخرل غير تمؾ  (المؤمف لو)أف تقـك ، بناءن عمى طمب كتابي مف المشترؾ

: لالشتراؾ اإلضافي المطمكب ، كعمى األخص ما يمي  (المؤمف لو)المنصكص عمييا في الكثيقة شريطة سداد المشترؾ
 :(لمسيارات من الفئة الخصوصية فقط)توسعة توفير سيارة بديمة مستأجرة  -1

عف المصاريؼ الفعمية  (المؤمف لو)في حالة تكسعة التغطية التامينية لتشمؿ ىذه المنفعة فإف الشركة تعكض المشترؾ
المتكبدة إلستئجار سيارة بديمة بسبب حادث مغطى حسب أحكاـ ىذه الكثيقة بشرط أف ال يتجاكز مبمغ التعكيض الحد 

ما لـ ) لاير سعكدم 3,000 ريالسعكدم ك بحد أقصى خالؿ الفتره 100لميـك الكاحد عف األعمى إلستئجار السيارة البديمة 
: ، كذلؾ عف الفترة التي تمي يـك كقكع الحادث كذلؾ كمايمي(ينص عمى خالؼ ذلؾ في جدكؿ الكثيقة

عف مصاريؼ تأجير  (المؤمف لو)إذا كانت المركبة غير قابمة لمسير بسبب الحادث فإف الشركة تعكض المشترؾ .أ 
المؤمف )السيارة البديمة منذ كقت كقكع الحادث كحتى تاريخ اإلنتياء مف إصالح المركبة، كيشترط أف يقـك المشترؾ

 . ساعة مف كقت كقكع الحادث48بتقديـ المستندات الخاصة بالمطالبة لمشركة في مدة أقصاىا  (لو

إذا كانت المركبة قابمة لمسير بعد كقكع الحادث فإف التعكيض يسرم مف تاريخ تسميـ المركبة لمكرشة كحتى تاريخ  .ب 
 .اإلنتياء مف إصالح المركبة

 :في حالة المركبة المسركقة فإف التعكيض الخاص بالسيارة البديمة يككف كمايمي .ج 

إذا لـ يتـ العثكر عمى المركبة المسركقة فإف فترة سرياف التعكيض تبدأ مف تاريخ تقديـ البالغ لمشرطة  (1
 . أك الكصكؿ إلى الحد األعال لممنفعة أييما أسبؽكينتيي بتاريخ دفع التعكيض

في حالة العثكر عمى المركبة فإف التعكيض يبدأ مف تاريخ تقديـ البالغ كينتيي في تاريخ العثكر عمى  (2
مف ىذا القسـ عف الفترة المتبقية كالتي تمي العثكر عمى  (ب)ك  (أ)المركبة، كيتـ بعد ذلؾ تطبيؽ البنكد 

 .المركبة

 :توسعة الحوادث الشخصية -2

وعمى سبيل المثال التغطية التأمينية لمسائق فقط أو لمسائق إضافة ىذه التكسعة،  (المؤمف لو)في حالة طمب المشترؾ 
 ، تضطمع الشركة بدفع التعكيض المناسب كفقان لمجدكؿ كاالشتراطات المبينة فيما بعد عف اإلصابات المكصكفة والركاب

أك أم مف الركاب المعمف عنيـ تحديدان في جدكؿ /أك السائؽ المجاز ك (المؤمف لو)بالجدكؿ المبيف أدناه كالتي يتكبدىا المشترؾ 
الكثيقة كنتيجة مباشرة لحادث لممركبة المؤمنة كالمعنية بيذه التكسعة بفعؿ عكامؿ عنيفة كعرضية ، خارجية كمرئية تؤدم 

:  أسبكعان متتالية مف تاريخ كقكعيا إلى 52بمعزؿ عف أم سبب آخر ، خالؿ 
مبمغ التعويض  

 باللاير السعكدم

 100,000الكفاة  .8
 100,000الفقد الكمي كالنيائي لمنظر في كمتا العينيف  .9

 100,000الفقد الكمي الناتج عف البتر عند أك فكؽ الرسغ أك الكاحؿ بالنسبة لكمتا   اليديف أك كمتا القدميف  .10
 50,000الفقد الكمي الناتج عف البتر عند أك فكؽ الرسغ أك الكاحؿ إلحدل اليديف أك إلحدل القدميف  .11
 50,000الفقد الكمي كالنيائي لمنظر في عيف كاحدة  .12
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 100,000العجز الكمي كالدائـ عف القياـ بأم عمؿ أك مينة عمى اإلطالؽ  .13
 25,000المصاريؼ المتكبدة في العالج الطبي كالجراحي  .14

 
:- لتنفيذ الجدكؿ أعاله يالحظ ما يمي 

أف إجمالي التعكيض القابؿ لمدفع لمشخص الكاحد عف كؿ حادث كاحد ، كعف مجمؿ التعكيضات تحت  .1
(: 7)إلى  (1)البنكد مف 

. مائة ألؼ لاير سعكدم (100,000)لف يتجاكز  . أ
لف تمتـز الشركة بدفع التعكيض إذا كاف الحادث نتيجة لسبب مباشر أك غير مباشرألم عمؿ  . ب

 .اك السائؽ المجاز(المؤمف لو )أك عدكاني مف قباللمشترؾ/اجرامي ك 

 . أال يزيد عمر الشخص، كقت كقكع الحادث ، عف سبعيف عامان  .2

%( 50)عامان ألكثر مف  (16)ال يستحؽ الشخص الذم يقؿ عمره ، كقت كقكع الحادث ، عف ستة عشر  .3
خمسكف ألؼ لاير سعكدم كذلؾ  (50,000)خمسكف بالمائة مف التعكيضات المبينة أعاله كبحد أقصى قدره

 . عف الحادث الكاحد

أك ممثمو القانكني ، كيتـ الدفع مباشرة إلى الشخص  (المؤمف لو)ال يدفع التعكيض إال بمكافقة المشترؾ .4
المصاب أك لممثمو القانكني كالذم يعتبر إيصاؿ استالمو مخالصة نيائية عف اإلصابة التي تعرض ليا ىذا 

 .الشخص ، أك لمكرثة في حالة الكفاة

المركبة كقت  (كابينة)يقتصر التعكيض فقط عمى اإلصابات التي تقع لألشخاص المكجكديف داخؿ قمرة  .5
 .كقكع الحادث

كقت كقكع الحادث  (بما فييـ السائؽ)المركبة  (كابينة)إذا تجاكز عدد األشخاص المكجكديف داخؿ قمرة  .6
كلكف ىذا السعة االركابية المحددة في جدكؿ الكثيقة فإف التعكيض القابؿ لمدفع سكؼ يخفض نسبيان تبعان لذلؾ

إذا كانت تحمؿ ركابان بما يتجاكز السعة المصرح بيا لممركبة كثبت أف حصكؿ الحادث التعكيض ال يدفع 
 .بسبب ىذا التجاكز

في الجدكؿ أعاله، عمى المعالجة داخؿ المممكة العربية السعكدية  (7)يقتصر التعكيض بمكجب المنفعة  .7
فقط ، كما كلف تعكض الشركة عف المصاريؼ المتكبدة ، مباشرة أك غير مباشرة في أم عالج نفسي أك 

 .عقمي

 أسبوعا على التوالي 52تدفع فقط عندما يكون العجز قد استمرت لمدة ( 6)التعكيض بمكجب المنفعة  .8

 . مصدقا عميو مف قبؿ طبيب مؤىؿ كمعيف مف قبؿ شركة التأميفوكان

 :توسعة الفئة العمرية -3

 سنة كقاـ بدفع اإلشتراؾ 25في حالة تكسعة التغطية التامينية لتشمؿ ىذه المنفعة تغطية السائقيف الذيف تقؿ أعمارىـ عف 
اإلضافي ليذه التغطية ككانت إضافة التغطية قبؿ كقكع الحادث فإف الشركة تدفع تعكيضان كفقان ألحكاـ كشركط كثيقة 

 .التأميف لمسائؽ المجاز كذلؾ حسب التالي

 : سنة25 – 21تكسعة التغطية التأمينية لتشمؿ السائقيف مف عمر  .أ 
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 سنة كيحممكف 25 – 21بمكجب ىذه التكسعة تمتد التغطية التأمينية لتشمؿ السائقيف الذيف تتراكح اعمارىـ بيف 
 .رخصة قيادة سارية المفعكؿ ، فيما يتعمؽ بالمركبة المعنية بيذه التكسعة فقط

 : سنة فما فكؽ 18تكسعة التغطية التأمينية لتشمؿ السائقيف مف عمر  .ب 

 سنة فما فكؽ كيحممكف رخصة 18بمكجب ىذه التكسعة تمتد التغطية التأمينية لتشمؿ جميع السائقيف مف عمر 
 .قيادة سارية المفعكؿ ، فيما يتعمؽ بالمركبة المعنية بيذه التكسعة فقط

 : سنة17تكسعة التغطية التأمينية لتشمؿ السائقيف مف عمر  .ج 

 سنة فيما فكؽ كيحممكف رخصة 17بمكجب ىذه التكسعة تمتد التغطية التأمينية لتشمؿ جميع السائقيف مف عمر 
 . طقيادة سارية المفعكؿ ، فيما يتعمؽ بالمركبة المعنية بيذه التكسعة فؽ

 :توسعة المنطقة الجغرافية -4

في حالة تكسعة التغطية التامينية لتشمؿ ىذه المنفعة دكؿ أخرل غير المممكة العربية السعكدية فإف التغطية بمكجب ىذه 
أك مصر، االردف، لبناف كذلؾ بالنسبة لممركبة المعنية /أك دكؿ مجمس التعاكف الخميجي ك/الكثيقة ستشمؿ دكلة البحريف ك

 :كحسب أحكاـ كشركط الكثيقة عف (المؤميف لو)كستقـك الشركة بتعكيض المشترؾ. بيذه التكسعة فقط

الخسارة أك الضرر العرضي لممركبة المؤمنة نتيجة خطر فجائى عرضي كذلؾ بمكجب القسـ االكؿ فقط مف ىذه  .أ 
 .الكثيقة

 .المممكة العربية السعكديةيضاعؼ التحمؿ عف كؿ مطالبة ناشئة خارج حدكد  .ب 

 .الحكادث الشخصية لمسائؽ كالركاب شريطة أف تككف مشمكلة في التكسعات المضافة .ج 

في حالة الخسارة الجزئية سكؼ يتـ تطبيؽ حدكد تغطية القطر كالسحب كالمحافظة كالحماية المنصكص عمييا في  .د 
 .جدكؿ الكثيقة

في حالة الخسارة الكمية فإف حدكد تغطية القطر كالسحب كالمحافظة كالحماية لدكؿ مجمس التعاكف الخميجي  .ق 
 .ألؼ كخمسمائة لاير سعكدم (1500)خمسمائة لاير سعكدم، ك مصر كاألردف كلبناف  (500)

 .(المسؤكلية تجاه الغير)يستشنى مف ىذه التكسعو، القسـ الثاني مف ىذه الكثيقة  .ىػ

نياء إجراءات  .ز  لف يتـ دفع مصاريؼ االقامة، الكجبات كالمكالمات الياتفية فيما يتعمؽ بأسترداد كنقؿ المركبة كا 
 .الحادث

سعر تحكيؿ العمالت سكؼ يككف طبقان لالسعار المعمنة مف قبؿ مؤسسة النقد العربي السعكدم في تاريخ كقكع  .ح 
 .الحادث

 :تغطية األخطار الطبيعية -5

فإف الشركة تغطي األخطار الطبيعية كالتى تشمؿ الخسارة أك الضرر لممركبة مكضكع التأميف نتيجة البرد، 
الفيضانات بسبب األمطار أك السيكؿ الناتجة عنيا، كيستثنى مف ىذه التكسعة الثكراف البركانى، الزالزؿ، العكاصؼ 

. بأنكاعيا، األعاصير بأنكاعيا كالزكابع اإلستكائية كالقمعية كالحمزكنية
 

. الشروط العامة : الرابعالقسم 
: التفسير .11
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إف ىذه الكثيقة كالجدكؿ كالشركط العامة كالشركط الخاصة كاالشتراطات كاالستثناءات كالمالحؽ كالمعرفة مجتمعة بأحكاـ الكثيقة 
ف أية كممة أك تعبير الزميما معنى محدد في أم جزء مف ىذه الكثيقة سكؼ يحمؿ ذات المعنى  تشكؿ جميعيا عقدان كاحدان، كا 

. أينما كرد
 :تعدد مصادر التأمين والتأمينات األخرى  .12

إذا كانت المركبة مؤمنة بنكع التأميف نفسو مف أكثر مف شركة ، فال تمتـز الشركة أال بدفع جزء مف قيمة التعكيض أك 
المصاريؼ أك األتعاب معادال لمنسبة بيف مبمغ التاميف كبيف مبالغ التأمينات مجتمعة ، أما في حاؿ كجكد نكع أخر مف أم 

فتككف الشركة مسئكلة عف تغطية تمؾ المسئكلية  (مثؿ تكافر كثيقة تاميف شامؿ  )تاميف يغطي المسئكلية أك المصاريؼ نفسيا 
، أك المصاريؼ تجاه الغير ، ثـ تحؿ محؿ المؤمف لو في مطالبة شركات التاميف األخرل بدفع حصتيـ النسبية مف تمؾ 

 .المطالبة

:  التغيير .13
عمى المؤمف لو إشعار الشركة كتابيا خالؿ عشرة أياـ عمؿ عف أم تغيير جكىرم صرح بو في نمكذج طمب التاميف ، كيجب 
عمى الشركة إشعار المؤمف لو خالؿ ثالثة أياـ عمؿ تبدأ مف تاريخ تمقييا اإلشعار المذككر في حاؿ رفض تغطية المؤمف لو 

. تأمينيا
 :حق الشركة في تولي اإلجراءات القضائية والتسوية  .14

: لمشركة الحؽ في أف 
 . تمثؿ المؤمف لو أك السائؽ في أم تحقيؽ أك استجكاب يتعمؽ بمطالبة تككف محؿ تعكيض بمكجب ىذه الكثيقة . ت

تتكلى إجراءات الدفاع عف المؤمف لو أك السائؽ أماـ أم جية قضائية بشاف أم ادعاء أك اتياـ لو عالقة بحدث قد  . ث
 .يككف محؿ تعكيض بمكجب ىذه الكثيقة

  :(سمة )حق الشركة في إدراج اسم المؤمن لو في نظام الشركة السعودية لممعمومات االئتمانية  .15

يحؽ لمشركة في حاؿ تعثر المؤىمف لو سداد مستحقات الشركة سكاءن أكانت أقساط تاميف أك مطالبات إدراج اسـ المؤمف لو في 
.  (سمة  )نظاـ الشركة السعكدية لممعمكمات االئتمانية 

 :التزامات المؤمن لو أو السائق عند وقوع حادث مغطى بموجب ىذه الوثيقة  .16

إبالغ الجيات المعنية فكر كقكع حادث مغطى بمكجب ىذه الكثيقة ، كعدـ مغادرة مكقع الحادث إلى حيف إنياء     .أ 
اإلجراءات ، كيستثنى مف ذلؾ الحاالت التي تستمـز مغادرة مكقع الحادث مثؿ كجكد إصابات جسدية أك انتظار مدة 

 . ال تقؿ عف ساعتيف

عدـ اإلقرار بالمسئكلية بقصد اإلضرار بالشركة ، أك الدفع أك التعيد بدفع أم مبمغ ألم طرؼ في الحادث إال بعد  .ب 
 . الحصكؿ عمى المكافقة الكتابية المسبقة مف الشركة

التعاكف مع الشركة، كتحرير الككاالت الشرعية التي تمكنيا مف اتخاذ إجراءات المرافعة كالمدافعة كالتسكية نيابة عف  .ج 
 . المؤمف لو ، أك السائؽ إذا أبدت رغبتيا في ذلؾ

ع اإلعماؿ الالزمة لضماف حؽ الشركة في تحصيؿ أم مبالغ تستحقيا مف أم طرؼ مأف يقـك عمى نفقة الشركة بجـ .د 
 . أخر نتيجة تعكيض تقـك بدفعو بمقتضى ىذه الكثيقة

 .تبميغ الشرطة في حالة السرقة أك أم عمؿ جنائي آخر كالتعاكف مع الشركة في إثبات إدانة الجاني .ق 
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 .التعاكف مع الشركة في كؿ األكقات في تعبئة أك تقديـ أم مستندات أك معمكمات قد تطمبيا الشركة .ك 

/ ، صكرة بطاقة األحكاؿ(اإلستمارة)احضار اصؿ تقرير الشرطة، كرقة اإلصالح، صكرة رخصة السير  .ز 
 .اإلقامة،  كصكرة رخصة القيادة كتقديميا لمركز التعكيضات كتعبئة اإلستمارة الخاصة بتقديـ المطالبة

تزكيد الشركة بالتقارير الطبية المثبتو  (المؤمف لو)في حالة كجكد اصابات جسدية تشمميا الكثيقة فإف عمى المشترؾ .ح 
 .كبكافة الفكاتير كالمستندات

في حالة تضرر المركبة المؤمف عمييا بسبب حادث عرضي خارج المممكة ككانت التغطية الجغرافية تشمؿ الدكلة  .ط 
بأف يتـ اإلصالح في نفس الدكلة التي كقع بيا الحادث، فيجب  (المؤمف لو )التي حصؿ بيا الحادث كرغب المشترؾ

 مف ىذا (ز )أف يقـك بتزكيد الشركة بجميع المستندات المطمكبة كالمكضحة في البند رقـ  (المؤمف لو)عمى المشترؾ
البند مع ثالث تقديرات لمخسائر مف كرش مختمفة كصكر لالجزاء المتضرره مف المركبة باإلضافة إلى إلتزامو 

، كسيتـ صرؼ مبمغ التعكيض باللاير السعكدم كحسب سعر الصرؼ (ب)الى  (أ)مف باإلجراءات المذككرة بالبنكد 
 .المعتمد مف مؤسسة النقد العربي السعكدم في يـك كقكع الحادث

 .ينة المركبة مكضكع الحادثاتمكيف الشركة مف مع .م 

في حاؿ الخسارة الكمية لممركبة عمى المؤمف لو نقؿ الحطاـ إلى مستكدع المؤمف ك عمى المؤمف تعكيض المؤمف لو  .ؾ 
 .المحافظة كالنقؿبقيمة 

 :التزامات الشركة في حال التأخر في تسوية مطالبة مكتممة المستندات  .17

تمتـز الشركة بتعكيض المستفيد مف التغطية الكاردة في ىذه الكثيقة عف أم تكاليؼ يتحمميا نتيجة عدـ استخدامو لممركبة 
المتضررة بسبب تأخر الشركة في تسكية المطالبة عف خمسة عشر يكما مف اكتماؿ مستندات المطالبة كعدـ تقديـ مبررات 

. الخسارة أك الضرر لممركبة المؤمنة-  ىذا الشرط اليسرم عمى القسـ االكؿ . مقنعة لمتأخر في سداد التعكيض
 :االحتيال  .18

تسقط الحقكؽ الناشئة عف ىذه الكثيقة إذا انطكت المطالبة المقدمة عمى احتياؿ ، أك  استخدـ المؤمف لو أك السائؽ أك مف 
ينكب عنيما أك الغير أساليب أك كسائؿ احتياؿ بغية الحصكؿ عمى منفعة مف ىذه الكثيقة ، أك نتجت المسئكلية أك الضرر مف 

كلمشركة الرجكع عمي أم طرؼ يتبيف مسؤكليتو . جراء فعؿ متعمد مف المؤمف لو أك السائؽ أك الغير أك التكاطؤ مع أم منيـ 
. عف ىذا االحتياؿ سكاء أكاف مشاركا أك متكاطأ ، عمى أف تمتـز الشركة بتعكيض الغير إذا كاف حسف النية

 :اإللغاء  .19

 يكمان إلى المؤمف لو بالتسميـ المسجؿ كذلؾ عمى 30لمشركة الخيار في إلغاء ىذه الكثيقة بإرساؿ إخطار باإللغاء مدتو  (1)
آخر عنكاف  معمـك لمشركة، كفي ىذه الحالة تككف الشركة ممزمة بدفع الجزء النسبي مف االشتراؾ لممدة المتبقية مف 

 . التأميف بعد تاريخ اإللغاء

كما يحؽ لمشركة إلغاء ىذه الكثيقة في حالة عدـ تسديد االشتراؾ مف قبؿ المؤمف لو في أك قبؿ تاريخ االستحقاؽ 
 .المحدد بكاسطة الشركة ككما ىك محدد في جدكؿ الكثيقة

 يكمان كيحؽ لمشركة في ىذه الحالة أف تحتفظ باالشتراؾ 15كلممؤمف لو الخيار إللغاء بمكجب إخطار باإللغاء مدتو  (ب)
كستعيد الشركة . القصير األجؿ حسب جدكؿ األسعار عف المدة التي كانت فييا الكثيقة سارية المفعكؿ قبؿ إلغائيا

كلف يككف االشتراؾ كاجب االسترداد بالنسبة . الجزء المتبقي مف االشتراؾ إلى المؤمف لو طبقان لمجدكؿ المرفؽ
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لممركبات المعمنة كخسارة كمية ؛ كبالنسبة كلمكثائؽ ذات الخسائر الجزئية فقط ستككف القيمة القصكل الكاجبة 
 .االسترداد ىي إجمالي المبمغ الكاجب اإلستراداد ناقص أم قيمة مطالبات مدفكعة

مؤمنة في مكاف آخر، عمى األقؿ بالنسبة لتغطية  (المركبات)تمغى الكثيقة فقط بعد تأكيد المؤمف لو بأف المركبة  (ج)
بكاسطة السمطات النظامية المعنية أك إصدار تأميف المسؤكلية تجاه الغير فقط أك في حالة إلغاء استمارة السيارة 

كثيقة تأميف جديدة بسبب التغييرات التي تحدث في بيانات السيارة أك نقؿ ممكية السيارة المؤمنة كبعد تسميـ شيادة 
 .التأميف األصمية  (بطاقات)ك بطاقة  (شيادات)

 

الجزء النسبي مف االشتراؾ الذم تمتـز فترة سرياف الكثيقة قبؿ طمب اإللغاء 
الشركة بدفعو لممؤمف لو 

% 87.5  أياـ 1-7
% 75  يكما 30 -8

 % 60  يكما 60 -31
% 50 يكمان 90 - 61
% 45 يكما 120 – 91

 % 40 يكمان 150 – 121
 % 35 يكمان 180 – 151
% 25 يكمان 210 – 181
 % 20 يكمان 240 – 211
 % 10 يكمان 270 – 241
صفر  يكمان 365 – 271

 
.  كبالرغـ مما تقدـ تظؿ الشركة كالمؤمف لو كالسائؽ ممتزميف بإحكاـ ىذه الكثيقة بشاف االلتزامات الناشئة قبؿ إلغائيا

 

: الرجوع عمى المتسبب بالحادث .20
 في حالة قياـ الشركة بدفع أية مبالغ ألم طرؼ مف األطراؼ أيان كانكا مقابؿ تعكيض عف مطالبة اتضح فيما بعد أنو بسبب 
مستثنى أك غير مغطى بمكجب ىذه الكثيقة، أك إنطكت المطالبة عمى غش أك إحتياؿ أك تدليس أك تزكير، فإنو يحؽ لمشركة 

ألسترداد ما سبؽ أف دفعتو، كما يحؽ لمشركة الرجكع عمى المتسبب في أم حادث في حالة  (المؤمف لو)الرجكع عمى المشترؾ
 . (المؤمف لو)السرقة أك الشركع في سرقة المركبة المؤمنة أك قيادتيا مف قبؿ أم شخص بدكف أذف المشترؾ 

 : (المؤمن لو)الرجوع عمى المشترك) .21
 :بقيمة ما سبؽ أف دفعتو مف تعكيض في الحاالت اآلتية (المؤمف لو) يحؽ لمشركة الرجكع عمى المشترؾ 

ببيانات كاذبة أك إخفائو ألية كقائع جكىرية تؤثر  (المؤمف لو)إذا ثبت أف التأميف قد عقد بناءن عمى إدالء المشترؾ .أ 
. في قبكؿ الشركة تغطية الخطر أك عمى سعر التأميف أك شركطو
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استعماؿ المركبة في غير الغرض المحدد بكثيقة التأميف أك قبكؿ ركابيتجاكز السعة المصرح بيا لممركبة كثبت أف  .ب 
حصكؿ الحادث ىك بسبب ىذا التجاكز أك كضع حمكلة أكثرمف المقرر ليا أك أف تككف حمكلتيا غير محزكمة 

. بشكؿ فني محكـ أك  تجاكز  حدكد  العرض كالطكؿ أك العمك  المسمكح بو
. مخالفة القكانيف إذا انطكت المخالفة عمى جناية أك جنحة عمدية .ج 
أك أم شخص يقكدىا بمكافقتو غير حائزعمى رخصة قيادة لنكع  (المؤمف لو)إذا كاف سائؽ المركبة سكاءن المشترؾ .د 

 .المركبة

 .عف عمد كسبؽ إصرار (المؤمف لو)إذا ثبت أف الحادث أك اإلصابة الجسدية قد ترتب عمى عمؿ ارتكبو المشترؾ  .ق 

أكأم شخص يقكدىا بمكافقتو  (المؤمف لو)إذا ثبت أف الحادث قد كقع بسبب تعاطي سائؽ المركبة ، سكاءن المشترؾ  .ك 
 .، لممخدرات أك المشركبات الكحكلية

إذا ثبت تجاكز سائؽ المركبة لإلشارة الحمراء أك السير بالمركبة عكس اتجاه السير أك قيادة المركبة في شارع ممنكع  .ز 
. المركر بو

كلف يترتب عمى حؽ الرجكع المقرر لمشركة كفقان ألحكاـ ىذا البند كالشركط الكاردة بيذه الكثيقة أم مساس بحؽ المتضرر تجاه 
 . (المؤمف لو)المشترؾ

 :إصدار الوثيقة واإلشعار بالتجديد  .22

كيجب عمى الشركة إشعار . اليحؽ لمشركة إصدار ىذه الكثيقة ما لـ تكف مرتبطة آليان مع نظاـ شركة نجـ لخدمات التأميف 
.  المؤمف لو بتاريخ انتياء الكثيقة قبؿ مكعدة بأسبكعيف ليتمكف مف تجديدىا أك الحصكؿ عمى كثيقة مف شركة أخرل

 :االختصاص القضائي والنظام الواجب التطبيق  .23

يخضع أم نزاع ينشا عف ىذه الكثيقة لألنظمة كالمكائح المعمكؿ بيا في المممكة العربية السعكدية ، كتختص بالفصؿ  - ت
مف نظاـ مراقبة  شركات  ( 20 )فيو لجاف الفصؿ كالمنازعات كالمخالفات التأمينية المنصكص عمييا في المادة رقـ 

 ىػ 1424 / 6/ 2كتاريخ  (32/ـ )التاميف التعاكني الصادر بالمرسـك الممكي رقـ 

تسمع أم دعكل ناشئة عف ىذه الكثيقة بعد انقضاء ثالث سنكات عمى حدكث الكاقعة التي نشأت عنيا الدعكل  - ث ال ي
 .كعمـ ذكم المصمحة بحدكثيا ما لـ يكف ىناؾ عذر تقتنع بو لجاف الفصؿ في المنازعات كالمخالفات التأمينية

:  تسميم مستندات المطالبة .24
تسميـ كافة المستندات المطمكبة لممطالبات المتعمقة بالقسميف األكؿ كالثالث مف ىذه الكثيقة ، كذلؾ  (المؤمف لو)عمى المشترؾ

 يـك مف تاريخ كقكع الحادث، كسيتـ إغالؽ المطالبة نيائيا في حالة تجاكز المدة 90في أقرب كقت ممكف كخالؿ مدة أقصاىا 
.   المحددة

:  إلحتياطات المعقولةا .25
أف يتخذ كافة التدابير المعقكلة لكقاية المركبة مف الخسارة أك الضرر، كأف يحفظ المركبة في حالة  (المؤمف لو)عمى المشترؾ

كفي حالة كقكع حادث أك خمؿ لممركبة فيجب أف . سميمة، كيحؽ لمشركة في جميع األكقات أف تفحص المركبة أك أم مف قطعيا
ذا  ال تترؾ المركبة بدكف حراسة كبدكف أف تتخذ اإلحتياطات الالزمة لمنع حدكث المزيد مف الخسارة أك الضرر أك المسؤكلية، كا 
ما إقتيدت المركبة قبؿ إجراء اإلصالحات الضركرية فإف أم تفاقـ لمضرر الحاصؿ أك أم ضرر إضافي يحصؿ لممركبة يككف 

 .مستثنى مف نطاؽ التعكيض الممنكح بيذه الكثيقة
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 : (الحاالت غير المغطاة تأمينيا بموجب ىذه الوثيقة  )االستثناءات  – الخامسالقسم 
: لف تككف الشركة مسئكلة عف سداد تعكيضات في أم مف الحاالت اآلتية 

 :أم مسؤكلية أك مصاريؼ تنشا نتيجة مباشرة أك غير مباشرة مف األتي  .7

سكاء أعمنت الحرب أـ  )الحرب أك الغزك أك أعماؿ العدكاف األجنبي أك األعماؿ العدكانية أك األعماؿ شبو الحربية  .أ 
 . أك الحركب األىمية (لـ تعمف 

التمرد أك االنتفاضة العسكرية أك الشعبية أك العصياف أك الثكرة أك السمطة الغاصبة أك األحكاـ العرفية أك حالة  .ب 
الحصار أك أم مف األحداث أك األسباب التي تؤدم إلى اإلعالف أك استمرار األحكاـ العرفية أك حالة الحصار أك 
أعماؿ التخريب كاإلرىاب التي يرتكبيا شخص أك أشخاص يعممكف بصفة منفردة أك نيابة عف أك عمى صمة بأم 

كيقصد باإلرىاب استخداـ العنؼ إلغراض سياسية أك فكرية أك فمسفية أك عنصرية أك عرقية أك . منظمة إرىابية 
أك / أك شريحة منيـ في خالة خكؼ، أك التأثير عمى ك/ كيشمؿ استخداـ العنؼ كضع العامة ك. اجتماعية أك دينية 

أك أنشطة أك سياسات خاصة بالحككمة ، أك التسبب في /أك التدخؿ في أم عمميات ك / التسبب في اضطراب ك
 .اضطراب يؤثر سمبا عمى االقتصاد الكطني أك أم مف قطاعاتو

 . اإلضراب أك الشغب أك االضطرابات المدنية أك العمالية .ج 

ما ينتج بسبب أك ينشا عف أك تككف ساىمت فيو األسمحة النككية أك اإلشعاعات األيكنية أك التمكث باإلشعاع مف  .د 
أم كقكد أك آية نفايات نككية ناتجة عف احتراؽ كقكد نككم ، كإلغراض ىذا االستثناء فاف االحتراؽ يشمؿ أم عممية 

 .انشطار نككم

ما لـ ينص عمى خالؼ ذلؾ في جدكؿ )  أك البراكيف الزالزؿ أكاألعاصير كالزكابع الإلستكائية كالقمعية كالحمزكنية .ق 
 .(الكثيقة

 .(ما لـ ينص عمى خالؼ ذلؾ في جدكؿ الكثيقة)الكفاة أك اإلصابة الجسدية لممؤمف لو ، أك السائؽ  .8

 . لممتمكات العائدة إلى أم مف المؤمف لو أك السائؽ داخؿ المركبة أك خارجياا .9

 . الضرر أك الخسارة التي تمحؽ بالبضائع المنقكلة بكاسطة المركبة المؤمف عمييا .10

 الغرامات أك العقكبات المالية ، أك الضمانات ، أك الكفاالت التي قد تفرض بسبب الحادث عمى المؤمف لو أك السائؽ  .11

 .الحكادث التي تقع خارج حدكد المنطقة الجغرافية المحددة في جدكؿ الكثيقة .12

: تٌسٌع الفائض 

يكزع الفائض عمى المؤمف ليـ كفقا إلحكاـ المادة السبعيف مف الالحة التنفيذية لنظاـ مراقبة شركات التاميف التعاكني الصادر 
.  ىػ1424/ 6/ 2كتاريخ  (32/ـ )بالمرسـك الممكي رقـ 

 

 

وباهلل التوفيق وصمى اهلل عمى نبينا محمد 
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير لممركبات التجارية
الحمد هلل كحده كالصالة كالسالـ عمى مف ال نبي بعده محمد كعمى آلو كصحبو كبعد ، 

 
 التي تشتمؿ عمى التاليتأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير لممركبات التجارية -  وثيقة فيذه:  

 التعريف ببعض المصطمحات التأمينية التي ترد في سياق الوثيقة 

 التغطية التأمينية. 

 األحكام والشروط العامة. 

 االستثناءات. 

  (اختيارية)التوسعات الخاصة بمنافع إضافية . 

 

  يجب قراءة جميع المستندات المتعمقة بكثيقة التأميف كما تشتمؿ عميو مف مرفقات بعناية تامة ، كذلؾ لفيـ حدكد
 .التغطية التي تقدميا ، باإلضافة إلى معرفة الشركط كاإلستثناءات المطبقة

  أك مف يمثمو قانكنان ك ما في ىذه  (المؤمف لو)إف نمكذج طمب التأميف الذم تـ تعبئتو كتكقيعو مف قبؿ المشترؾ
الكثيقة مف أحكاـ كشركط كاستثناءات كحدكد تغطية إضافة إلى جدكليا ، كشيادة كفالة الغـر كأم مالحؽ يتفؽ 

عمييا كتابةن كيتـ التصديؽ عمييا مف الشركة سكاءن في بداية التغطية التأمينية أك أثناء سرياف الكثيقة، تشكؿ جميعيا 
. عقدان كاحدان كجزءان ال يتجزأ مف ىذه الكثيقة

 يرجى االحتفاظ بجميع مستندات الكثيقة مجتمعة في مكاف آمف كذلؾ ليسيؿ العكدة ليا في حالة كجكد مطالبة .
_______________________________________________________________________ 

 كتاريخ 222أبرمت ىذه الكثيقة لتغطية الحكادث التي تقع في نطاؽ المممكة العربية السعكدية كفقان لقرار مجمس الكزراء رقـ 
. ىػ الصادر بالتأميف اإللزامي عمى المركبات13/08/1422
 

بمكجب نظاميا األساسي ككشركة تعمؿ بمبدأ التأميف التعاكني كفقان آلحكاـ نظاـ مراقبة شركات التأميف التعاكني الصادر 
. ىػ 02/06/1424 كتاريخ 32/بمكجب المرسـك الممكي رقـ ـ

بإدارة  (المؤمف ليـ)بصفتيا مديران لحساب حممة كثائؽ التأميف لممشتركيف" الشركة"كتسمى فيما بعد بػ" مالذ" تقـك الشركة 
كليذا الغرض تدير الشركة حسابيف منفصميف ىما حساب حممة الكثائؽ . عمميات التأميف كما ينشأ عنيا مف حقكؽ كمسؤكليات

يرادات إعادة التأميف كنصيبو مف عائد االستثمارات كحقكؽ حممة الكثائؽ  (المؤمف ليـ)المشتركيف كالذم تقيد فيو االشتراكات كا 
. كالتزاماتيـ ، كحسابان آخر لممساىميف

قرار خطي ، كافؽ عمى اعتبارىما أساسان ليذا العقد كجزءان ال يتجزأ  (المؤمف لو)كبما أف المشترؾ قد تقدـ إلى الشركة بطمب كا 
منو ، لمتأميف عمى المركبة المبيف تفاصيميا في جدكؿ الكثيقة ، كقد سدد االشتراؾ المطمكب فإف الشركة تكافؽ عمى إصدار ىذه 

 : الكثيقة كفقان لألحكاـ كالشركط كاالستثناءات الكاردة بيا كذلؾ عمى النحك التالي 
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 :التعريفات 
. يقصد باأللفاظ والعبارات االتية ، أينما وردت في ىذه الوثيقة ، المعاني الموضحة إزاءىا ، ما لم يقتِض سياق خالف ذلك

 
 .بصفتيا مديران لحساب حممة الكثائؽ"  مالذ"الشركة  : الشركة

الحساب الذم تقيد فيو االشتراكات المحصمة مف حممة الكثائؽ كما يرد إليو مف عائد : حساب حممة الوثائق 
استثماراتيا كمف تعكيضات مف شركات إعادة التأميف كما يخصـ منو مف تعكيضات أك 

. أتعاب أك مصاريؼ أخرل
كثيقة تأميف المسئكلية المدنية تجاه الغير لممركبات التي يتعيد بمقتضاىا المؤمف بأف : وثيقة تأمين اإللزامي 

يعكض الغير عند حدكث الضرر المغطى بالكثيقة ف مقابؿ القسط الذم يدفعو المؤمف 
عمى أال تتعارض أك  (إف كجدت )كتشمؿ ىذه الكثيقة شيادة كفالة الغـر كالمالحؽ . لو

. تخالؼ الحكاـ الكاردة في ىذه الكثيقة 
الشخص الطبيعي أك االعتبارم الذم أبـر مع المؤمف كثيقة التأميف كالمبيف اسمو في : المؤمن لو 

جدكؿ الكثيقة 
كؿ مف يقكد مركبة أك معدة أشغاؿ عامة ، أك دراجة آلية كقت الحادث : السائق  
كؿ كسيمة مف كسائؿ النقؿ أعدت لمسير عمى عجالت أك جنزير ، تسير أك تجر بقكة : المركبة 

. (كال تشمؿ القطارات )آلية أك حيكانية ، المبيف مكاصفاتيا في الكثيقة 
كؿ شخص طبيعي أك اعتبارم يمحؽ بو ضرر مغطى بمكجب أحكاـ ىذه الكثيقة : الغير 

أك السائؽ / باستثناء المؤمف لو ك
أك اإلصابات البدنية التي قد تمحؽ بالغير بما في ذلؾ العجز الكمي أك /  الكفاة ك: األضرار الجسدية 

الجزئي الدائـ أك المؤقت 
. التمفيات التي قد تمحؽ بالممتمكات العائدة لمغير : األضرار المادية 

نفقات كمصاريؼ العالج الطبي كاألدكية التي يتحمميا الغير بسبب حادث مغطى تأمينيا : المصاريف الطبية 
بمكجب ىذه الكثيقة 

المصاريؼ التي يتحمميا الغير بسبب الحادث بما في ذلؾ مصاريؼ سحب أك نقؿ : المصاريف األخرى 
. السيارة كمصاريؼ تقدير األضرار 

اإلشعار الكتابي لمشركة بطمب تعكيض عف حادث مغطي بمكجب أحكاـ ىذه الكثيقة : المطالبة 
الشخص الطبيعي أك االعتبارم المتضرر مف حادث مغطى بمكجب ىذه الكثيقة كيشمؿ : مقدم المطالبة 

ذلؾ كرثة الشخص الطبيعي في حالة كفاتو 
المبالغ التي يتعيف عمى الشركة دفعيا لمغير ضمف الحد األقصى لممسئكلية المدنية : التعويض 

الكاردة في ىذه الكثيقة 
المبمغ الذم يدفعو المؤمف لو لمشركة مقابؿ مكافقة الشركة عمى تعكيض الغير عف : القسط 

الضرر أك الخسارة التي يككف السبب المباشر في كقكعيا خطر مؤمف منو بمكجب ىذه 
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الكثيقة 
أك السائؽ تجاه الغير عما يتسبب فيو مف أضرار مادية أك / مسئكلية المؤمف لو ك : المسئولية المدنية 

 جسدية بفعؿ المركبة المؤمف عمييا 

 
أم حقيقة تؤثر عمى قرار الشركة في قبكؿ التأميف أك رفضو أك تؤثر عمى قسط التأميف : الحقيقة الجوىرية 

أك عمى شركط العقد 
المؤمف )النمكذج المطبكع الذم تعده الشركة كتعبأ بياناتو كالتكقيع عميو مف قبؿ المشترؾ: نموذج طمب التأمين 

. بما يؤكد صحة المعمكمات الكاردة بو كالتي تشكؿ جزءان ال يتجزأ مف الكثيقة (لو
الجدكؿ الذم يرفؽ بالكثيقة كيشكؿ جزءان منيا ، كيحتكم عمى المعمكمات الخاصة : جدول الوثيقة 

بالمؤمف لو كالسائؽ المجاز ، مدة التأميف ، االشتراؾ ، تفاصيؿ عف بيانات المركبة 
. (إف كجدت)المؤمنة كحدكد التغطية كالتكسعات المطمكبة 

. ىي فترة سرياف التغطية التأمينية فترة التأمين 
شيادة تصدرىا الشركة بناءن عمى كثيقة التأميف ، كىي بمثابة سند كفالة تعفي حامميا مف : شيادة كفالة الغرم 

التكقيؼ أك االحتجاز لدل إدارات المركر في حاؿ تسببو في حادث نتج عنو خسارة أك 
. ضرر لمغير شريطة عدـ اإلخالؿ بأحكاـ الكثيقة

أك السائؽ المجاز أك أيان مف  (المؤمف لو)يعني ذلؾ العجز الذم يمنع كميةن المشترؾ: العجز الكمي الدائم 
الركاب مف مباشرة أم عمؿ أك مينة مف أم ككؿ نكع بما في ذلؾ فقد أم عضك مف 

 أسبكعان متتاليا كال أمؿ في تحسنو عند انتياء ىذه المدة 52الجسـ كالذم يستمر لمدة 
. كمصدقاى عمييا مف قبؿ طبيب مؤىؿ كمعيف مف قبؿ شركة التأميف

نص مطبكع تصدره الشركة سكاءن في بداية التغطية التأمينية أك أثناء سرياف الكثيقة : المالحق 
بيدؼ تعديؿ أك إضافة شركط جديدة أك تكسيع التغطية التأمينية، كيعتبر الممحؽ جزءان 

.  ال يتجزأ مف الكثيقة
 

 :التغطية التأمينية – القسم األول 
القسط  (أك تعيد بدفع  )حيث إف المؤمف لو قد تقدـ إلى الشركة بطمب تأميف يعد أساسان ليذه الكثيقة كدفع 

المطمكب منو  كقبمت الشركة ىذا الطمب ، فإنيا تمتـز في حالة حدكث ضرر مغطى بمكجب ىذه الكثيقة سكاء 
أكاف ناشئان عف استعماؿ المركبة أك تكقفيا داخؿ أراضي المممكة العربية السعكدية بتعكيض الغير نقدان في حدكد 

: األحكاـ كالشركط الكاردة في ىذه الكثيقة عف المبالغ جميعيا التي يمـز المؤمف لو أك السائؽ بدفعيا لقاء 
. األضرار الجسدية التي تلحق بالغير داخل المركبة أو خارجها .أ 

 . األضرار المادية خارج المركبة .ب 
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: حذًد التغطٍت 

في حالة كقكع حادث يترتب عميو دفع تعكيض كفقا ألحكاـ ىذه الكثيقة فاف الحد األقصى لمسؤكلية الشركة في 
بما في ذلؾ الديات كالمبالغ المقدرة  )الكاقعة الكاحدة كخالؿ فترة سرياف كثيقة التأميف بالنسبة لألضرار الجسدية 

 ) لاير 10.000.000كاألضرار المادية معان لف تتجاكز مبمغان إجماليان قدره  (عف اإلصابات كالمصاريؼ الطبية 
. حدان أقصى لمسئكلية الشركة,  (عشرة مالييف لاير سعكدم 

: ماال ٌجٌس للشزكت التمسك بو تجاه الغٍز 

ال يجكز لمشركة أف تتمسؾ تجاه الغير بعدـ مسئكليتيا عف التعكيض بمكجب ىذه الكثيقة بسبب ارتكاب المؤمف لو أك السائؽ 
أم مخالفة سكاء أكانت المخالفة قبؿ الحادث أك بعده أك بسبب عدـ التزامو بما كرد في ىذه الكثيقة، مع عدـ اإلخالؿ بحؽ 

. الشركة بالرجكع عمى المؤمف لو أك السائؽ بعد الدفع لمغير بكافة الطرؽ النظامية إف كاف لمرجكع ما يبرره 
الحاالت التي تمتزم الشركة بتعويض الغير عنيا مع احتفاظيا بحق الرجوع عمى المؤمن لو أو السائق أو المسئول عن 

: الحادث 
: لمشركة حؽ الرجكع عمى المؤمف لو أك السائؽ أك المسئكؿ عف الحادث السترداد ما دفعتو لمغير في أم مف الحاالت اآلتية 

 :أم مسئكلية أك مصاريؼ تنشأ أك تترتب عندما تككف المركبة المؤمف عمييا (1

 .ة في الجدكؿفمستعممة عمى كجو يخالؼ قيكد االستعماؿ المبي .أ 

 .تحمؿ عددا مف الركاب يتجاكز السعة المصرح بيا لممركبة ، كثبت أف حصكؿ الحادث كاف بسبب ىذا التجاكز .ب 

 .مستعممة في أم نكع مف أنكاع السباقات أك تحديد سرعة االنطالؽ أك في تجربة اختبار القدرة .ج 

قيادة أم شخص كىك تحت تأثير المخدرات أك المشركبات الكحكلية أك العقاقير الطبية التي ال يسمح طبيان بالقيادة بعد  .د 
 .تناكليا

عاما ما لـ يكف ىك المؤمف لو كما لـ يرد اسمو ضمف أسماء السائقيف المجازيف  (21)قيادة أم شخص يقؿ عمره عف  .ق 
 . سنة في جدكؿ الكثيقة21الذيف تقؿ أعمارىـ عف 

 .مسركقة أك مأخكذة غصبان  .ك 

قيادة أم شخص ال يحمؿ رخصة قيادة أك ال يحمؿ تصريحا يؤىمو لقيادة ىذه الفئة مف المركبات أك بسبب إلغاء   رخصة  .ز 
 .القيادة مؤقتا أك بصفة دائمة 

مستعممة ضمف المناطؽ التي ال يسمح عادة لمعامة بدخكليا مثؿ المطارات أك المكانئ البحرية ما لـ تكف المركبة  .ح 
 .مستخدمة ألغراض تجارية في النطاؽ المسمكح بو 

إذا ثبت أف المؤمف لو أدلى ببيانات غير صحيحة أك أخفى كقائع جكىرية في نمكذج طمب التاميف تؤثر عمى قبكؿ الشركة  (2
 .تغطية الخطر أك سعر التأميف أك شركطو 

 .إذا ثبت كقكع الحادث عمدا مف جانب المؤمف لو أك السائؽ  (3

 .عدـ إبالغ المؤمف لو الشركة كتابيا خالؿ عشرة أياـ عمؿ عف أم تغيير جكىرم صرح بو في نمكذج طمب التاميف (4

 .ىركب المؤمف لو أك سائؽ المركبة مف مكقع الحادث  (5

 .إقرار المؤمف لو أك السائؽ بتحمؿ مسئكلية الحادث دكف كجو حؽ بقصد اإلضرار بالشركة  (6

 .تجاكز المؤمف لو أك السائؽ اإلشارة الحمراء (7
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 .السير بالمركبة عكس اتجاه السير  (8

 .التفحيط  (9

: إجزاءاث تسٌٌت المطالباث 

عالمو بأم نكاقص خالؿ سبعة أياـ مف  يفيد بتمقي المطالبة ، كا  د مقدميا بإيصاؿ ه تمتـز الشركة عند تمقي أم مطالبة باف تزكن
تمقييا ، كما تمتـز الشركة بتعييف خبير معاينة أك مقدر خسائر إذا كاف ذلؾ ضركريا خالؿ مدة زمنية ال تتجاكز ثالثة أياـ مف 

. تاريخ استالـ المطالبة
كتمتـز الشركة بتسكية مبالغ المطالبات المقررة مف اإلدارة العامة لممركر أك مف شركة نجـ لخدمات التاميف أكالجيات المرخص 

ليا بذلؾ المغطاة بمكجب ىذه الكثيقة بكؿ نزاىة كعدالة كدكف أم مساكمة خالؿ مدة أقصاىا خمسة عشر يكما ىجريا مف 
كفي حاؿ عدـ التزاـ الشركة بتسكية المطالبات خالؿ الفترة النظامية ألسباب غير . تاريخ استالـ المطالبة مكتممة المستندات

منطقية يحؽ لممستفيد مف التغطية الكاردة في ىذه الكثيقة التقدـ بطمب إلى لجاف الفصؿ في المنازعات كالمخالفات التأمينية 
مثؿ أجرة  )إللزاـ الشركة بتعكيضو عف أم تكاليؼ تحمميا نتيجة عدـ استخدامو لممركبة بسبب تأخر الشركة في تسكية مطالبة 

. (سيارة بديمة 
تمتـز الشركة إبالغ مقدـ المطالبة كتابيا بقبكؿ أك رفض المطالبة كفي حاؿ قبكؿ المطالبة تمتـز الشركة بتكضيح مبمغ التعكيض 

: أما عند رفض المطالبة فإف الشركة تمتـز باالتي . ككيفية التكصؿ إليو 
 .تزكيد مقدـ المطالبة بأسباب الرفض  (1

إبالغ مقدـ المطالبة إمكانية تقديـ دعكاه إلى لجاف الفصؿ في المنازعات كالمخالفات التأمينية المنصكص عمييا في المادة  (2
 . تمؾ المجافقبؿالعشريف مف نظاـ مراقبة شركات التاميف التعاكني لمنظر فييا مف 

تزكيد مقدـ المطالبة بنسخة مف الكثائؽ كالمستندات المؤيدة لقرار الشركة في حاؿ طمب مقدـ المطالبة ذلؾ مف الشركة  (3
 .خطيان 

: التوسعات – القسم الثاني 
. تنطبؽ فقط عمى المركبات التي يتـ اختيار المنافع كتكسيع التغطية التأمينية ليا كما كردت في جدكؿ الكثيقة 

يمكف لمشركة في بداية التغطية التأمينية أك أثناء سرياف مفعكؿ ىذا التأميف ، كفي حدكد األحكاـ كالشركط الكاردة بيذا االتفاؽ 
بتكسيع التغطية التأمينية لتشمؿ التعكيض عف أضرار أخرل غير  (المؤمف لو)أف تقـك ، بناءن عمى طمب كتابي مف المشترؾ

 :لالشتراؾ اإلضافي المطمكب ، كعمى األخص ما يمي  (المؤمف لو)تمؾ المنصكص عمييا في الكثيقة شريطة سداد المشترؾ

:  تأمين الحوادث الحوادث الشخصية 
وعمى سبيل المثال التغطية التأمينية لمسائق فقط أو لمسائق إضافة ىذه التكسعة،  (المؤمف لو)في حالة طمب المشترؾ 

 ، تضطمع الشركة بدفع التعكيض المناسب كفقان لمجدكؿ كاالشتراطات المبينة فيما بعد عف اإلصابات المكصكفة بالجدكؿ والركاب
أك أم مف الركاب المعمف عنيـ تحديدان في جدكؿ الكثيقة /أك السائؽ المجاز ك (المؤمف لو)المبيف أدناه كالتي يتكبدىا المشترؾ 

كنتيجة مباشرة لحادث لممركبة المؤمنة كالمعنية بيذه التكسعة بفعؿ عكامؿ عنيفة كعرضية ، خارجية كمرئية تؤدم بمعزؿ عف 
:  أسبكعان متتالية مف تاريخ كقكعيا إلى 52أم سبب آخر ، خالؿ 
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مبمغ التعويض  
 باللاير السعكدم

 100,000الكفاة  .15
 100,000الفقد الكمي كالنيائي لمنظر في كمتا العينيف  .16
 100,000الفقد الكمي الناتج عف البتر عند أك فكؽ الرسغ أك الكاحؿ بالنسبة لكمتا   اليديف أك كمتا القدميف  .17
 50,000الفقد الكمي الناتج عف البتر عند أك فكؽ الرسغ أك الكاحؿ إلحدل اليديف أك إلحدل القدميف  .18
 50,000الفقد الكمي كالنيائي لمنظر في عيف كاحدة  .19
 100,000العجز الكمي كالدائـ عف القياـ بأم عمؿ أك مينة عمى اإلطالؽ  .20
 25,000المصاريؼ المتكبدة في العالج الطبي كالجراحي  .21

 

:- لتنفيذ الجدكؿ أعاله يالحظ ما يمي 
أف إجمالي التعكيض القابؿ لمدفع لمشخص الكاحد عف كؿ حادث كاحد ، كعف مجمؿ التعكيضات تحت . 1

( : 7)إلى  (1)البنكد مف 
. مائة ألؼ لاير سعكدم (100,000)لف يتجاكز _     أ
لف تمتـز الشركة بدفع التعكيض إذا كاف الحادث نتيجة لسبب مباشر أك غير مباشرألم عمؿ اجرامي ك _    ب

 .اك السائؽ المجاز(المؤمف لو )أك عدكاني مف قباللمشترؾ/

 . أال يزيد عمر الشخص، كقت كقكع الحادث ، عف سبعيف عامان . 2

عامان ألكثر مف     (16)ال يستحؽ الشخص الذم يقؿ عمره ، كقت كقكع الحادث ، عف ستة عشر . 3
خمسكف ألؼ لاير  (50,000)خمسكف بالمائة مف التعكيضات المبينة أعاله كبحد أقصى قدره  (50%)

 . سعكدم كذلؾ عف الحادث الكاحد

أك ممثمو القانكني ، كيتـ الدفع مباشرة إلى الشخص  (المؤمف لو)ال يدفع التعكيض إال بمكافقة المشترؾ . 4
المصاب أك لممثمو القانكني كالذم يعتبر إيصاؿ استالمو مخالصة نيائية عف اإلصابة التي تعرض ليا 

 .ىذا الشخص ، أك لمكرثة في حالة الكفاة

المركبة كقت  (كابينة)يقتصر التعكيض فقط عمى اإلصابات التي تقع لألشخاص المكجكديف داخؿ قمرة . 5
 .كقكع الحادث

كقت كقكع الحادث  (بما فييـ السائؽ)المركبة  (كابينة)إذا تجاكز عدد األشخاص المكجكديف داخؿ قمرة . 6
, السعة االركابية المحددة في جدكؿ الكثيقة فإف التعكيض القابؿ لمدفع سكؼ يخفض نسبيان تبعان لذلؾ 

إذا كانت تحمؿ ركابان بما يتجاكز السعة المصرح بيا لممركبة كثبت أف كلكف ىذا التعكيض ال يدفع 
 .حصكؿ الحادث بسبب ىذا التجاكز

في الجدكؿ أعاله، عمى المعالجة داخؿ المممكة العربية السعكدية  (7)يقتصر التعكيض بمكجب المنفعة . 7
فقط ، كما كلف تعكض الشركة عف المصاريؼ المتكبدة ، مباشرة أك غير مباشرة في أم عالج نفسي أك 

. عقمي
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 أسبكعا عمى التكالي 52تدفع فقط عندما يككف العجز قد استمرت لمدة ( 6)التعكيض بمكجب المنفعة .  8
 .ككاف مصدقا عميو مف قبؿ طبيب مؤىؿ كمعيف مف قبؿ شركة التأميف

 
: الشزًط العامت – القسم الثالث 

 :تعدد مصادر التأمين والتأمينات األخرى  .1

إذا كانت المركبة مؤمنة بنكع التأميف نفسو مف أكثر مف شركة ، فال تمتـز الشركة أال بدفع جزء مف قيمة التعكيض أك 
المصاريؼ أك األتعاب معادال لمنسبة بيف مبمغ التاميف كبيف مبالغ التأمينات مجتمعة ، أما في حاؿ كجكد نكع أخر مف أم 

فتككف الشركة مسئكلة عف تغطية تمؾ المسئكلية  (مثؿ تكافر كثيقة تاميف شامؿ  )تاميف يغطي المسئكلية أك المصاريؼ نفسيا 
، أك المصاريؼ تجاه الغير ، ثـ تحؿ محؿ المؤمف لو في مطالبة شركات التاميف األخرل بدفع حصتيـ النسبية مف تمؾ 

. المطالبة
 :التغيير  .2

عمى المؤمف لو إشعار الشركة كتابيا خالؿ عشرة أياـ عمؿ عف أم تغيير جكىرم صرح بو في نمكذج طمب التاميف ، كيجب 
عمى الشركة إشعار المؤمف لو خالؿ ثالثة أياـ عمؿ تبدأ مف تاريخ تمقييا اإلشعار المذككر في حاؿ رفض تغطية المؤمف لو 

. تأمينيا
 :حق الشركة في تولي اإلجراءات القضائية والتسوية  .3

: لمشركة الحؽ في أف 
 .تمثؿ المؤمف لو أك السائؽ في أم تحقيؽ أك استجكاب يتعمؽ بمطالبة تككف محؿ تعكيض بمكجب ىذه الكثيقة . أ

تتكلى إجراءات الدفاع عف المؤمف لو أك السائؽ أماـ أم جية قضائية بشاف أم ادعاء أك اتياـ لو عالقة بحدث قد  . ب
 .يككف محؿ تعكيض بمكجب ىذه الكثيقة

  :(سمة )حق الشركة في إدراج اسم المؤمن لو في نظام الشركة السعودية لممعمومات االئتمانية  .4

يحؽ لمشركة في حاؿ تعثر المؤىمف لو سداد مستحقات الشركة سكاءن أكانت أقساط تاميف أك مطالبات إدراج اسـ المؤمف لو في 
 .(سمة  )نظاـ الشركة السعكدية لممعمكمات االئتمانية 

 :التزامات المؤمن لو أو السائق عند وقوع حادث مغطى بموجب ىذه الوثيقة  .5

إبالغ الجيات المعنية فكر كقكع حادث مغطى بمكجب ىذه الكثيقة ، كعدـ مغادرة مكقع الحادث إلى حيف  .أ 
إنياءاإلجراءات ، كيستثنى مف ذلؾ الحاالت التي تستمـز مغادرة مكقع الحادث مثؿ كجكد إصابات جسدية أك انتظار 

 .مدة ال تقؿ عف ساعتيف

عدـ اإلقرار بالمسئكلية بقصد اإلضرار بالشركة ، أك الدفع أك التعيد بدفع أم مبمغ ألم طرؼ في الحادث إال بعد  .ب 
 .الحصكؿ عمى المكافقة الكتابية المسبقة مف الشركة

التعاكف مع الشركة، كتحرير الككاالت الشرعية التي تمكنيا مف اتخاذ إجراءات المرافعة كالمدافعة كالتسكية نيابة عف  .ج 
 .المؤمف لو ، أك السائؽ إذا أبدت رغبتيا في ذلؾ

ع اإلعماؿ الالزمة لضماف حؽ الشركة في تحصيؿ أم مبالغ تستحقيا مف أم طرؼ مأف يقـك عمى نفقة الشركة بجـ .د 
 .أخر نتيجة تعكيض تقـك بدفعو بمقتضى ىذه الكثيقة
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 :التزامات الشركة في حال التأخر في تسوية مطالبة مكتممة المستندات  .6

تمتـز الشركة بتعكيض المستفيد مف التغطية الكاردة في ىذه الكثيقة عف أم تكاليؼ يتحمميا نتيجة عدـ استخدامو لممركبة 
المتضررة بسبب تأخر الشركة في تسكية المطالبة عف خمسة عشر يكما مف اكتماؿ مستندات المطالبة كعدـ تقديـ مبررات 

. مقنعة لمتأخر في سداد التعكيض
 :االحتيال  .7

تسقط الحقكؽ الناشئة عف ىذه الكثيقة إذا انطكت المطالبة المقدمة عمى احتياؿ ، أك  استخدـ المؤمف لو أك السائؽ أك مف 
ينكب عنيما أك الغير أساليب أك كسائؿ احتياؿ بغية الحصكؿ عمى منفعة مف ىذه الكثيقة ، أك نتجت المسئكلية أك الضرر مف 

كلمشركة الرجكع عمي أم طرؼ يتبيف مسؤكليتو . جراء فعؿ متعمد مف المؤمف لو أك السائؽ أك الغير أك التكاطؤ مع أم منيـ 
. عف ىذا االحتياؿ سكاء أكاف مشاركا أك متكاطأ ، عمى أف تمتـز الشركة بتعكيض الغير إذا كاف حسف النية

 :اإللغاء  .8

 :ال يحؽ لمشركة أك المؤمف لو إلغاء ىذه الكثيقة خالؿ مدة سرياف التأميف ما عدا في أم مف الحاالت التالية 
 .إلغاء استمارة السيارة بكاسطة السمطات النظامية المعنية . أ

 .نقؿ ممكية السيارة المؤمنة إلى شخص آخر . ب
 .إصدار كثيقة تأميف جديدة مف شركة تأميف أخرل . ت

كفي حالة رغبة المؤمف لو في إلغاء الكثيقة ، يتكجب عميو أف يعيد إلى الشركة جميع أصكؿ مستندات التأميف بما في ذلؾ 
كفي ىذه الحالة تحتفظ باالشتراؾ القصير األجؿ عف المدة التي . شيادات كبطاقات التأميف ، إف كجدت، مع طمب اإللغاء 

كستعيد الشركة الجزء المتبقي مف االشتراؾ إلى المؤمف لو خالؿ خمسة عشر . كانت فييا الكثيقة سارية المفعكؿ قبؿ إلغائيا
ستككف القيمة القصكل الكاجبة االسترداد ىي إجمالي المبمغ الكاجب . يكمان مف تاريخ اإللغاء طبقان لمجدكؿ المرفؽ (15)

 .اإلستراداد ناقص أم قيمة مطالبات مدفكعة

الجزء النسبي مف االشتراؾ الذم تمتـز فترة سرياف الكثيقة قبؿ طمب اإللغاء 
الشركة بدفعو لممؤمف لو 

% 87.5  أياـ 1-7
% 75  يكما 30 -8
 % 60  يكما 60 -31
% 50 يكمان 90 - 61
% 45 يكما 120 – 91
 % 40 يكمان 150 – 121
 % 35 يكمان 180 – 151
% 25 يكمان 210 – 181
 % 20 يكمان 240 – 211
 % 10 يكمان 270 – 241
صفر  يكمان 365 – 271
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. كبالرغـ مما تقدـ تظؿ الشركة كالمؤمف لو كالسائؽ ممتزميف بإحكاـ ىذه الكثيقة بشاف االلتزامات الناشئة قبؿ إلغائيا
 

 :إصدار الوثيقة واإلشعار بالتجديد  .9

كيجب عمى الشركة إشعار . اليحؽ لمشركة إصدار ىذه الكثيقة ما لـ تكف مرتبطة آليان مع نظاـ شركة نجـ لخدمات التأميف 
. المؤمف لو بتاريخ انتياء الكثيقة قبؿ مكعدة بأسبكعيف ليتمكف مف تجديدىا أك الحصكؿ عمى كثيقة مف شركة أخرل

 :االختصاص القضائي والنظام الواجب التطبيق  .10

يخضع أم نزاع ينشا عف ىذه الكثيقة لألنظمة كالمكائح المعمكؿ بيا في المممكة العربية السعكدية ، كتختص بالفصؿ  - ج
مف نظاـ مراقبة  شركات  ( 20 )فيو لجاف الفصؿ كالمنازعات كالمخالفات التأمينية المنصكص عمييا في المادة رقـ 

 ىػ 1424 / 6/ 2كتاريخ  (32/ـ )التاميف التعاكني الصادر بالمرسـك الممكي رقـ 

تسمع أم دعكل ناشئة عف ىذه الكثيقة بعد انقضاء ثالث سنكات عمى حدكث الكاقعة التي نشأت عنيا الدعكل  - ح ال ي
. كعمـ ذكم المصمحة بحدكثيا ما لـ يكف ىناؾ عذر تقتنع بو لجاف الفصؿ في المنازعات كالمخالفات التأمينية

: (الحاالت غير المغطاة تأمينيا بموجب ىذه الوثيقة  )االستثناءات – القسم الرابع 
: لف تككف الشركة مسئكلة عف سداد تعكيضات في أم مف الحاالت اآلتية 

 :أم مسؤكلية أك مصاريؼ تنشا نتيجة مباشرة أك غير مباشرة مف األتي  .13

سكاء أعمنت الحرب أـ  )الحرب أك الغزك أك أعماؿ العدكاف األجنبي أك األعماؿ العدكانية أك األعماؿ شبو الحربية  .ك 
 .أك الحركب األىمية (لـ تعمف 

التمرد أك االنتفاضة العسكرية أك الشعبية أك العصياف أك الثكرة أك السمطة الغاصبة أك األحكاـ العرفية أك حالة  .ز 
الحصار أك أم مف األحداث أك األسباب التي تؤدم إلى اإلعالف أك استمرار األحكاـ العرفية أك حالة الحصار أك 
أعماؿ التخريب كاإلرىاب التي يرتكبيا شخص أك أشخاص يعممكف بصفة منفردة أك نيابة عف أك عمى صمة بأم 

كيقصد باإلرىاب استخداـ العنؼ إلغراض سياسية أك فكرية أك فمسفية أك عنصرية أك عرقية أك . منظمة إرىابية 
أك / أك شريحة منيـ في خالة خكؼ، أك التأثير عمى ك/ كيشمؿ استخداـ العنؼ كضع العامة ك. اجتماعية أك دينية 

أك أنشطة أك سياسات خاصة بالحككمة ، أك التسبب في /أك التدخؿ في أم عمميات ك / التسبب في اضطراب ك
 .اضطراب يؤثر سمبا عمى االقتصاد الكطني أك أم مف قطاعاتو

 .اإلضراب أك الشغب أك االضطرابات المدنية أك العمالية .ح 

ما ينتج بسبب أك ينشا عف أك تككف ساىمت فيو األسمحة النككية أك اإلشعاعات األيكنية أك التمكث باإلشعاع مف  .ط 
أم كقكد أك آية نفايات نككية ناتجة عف احتراؽ كقكد نككم ، كإلغراض ىذا االستثناء فاف االحتراؽ يشمؿ أم عممية 

 .انشطار نككم

مالـ ينص عمى خالؼ ذلؾ في جدكؿ ) الككارث الطبيعية مثؿ األعاصير ، أك الزالزؿ ، أك الفيضانات ، أك البراكيف .م 
 . (الكثيقة

 . (مالـ ينص عمى خالؼ ذلؾ في جدكؿ الكثيقة)الكفاة أك اإلصابة الجسدية لممؤمف لو ، أك السائؽ  .14

الخسارة أك الضرر لممركبة المؤمف عمييا ، أك لمممتمكات العائدة إلى أم مف المؤمف لو أك السائؽ داخؿ المركبة أك  .15
 .خارجيا
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 .الضرر أك الخسارة التي تمحؽ بالبضائع المنقكلة بكاسطة المركبة المؤمف عمييا .16

 الغرامات أك العقكبات المالية ، أك الضمانات ، أك الكفاالت التي قد تفرض بسبب الحادث عمى المؤمف لو أك السائؽ  .17

 .الحكادث التي تقع خارج حدكد المنطقة الجغرافية المحددة في جدكؿ الكثيقة .18

: تٌسٌع الفائض 

يكزع الفائض عمى المؤمف ليـ كفقا إلحكاـ المادة السبعيف مف الالحة التنفيذية لنظاـ مراقبة شركات التاميف التعاكني الصادر 
.  ىػ1424/ 6/ 2كتاريخ  (32/ـ )بالمرسـك الممكي رقـ 

     وباهلل التوفيق وصمى اهلل عمى نبينا محمد

 المزجٌ قزاءة ىذه الٌثٍقت ًالزجٌع إلى الشزكت لتفسٍز أي غمٌض أً لبس فً فيم محتٌٌاتيا
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

  التجاريةوثيقة التأمين الشامل عمى المركبات
 الحمد هلل كحده كالصالة كالسالـ عمى مف ال نبي بعده محمد كعمى آلو كصحبو كبعد ،

 
 : كالتي تشتمؿ عمى التالي" التجاريةوثيقة التأمين الشامل عمى المركبات "فيذه

  التغطية التأمينية. 

  األحكاـ كالشركط العامة. 

  االستثناءات. 

  التعريؼ ببعض المصطمحات التأمينية التي ترد في سياؽ الكثيقة. 

  (اختيارية) التكسعات الخاصة بمنافع إضافية. 

 

  يجب قراءة جميع المستندات المتعمقة بكثيقة التأميف بعناية، كذلؾ لفيـ حجـ التغطية التي تقدميا ىذه الكثيقة، باإلضافة
. إلى معرفة الشركط كاإلستثناءات المطبقة

 أك مف يمثمو قانكنيان ك ما في ىذه الكثيقة  (المؤمف لو) إف نمكذج طمب التأميف الذم تـ تعبئتو كتكقيعو مف قبؿ المشترؾ
ستثناءات كحدكد التغطية إضافة الى جدكليا،كشيادة كفالة الغـر كأم مالحؽ يتفؽ عمييا كتابةن  مف أحكاـ كشركط كا 

كيتمالتصديؽ عمييا سكاءن في بداية التغطية التأمينية أك  أثناء سرياف الكثيقة، تشكؿ جميعيا عقدان كاحدان ك جزاءن ال يتجزأ 
 .مف ىذه الكثيقة

 يرجى االحتفاظ بجميع مستندات الكثيقة مجتمعة في مكاف آمف كذلؾ ليسيؿ العكدة ليا في حالة كجكد مطالبة .
_______________________________________________________________________ 

 كتاريخ 222أبرمت ىذه الكثيقة لتغطية الحكادث التي تقع في نطاؽ المممكة العربية السعكدية كفقان لقرار مجمس الكزراء رقـ 
. ىػ الصادر بالتأميف اإللزامي عمى المركبات13/08/1422

بمكجب نظاميا األساسي ككشركة تعمؿ بمبدأ التأميف التعاكني كفقان آلحكاـ نظاـ مراقبة شركات التأميف التعاكني الصادر 
 .ىػ 02/06/1424 كتاريخ 32/بمكجب المرسـك الممكي رقـ ـ

بإدارة  (المؤمف ليـ)بصفتيا مديران لحساب حممة كثائؽ التأميف لممشتركيف" الشركة"كتسمى فيما بعد بػ " مالذ" تقـك الشركة 
كليذا الغرض تدير الشركة حسابيف منفصميف ىما حساب حممة الكثائؽ . عمميات التأميف كما ينشأ عنيا مف حقكؽ كمسؤكليات

يرادات إعادة التأميف كنصيبو مف عائد االستثمارات كحقكؽ حممة الكثائؽ  (المؤمف ليـ)المشتركيف كالذم تقيد فيو االشتراكات كا 
 .كالتزاماتيـ ، كحسابان آخر لممساىميف

قد تقدـ الى الشركة بطمب كاقرار خطي لمتأميف عمى المركبة الخصكصية ككافؽ عمى اعتبارىما  (المؤمف لو)كبما أف المشترؾ
اساسان ليذا العقد كجزءان ال يتجزأ منو، كقد سدد اإلشتراؾ المطمكب فإف الشركة تكافؽ عمى إصدار ىذه الكثيقة كفقان لألحكاـ 

 :كالشركط كاالستثناءات الكاردة بيا كذلؾ عمى النحك التالي 
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  :التعريفات

 .يقصد باأللفاظ كالعبارات االتية ، أينما كردت في ىذه الكثيقة ، المعاني المكضحة إزاءىا ، ما لـ يقتًض سياؽ خالؼ ذلؾ
 

 .بصفتيا مديران لحساب حممة الكثائؽ" مالذ"الشركة  : الشركة

الحساب الذم تقيد فيو االشتراكات المحصمة مف حممة الكثائؽ كما يرد إليو مف عائد : حساب حممة الوثائق 
استثماراتيا كمف تعكيضات مف شركات إعادة التأميف كما يخصـ منو مف تعكيضات أك 

. أتعاب أك مصاريؼ أخرل
الشخص الطبيعي أك االعتبارم الذم أبـر مع المؤمف كثيقة التأميف كالمبيف اسمو في : المؤمن لو 

. جدكؿ الكثيقة
كؿ شخص طبيعي أك اعتبارم يمحؽ بو ضرر مغطى بمكجب أحكاـ ىذه الكثيقة : الغير 

أك السائؽ / باستثناء المؤمف لو ك
أك اإلصابات البدنية التي قد تمحؽ بالغير بما في ذلؾ العجز الكمي أك /  الكفاة ك: األضرار الجسدية 

الجزئي الدائـ أك المؤقت 
. التمفيات التي قد تمحؽ بالممتمكات العائدة لمغير : األضرار المادية 

نفقات كمصاريؼ العالج الطبي كاألدكية التي يتحمميا الغير بسبب حادث مغطى تأمينيا : المصاريف الطبية 
بمكجب ىذه الكثيقة 

المصاريؼ التي يتحمميا الغير بسبب الحادث بما في ذلؾ مصاريؼ سحب أك نقؿ : المصاريف األخرى 
. السيارة كمصاريؼ تقدير األضرار 

اإلشعار الكتابي لمشركة بطمب تعكيض عف حادث مغطي بمكجب أحكاـ ىذه الكثيقة :  المطالبة
الشخص الطبيعي أك االعتبارم المتضرر مف حادث مغطى بمكجب ىذه الكثيقة كيشمؿ : مقدم المطالبة 

ذلؾ كرثة الشخص الطبيعي في حالة كفاتو  
المبالغ التي يتعيف عمى الشركة دفعيا لمغير ضمف الحد األقصى لممسئكلية المدنية : التعويض 

الكاردة في ىذه الكثيقة 
المبمغ الذم يدفعو المؤمف لو لمشركة مقابؿ مكافقة الشركة عمى تعكيض الغير عف : القسط 

الضرر أك الخسارة التي يككف السبب المباشر في كقكعيا خطر مؤمف منو بمكجب ىذه 
الكثيقة 

أك السائؽ تجاه الغير عما يتسبب فيو مف أضرار مادية أك / مسئكلية المؤمف لو ك : المسئولية المدنية 
جسدية بفعؿ المركبة المؤمف عمييا  

أم حقيقة تؤثر عمى قرار الشركة في قبكؿ التأميف أك رفضو أك تؤثر عمى قسط التأميف : الحقيقة الجوىرية 
أك عمى شركط العقد 
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المؤمف )النمكذج المطبكع الذم تعده الشركة كتعبأ بياناتو كالتكقيع عميو مف قبؿ المشترؾ: نموذج طمب التأمين 

. بما يؤكد صحة المعمكمات الكاردة بو كالتي تشكؿ جزءان ال يتجزأ مف الكثيقة (لو
الجدكؿ الذم يرفؽ بالكثيقة كيشكؿ جزءان منيا ، كيحتكم عمى المعمكمات الخاصة : جدول الوثيقة 

كالسائؽ المجاز ، مدة التأميف ، االشتراؾ ، تفاصيؿ عف بيانات  (بالمؤمف لو)بالمشترؾ
. (إف كجدت)المركبة المؤمنة كحدكد التغطية كالتكسعات المطمكبة 

. بقيادة أك استعماؿ المركبة المؤمنة (المؤمف لو)أم شخص مصرح لو مف قبؿ المشترؾ: السائق المجاز 
. المركبة المؤمنة كالمبيف تفاصيميا في جدكؿ الكثيقة: المركبة 

. ىي فترة سرياف التغطية التأمينية فترة التأمين 
. ىي الكثيقة القياسية لمتأميف الشامؿ عمى ىالمركبات الخصكصية: وثيقة التأمين 

شيادة تصدرىا الشركة بناءن عمى كثيقة التأميف ، كىي بمثابة سند كفالة تعفي حامميا مف : شيادة كفالة الغرم 
التكقيؼ أك االحتجاز لدل إدارات المركر في حاؿ تسببو في حادث نتج عنو خسارة أك 

. ضرر لمغير شريطة عدـ اإلخالؿ بأحكاـ الكثيقة
التناقص في قيمة المركبة نتيجة االستخداـ اك مضي مدة مف الزمف اك التقادـ الفني  اإلستيالك 

. كظيكر المخترعات الحديثة
 عند تقديـ طمب التأميف (المؤمف لو)قيمة المركبة التي يحددىا المشترؾ  القيمة التأمينية
القيمة التي تباع بيا المركبة في السكؽ ك تتغير بحسب حالة المركبة كحالة العرض  القيمة السوقية 

. كالطمب
بإضافتيا لمتغطية األساسية كيدفع  (المؤمف لو)ىي التغطية التأمينية التي يقـك المشترؾ التوسعة 

. مقابالن ليا إشتراؾ إضافي
ىك الفقد أك الضرر الكمي لممركبة محؿ التأميف بحيث يككف إصالح المركبة غير مجدم  الخسارة الكمية 

 .مف الناحية الفنية أك اإلقتصادية
 التحمل أو اإلقتطاع

 
خسارة  كتبدأ مسؤكلية / مف قيمة كؿ ضرر (المؤمف لو)كىك مبمغ يتحممة المشترؾ: 

. الشركة بعد إستنفاذ مبمغ التحمؿ كيسرم فقط عمى القسـ األكؿ مف الكثيقة
أك السائؽ المجاز أك أيان مف  (المؤمف لو)يعني ذلؾ العجز الذم يمنع كميةن المشترؾ: العجز الكمي الدائم 

الركاب مف مباشرة أم عمؿ أك مينة مف أم ككؿ نكع بما في ذلؾ فقد أم عضك مف 
 أسبكعانمتتاليا كال أمؿ في تحسنو عند انتياء ىذه المدة 52الجسـ كالذم يستمر لمدة 

 .كمصدقاى عمييا مف قبؿ طبيب مؤىؿ كمعيف مف قبؿ شركة التأميف
نص مطبكع تصدره الشركة سكاءن في بداية التغطية التأمينية أك أثناء سرياف الكثيقة : المالحق 

بيدؼ تعديؿ أك إضافة شركط جديدة أك تكسيع التغطية التأمينية، كيعتبر الممحؽ جزءان 
.  ال يتجزأ مف الكثيقة
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التغطية التأمينية 
. تشمؿ التغطية التأمينية القسميف األكؿ كالثاني

 
 .الخسارة أً الضزر للمزكبت المؤمنت:  القسم األًل

: شركط القسـ األكؿ
ف لو)تعكض الشركة المشترؾ:نطاق التغطية -1 َى  المفاجئ بإستثناء الحكادث الجنائيةعف الخسارة أك الضرر العرضي (المؤـي

: ألم مركبة مكصكفة في جدكؿ الكثيقة ككذلؾ ممحقاتيا الثابتة فيياكذلؾ في االحكاؿ التالية
 .االصطداـ العارض اك انقالب المركبة . أ

 .الحريؽ ، االشتعاؿ الذاتي اك الناتج عف البرؽ . ب

 .السرقة اك الشركع في السرقة . ت

 .اإليذاء العمدم مف الغير . ث

لمشركة الخيار في أف تقـك بإصالح المركبةبإعادتيا إلى حالتيا السابقة أك أف تستبدليا كميا أك أم :قواعد تسوية الخسارة -2
جزء مف أجزائيا أك ممحقاتيا أك قطع غيارىا أك أف تدفع نقدان قيمة الخسارة أك الضرر الناتج عف حادث عرضي مغطى 

 .بمكجب أحكاـ كشركط ىذه الكثيقة

إف الحد األقصى لقيمة التعكيض في حالة الخسارة الجزئية ىك إعادة األجزاء : الخسارة أك الضرر الجزئي . أ
المتضررة مف الحادث إلى الكضع الذم كانت عميو قبؿ لحظة كقكع الحادث، كىك ما يعادؿ تكمفة أجكر اليد 

مضاؼ إلييا قيمة قطع الغيار بعد خصـ قيمة اإلستيالؾ، كيتـ حساب نسبة اإلستيالؾ حسب شرط اإلستيالؾ 
شريطة دكمان أنو كفي في حالة تعذر الحصكؿ عمى أم مف قطع الغيار فإف مسؤكلية الشركة لف . المذككر أدناه

 .تتجاكز آخر تسعيرة لممصنع أك آخر سعر معمف ليذه القطع

إف الحد األقصى لمسؤكلية الشركة في حالة الخسارة الكمية لف تتجاكز القيمة السكقية : الخسارة أك الضرر الكمي . ب
ذا قررت الشركة بأف  لممركبة كقت كقكع الحادث بشرط أف ال يتجاكز مبمغ التعكيض القيمة التأمينية لممركبة، كا 

بالقيمة التأمينية فإنو سيتـ خصـ قيمة اإلستيالؾ حسب شرط اإلستيالؾ المذككر  (المؤمف لو)تعكض المشترؾ
. كتحتفظ الشركة بحقيا في اعتبار المركبة خسارة كمية إذا ما إرتأت أف إصالحيا غير مجدو اقتصاديان . أدناه

كعندما يككف التعكيض عف الخسارة الكمية لممركبة قابالن لمدفع فإف كامؿ االشتراؾ السنكم عف تمؾ المركبة 
. بنقؿ ممكية المركبة إلى الشركة أك مف تعينو (المؤميف لو)عالكة عمى ذلؾ يمتـز المشترؾ. يككف حقان لمشركة

 . يكمان مف تاريخ تبميغ الشرطة60شريطة دكمان أنو كفي حالة سرقة المركبة فإنو سكؼ يتـ التعكيض بعد 

 

في حالة كقكع خسارة أك ضرر لممركبة المؤمف عمييا فإف الشركة ستطبؽ الحسكمات التالية مقابؿ : السـتيالكا -3
 :االستيالؾ

 :بالنسبة لمخسارة الجزئية . أ
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بالنسبة لقطع الغيار المفقكدة أك التالفة في حالة استبداليا بأخرل جديدة أك الدفع نقدا لقيمة القطع  (1
 :أدناه فأف نسبة الخصـ تككف كما يمي (2)الجديدة بخالؼ ما ىك مذككر في الفقرة 

 
 

 

نسبة الخصم   السيارة منذ سنو الصنع/عمر المركبة

5 % أقؿ مف سنة كاحدة 
سنة الى أقؿ مف سنتيف  10%
15 % سنتيف أقؿ مف ثالث سنكات 
20 %  ثالث سنكات الى أقؿ مف أربع سنكات
25 %  أربع سنكات أقؿ مف خمس سنكات
 خمس سنكات فأكثر 30%

 
عف كؿ سنة أك جػزء منيا مف عمرىا كبحد أقصى قدره % 25بالنسبة لإلطارات تككف نسبة الحسـ  (2

 .مف قيمة استبداليا بجديد % 50

 .ال يطبؽ شرط اإلستيالؾ عمى الزجاج األمامي كالخمفي كزجاج األبكاب (3

 تحتفظ الشركة بحقيا في اعتبار المركبة خسارة كمية إذا ما ارتأت أف إصالحيا غير مجدو :لخسارة الكميةا . ب
في حالة تسكية المطالبة عمى أساس الخسارة الكمية لممركبة المؤمف عمييا فإف مسؤكلية .أك فنيان / كاقتصاديان 

 :الشركة لف تتجاكز األقؿ مف المبمغيف التالييف

عف كؿ شير أك جزء منو، انقضى منذ % 2القيمة المقدرة لممركبة مف قبؿ المؤمف لو محسكمان منيا  (1
 .ابتداء التأميف بمكجب الكثيقة أك أخر تجديد ليا

 .القيمة السكقية المعقكلة لممركبة كقت كقكع الخسارة أك الضرر (2

 :مالحظة (3

عندما يككف التعكيض عف الخسارة الكمية لممركبة قابالن لمدفع فإف كامؿ االشتراؾ السنكم عف  .1
بنقؿ ممكية المركبة إلى الشركة أك  (المؤميف لو)تمؾ المركبة يككف حقان لمشركة، ك يمتـز المشترؾ

 .مف تعينو

في حالة كقكع خسارة أك ضرر لممركبة المؤمف عمييا فإف الشركة تطبؽ حسـ مبمغ التحمؿ المذككر في جدكؿ :التحمل -4
مف دفع مبمغ التحمؿ بشرط كجكد طرؼ ثالث في الحادث كأف  (المؤمف لو)الكثيقة عمى جميع المطالبات، كيعفى المشترؾ

كتككف معمكمات الطرؼ الثالث معركفة كمثبتة في تقرير المركر % 100يككف الطرؼ الثالث مسؤكؿ عف الحادث بنسبة 
بحيث ال يككف الطرؼ الثالث ىاربان أك غير معركؼ كأف يتـ تقدير األضرار التي لحقت بالمركبة المؤمف عمييا كتثبيت 

 .ىذه التقديرات في تقرير المركر
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ستقـك الشركة بدفع التكمفة المعقكلة لنقؿ المركبة المتضررة نتيجة حادث تشممة الكثيقة إلى مكاف آمف أك :المحافظة والنقل -5
 .الى  كرشة تصميح ، كذلؾ في نطاؽ الحدكد الخاصة بالقطر كالمحافظة كالحماية المبينة في الجدكؿ

عف النفقات الطبية الطارئة المناسبة ضمف  (المؤمف لو)سكؼ تقـك الشركة بتعكيض المشترؾ:مصاريف العالج الطارئة -6
المبينة في جدكؿ الكثيقة كذلؾ فيما يتعمؽ بأم حادث يككف قد تسبب لو أك ألم راكب " حدكد مصاريؼ العالج الطارئة"

 .في المركبة إصابة جسدية 

 
 

 

: إستثناءاث القسم األًل

: لن تكون الشركة مسؤولة عن التعويض عما يمي
دفعو في حالة كجكد  (المؤمف لو)مبمغ التحمؿ المذككر في جدكؿ الكثيقة أك الممحؽ كالذم يترتب عمى المشترؾ -1

 .مطالبة

 .الخسارة التبعية أك الحرماف مف االستعماؿ -2

 البمى كاالىتراء أك العطب أك الخمؿ الميكانيكي أك الكيربائي -3

 .الضرر الناتج عف زيادة الحمكلة أك اإلفراط في الجيد -4

إال إذا فقدت المركبة أك  (الطاسات)أك أغطية الدكاليب /ك (الجنكط)أك الدكاليب /الضرر أك الفقد لإلطارات ك -5
 .تضررت في نفس كقت الحادث المغطى

 أك المتعمقات الشخصية أثناء تحميميا أك تنزيميا أك أثناء نقميا في أك عمى المركبة/الخسارة أك الضرر لمبضائع ك -6

 الخسارة أك الضرر ألم مقطكرة إال إذا أعمف عنيا صراحة كبالتحديد في جدكؿ الكثيقة -7

الخسارة أك الضرر لممركبة نتيجة السرقة أك الشركع فييا بسبب ترؾ المركبة في كضع التشغيؿ أك ترؾ المفاتيح  -8
 .عمييا أك عدـ  إقفاؿ النكافذ كاألبكاب

أجيزة الراديك كاالستريك كالياتؼ أك الممحقات األخرل بخالؼ تمؾ المركبة أصالن بالمركبة مف الصانعيف كالمشمكلة  -9
قيمتيا في ثمف المركبة األصمي ، إال إذا كاف نكع كقيمة ىذه الممحقات قد أعمف عنيا صراحة كبالتحديد في جدكؿ 

 الكثيقة

أك المناكرة  (التطعيس)الخسارة أك الضرر الناتج عف إستخداـ المركبة في الطرؽ غير المعبدة أك في الكثباف الرممية  -10
 .في الطريؽ

 .الضرر الذم يحدث لممركبة المؤمف عمييا بسبب العكاصؼ الرممية -11

 .مستعممة عمى كجو يخالؼ قيكد اإلستعماؿ المبينة في جدكؿ الكثيقة -12

 .تحمؿ ركابان بما يتجاكز السعة المصرح بيا لممركبة إذا ثبت أف حصكؿ الحادث ىك بسبب ىذا التجاكز -13

 .أك السائؽ المجاز (المؤمف لو)مقادة أك فى حكزة أم شخص بخالؼ المشترؾ -14

مستعممة في أم نكع مف أنكاع السباقات أك في تحديد سرعة االنطالؽ أك في تجربة اختبار القدرة أك السرعة أك  -15
 .التفحيط

 .بقيادة أم شخص كىك تحت تأثير المسكرات أك العقاقير الطبية التي ال يسمح طبيان بالقيادة بعد تناكليا -16
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 .(ما لـ ينص عمى خالؼ ذلؾ في جدكؿ الكثيقة)سنة  21ال يقؿ عف عمره غير مسمى ك بقيادة أم شخص  -17

 .مستعممة ضمف تمؾ المناطؽ مف المطارات أك المكانئ البحرية التي ال يسمح عادة لمعامة بدخكليا -18

 .مستعمػػػمة أك مشغمة كآليات عمػػػؿ  -19

غير حائز عمى رخصة قيادة قانكنية أك أنو  (أك السائؽ المجاز" المؤمف لو" سكاء كاف المشترؾ)بقيادة أم شخص  -20
ال يحمؿ رخصة قيادة سارية المفعكؿ أك ككف رخصة القيادة التي بحكزتو ال تخكلو قيادة مثؿ ىذا النكع مف 

 .المركبات أك بسبب إلغاء رخصة القيادة مؤقتا أك بصفة دائمة

 .تجاكز قائد المركبة أك السائؽ المجاز اإلشارة الحمراء أك السير بالمركبة عكس إتجاه السير -21

أم مسؤكلية أك مصاريؼ تككف قد تسببت عف أك مف خالؿ أك كنتيجة مباشرة أك غير مباشرة لألعماؿ األجرامية ك  -22
 . أك السائؽ المجاز/العدائية أرتكبت بكاسطة  المكمف لو ك 

 .أم مسؤكلية تترتب بمكجب اتفاؽ كلـ تكف لتترتب بدكنو -23

 
 

. المسؤولية تجاه الغير: القسم الثاني
 :التغطية التأمينية

القسط المطمكب منو   (أك تعيد بدفع  )حيث إف المؤمف لو قد تقدـ إلى الشركة بطمب تأميف يعد أساسان ليذه الكثيقة كدفع 
كقبمت الشركة ىذا الطمب ، فإنيا تمتـز في حالة حدكث ضرر مغطى بمكجب ىذه الكثيقة سكاء أكاف ناشئان عف استعماؿ 

المركبة أك تكقفيا داخؿ أراضي المممكة العربية السعكدية بتعكيض الغير نقدان في حدكد األحكاـ كالشركط الكاردة في ىذه الكثيقة 
: عف المبالغ جميعيا التي يمـز المؤمف لو أك السائؽ بدفعيا لقاء 

.  األضرار الجسدية التي تلحق بالغير داخل المركبة أو خارجها .أ 

 . األضرار المادية خارج المركبة .ب 

: حذًد التغطٍت 

في حالة كقكع حادث يترتب عميو دفع تعكيض كفقا ألحكاـ ىذه الكثيقة فاف الحد األقصى لمسؤكلية الشركة في الكاقعة الكاحدة 
بما في ذلؾ الديات كالمبالغ المقدرة عف اإلصابات كالمصاريؼ  )كخالؿ فترة سرياف كثيقة التأميف بالنسبة لألضرار الجسدية 

حدان أقصى ,  (عشرة مالييف لاير سعكدم  ) لاير 10.000.000كاألضرار المادية معان لف تتجاكز مبمغان إجماليان قدره  (الطبية 
. لمسئكلية الشركة

 
: ماال ٌجٌس للشزكت التمسك بو تجاه الغٍز 

ال يجكز لمشركة أف تتمسؾ تجاه الغير بعدـ مسئكليتيا عف التعكيض بمكجب ىذه الكثيقة بسبب ارتكاب المؤمف لو أك السائؽ 
أم مخالفة سكاء أكانت المخالفة قبؿ الحادث أك بعده أك بسبب عدـ التزامو بما كرد في ىذه الكثيقة، مع عدـ اإلخالؿ بحؽ 

. الشركة بالرجكع عمى المؤمف لو أك السائؽ بعد الدفع لمغير بكافة الطرؽ النظامية إف كاف لمرجكع ما يبرره 
 

الحاالت التي تمتزم الشركة بتعويض الغير عنيا مع احتفاظيا بحق الرجوع عمى المؤمن لو أو السائق أو المسئول عن 
: الحادث 
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: لمشركة حؽ الرجكع عمى المؤمف لو أك السائؽ أك المسئكؿ عف الحادث السترداد ما دفعتو لمغير في أم مف الحاالت اآلتية 
 :أم مسئكلية أك مصاريؼ تنشأ أك تترتب عندما تككف المركبة المؤمف عمييا (1

 .ة في الجدكؿفمستعممة عمى كجو يخالؼ قيكد االستعماؿ المبي .أ 

 .تحمؿ عددا مف الركاب يتجاكز السعة المصرح بيا لممركبة ، كثبت أف حصكؿ الحادث كاف بسبب ىذا التجاكز .ب 

 .مستعممة في أم نكع مف أنكاع السباقات أك تحديد سرعة االنطالؽ أك في تجربة اختبار القدرة .ج 

قيادة أم شخص كىك تحت تأثير المخدرات أك المشركبات الكحكلية أك العقاقير الطبية التي ال يسمح طبيان بالقيادة بعد  .د 
 .تناكليا

عاما ما لـ يكف ىك المؤمف لو كما لـ يرد اسمو ضمف أسماء السائقيف المجازيف  (21)قيادة أم شخص يقؿ عمره عف  .ق 
 . سنة في جدكؿ الكثيقة21الذيف تقؿ أعمارىـ عف 

 .مسركقة أك مأخكذة غصبان  .ك 

قيادة أم شخص ال يحمؿ رخصة قيادة أك ال يحمؿ تصريحا يؤىمو لقيادة ىذه الفئة مف المركبات أك بسبب إلغاء   رخصة  .ز 
 .القيادة مؤقتا أك بصفة دائمة 

مستعممة ضمف المناطؽ التي ال يسمح عادة لمعامة بدخكليا مثؿ المطارات أك المكانئ البحرية ما لـ تكف المركبة  .ح 
 .مستخدمة ألغراض تجارية في النطاؽ المسمكح بو 

إذا ثبت أف المؤمف لو أدلى ببيانات غير صحيحة أك أخفى كقائع جكىرية في نمكذج طمب التاميف تؤثر عمى قبكؿ الشركة  (2
 .تغطية الخطر أك سعر التأميف أك شركطو 

 .إذا ثبت كقكع الحادث عمدا مف جانب المؤمف لو أك السائؽ  (3

 . عدـ إبالغ المؤمف لو الشركة كتابيا خالؿ عشرة أياـ عمؿ عف أم تغيير جكىرم صرح بو في نمكذج طمب التاميف (4

 .ىركب المؤمف لو أك سائؽ المركبة مف مكقع الحادث  (5

 .إقرار المؤمف لو أك السائؽ بتحمؿ مسئكلية الحادث دكف كجو حؽ بقصد اإلضرار بالشركة  (6

 .تجاكز المؤمف لو أك السائؽ اإلشارة الحمراء (7

 .السير بالمركبة عكس اتجاه السير  (8

 .التفحيط  (9

: إجزاءاث تسٌٌت المطالباث 

عالمو بأم نكاقص خالؿ سبعة أياـ مف  يفيد بتمقي المطالبة ، كا  د مقدميا بإيصاؿ ه تمتـز الشركة عند تمقي أم مطالبة باف تزكن
تمقييا ، كما تمتـز الشركة بتعييف خبير معاينة أك مقدر خسائر إذا كاف ذلؾ ضركريا خالؿ مدة زمنية ال تتجاكز ثالثة أياـ مف 

.  تاريخ استالـ المطالبة
كتمتـز الشركة بتسكية مبالغ المطالبات المقررة مف اإلدارة العامة لممركر أك مف شركة نجـ لخدمات التاميف أكالجيات المرخص 

ليا بذلؾ المغطاة بمكجب ىذه الكثيقة بكؿ نزاىة كعدالة كدكف أم مساكمة خالؿ مدة أقصاىا خمسة عشر يكما ىجريا مف 
كفي حاؿ عدـ التزاـ الشركة بتسكية المطالبات خالؿ الفترة النظامية ألسباب غير . تاريخ استالـ المطالبة مكتممة المستندات

منطقية يحؽ لممستفيد مف التغطية الكاردة في ىذه الكثيقة التقدـ بطمب إلى لجاف الفصؿ في المنازعات كالمخالفات التأمينية 
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مثؿ أجرة  )إللزاـ الشركة بتعكيضو عف أم تكاليؼ تحمميا نتيجة عدـ استخدامو لممركبة بسبب تأخر الشركة في تسكية مطالبة 
. (سيارة بديمة 

تمتـز الشركة إبالغ مقدـ المطالبة كتابيا بقبكؿ أك رفض المطالبة كفي حاؿ قبكؿ المطالبة تمتـز الشركة بتكضيح مبمغ التعكيض 
: أما عند رفض المطالبة فإف الشركة تمتـز باالتي . ككيفية التكصؿ إليو 

 .تزكيد مقدـ المطالبة بأسباب الرفض  (1

إبالغ مقدـ المطالبة إمكانية تقديـ دعكاه إلى لجاف الفصؿ في المنازعات كالمخالفات التأمينية المنصكص عمييا في المادة  (2
 . تمؾ المجافقبؿالعشريف مف نظاـ مراقبة شركات التاميف التعاكني لمنظر فييا مف 

تزكيد مقدـ المطالبة بنسخة مف الكثائؽ كالمستندات المؤيدة لقرار الشركة في حاؿ طمب مقدـ المطالبة ذلؾ مف الشركة  (3
 .خطيان 

. التوسعات: القسم الثالث
. تنطبؽ فقط عمى المركبات التي يتـ اختيار المنافع كتكسيع التغطية التأمينية ليا كما كردت في جدكؿ الكثيقة 

يمكف لمشركة في بداية التغطية التأمينية أك أثناء سرياف مفعكؿ ىذا التأميف ، كفي حدكد األحكاـ كالشركط الكاردة بيذا 
بتكسيع التغطية التأمينية لتشمؿ التعكيض عف  (المؤمف لو)االتفاؽ أف تقـك ، بناءن عمى طمب كتابي مف المشترؾ

لالشتراؾ اإلضافي المطمكب ،  (المؤمف لو)أضرار أخرل غير تمؾ المنصكص عمييا في الكثيقة شريطة سداد المشترؾ
: كعمى األخص ما يمي 

 .(لمسيارات من الفئة الخصوصية فقط)توسعة توفير سيارة بديمة مستأجرة  -1

عف المصاريؼ  (المؤمف لو)في حالة تكسعة التغطية التامينية لتشمؿ ىذه المنفعة فإف الشركة تعكض المشترؾ
الفعمية المتكبدة إلستئجار سيارة بديمة بسبب حادث مغطى حسب أحكاـ ىذه الكثيقة بشرط أف ال يتجاكز مبمغ 

 لاير سعكدم ك بحد أقصى خالؿ الفتره 100لميـك الكاحد عف التعكيض الحد األعمى إلستئجار السيارة البديمة 
، كذلؾ عف الفترة التي تمي يـك كقكع (ما لـ ينص عمى خالؼ ذلؾ في جدكؿ الكثيقة) لاير سعكدم 3,000

: الحادث كذلؾ كمايمي
عف مصاريؼ تأجير  (المؤمف لو)إذا كانت المركبة غير قابمة لمسير بسبب الحادث فإف الشركة تعكض المشترؾ .أ 

المؤمف )السيارة البديمة منذ كقت كقكع الحادث كحتى تاريخ اإلنتياء مف إصالح المركبة، كيشترط أف يقـك المشترؾ
 . ساعة مف كقت كقكع الحادث48بتقديـ المستندات الخاصة بالمطالبة لمشركة في مدة أقصاىا  (لو

إذا كانت المركبة قابمة لمسير بعد كقكع الحادث فإف التعكيض يسرم مف تاريخ تسميـ المركبة لمكرشة كحتى تاريخ  .ب 
 .اإلنتياء مف إصالح المركبة

 :في حالة المركبة المسركقة فإف التعكيض الخاص بالسيارة البديمة يككف كمايمي .ج 

إذا لـ يتـ العثكر عمى المركبة المسركقة فإف فترة سرياف التعكيض تبدأ مف تاريخ تقديـ البالغ لمشرطة كينتيي  (1
 .أك الكصكؿ إلى الحد األعال لممنفعة أييما أسبؽبتاريخ دفع التعكيض

في حالة العثكر عمى المركبة فإف التعكيض يبدأ مف تاريخ تقديـ البالغ كينتيي في تاريخ العثكر عمى  (2
مف ىذا القسـ عف الفترة المتبقية كالتي تمي العثكر عمى  (ب)ك  (أ)المركبة، كيتـ بعد ذلؾ تطبيؽ البنكد 

 .المركبة
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 توسعة الحوادث الشخصية -2

وعمى سبيل المثال التغطية التأمينية لمسائق فقط أو إضافة ىذه التكسعة،  (المؤمف لو) في حالة طمب المشترؾ 
 ، تضطمع الشركة بدفع التعكيض المناسب كفقان لمجدكؿ كاالشتراطات المبينة فيما بعد عف اإلصابات لمسائق والركاب

أك أم مف الركاب المعمف /أك السائؽ المجاز ك (المؤمف لو)المكصكفة بالجدكؿ المبيف أدناه كالتي يتكبدىا المشترؾ 
عنيـ تحديدان في جدكؿ الكثيقة كنتيجة مباشرة لحادث لممركبة المؤمنة كالمعنية بيذه التكسعة بفعؿ عكامؿ عنيفة 

:  أسبكعان متتالية مف تاريخ كقكعيا إلى 52كعرضية ، خارجية كمرئية تؤدم بمعزؿ عف أم سبب آخر ، خالؿ 
 

مبمغ التعويض  
 باللاير السعكدم

 100,000الكفاة  .22
 100,000الفقد الكمي كالنيائي لمنظر في كمتا العينيف  .23
 100,000الفقد الكمي الناتج عف البتر عند أك فكؽ الرسغ أك الكاحؿ بالنسبة لكمتا   اليديف أك كمتا القدميف  .24
 50,000الفقد الكمي الناتج عف البتر عند أك فكؽ الرسغ أك الكاحؿ إلحدل اليديف أك إلحدل القدميف  .25
 50,000الفقد الكمي كالنيائي لمنظر في عيف كاحدة  .26
 100,000العجز الكمي كالدائـ عف القياـ بأم عمؿ أك مينة عمى اإلطالؽ  .27
 25,000المصاريؼ المتكبدة في العالج الطبي كالجراحي  .28

:- لتنفيذ الجدكؿ أعاله يالحظ ما يمي 
أف إجمالي التعكيض القابؿ لمدفع لمشخص الكاحد عف كؿ حادث كاحد ، كعف مجمؿ التعكيضات تحت . 1

 (:7)إلى  (1)البنكد مف 
. مائة ألؼ لاير سعكدم (100,000)لف يتجاكز _     أ
لف تمتـز الشركة بدفع التعكيض إذا كاف الحادث نتيجة لسبب مباشر أك غير مباشرألم عمؿ اجرامي ك _    ب

 .اك السائؽ المجاز(المؤمف لو )أك عدكاني مف قباللمشترؾ/

 . أال يزيد عمر الشخص، كقت كقكع الحادث ، عف سبعيف عامان . 2

%( 50)عامان ألكثر مف  (16)ال يستحؽ الشخص الذم يقؿ عمره ، كقت كقكع الحادث ، عف ستة عشر. 3
خمسكف ألؼ لاير سعكدم كذلؾ  (50,000)خمسكف بالمائة مف التعكيضات المبينة أعاله كبحد أقصى قدره

 . عف الحادث الكاحد

أك ممثمو القانكني ، كيتـ الدفع مباشرة إلى الشخص  (المؤمف لو)ال يدفع التعكيض إال بمكافقة المشترؾ. 4
المصاب أك لممثمو القانكني كالذم يعتبر إيصاؿ استالمو مخالصة نيائية عف اإلصابة التي تعرض ليا 

 .ىذا الشخص ، أك لمكرثة في حالة الكفاة

المركبة كقت  (كابينة)يقتصر التعكيض فقط عمى اإلصابات التي تقع لألشخاص المكجكديف داخؿ قمرة . 5
 .كقكع الحادث



 

 

 

 المرجو قراءة ىذه الوثيقة والرجوع إلى الشركة لتفسير أي غموض أو لبس في فيم محتوياتيا
 

   54 من  -48- صفحة 

 

كقت كقكع الحادث  (بما فييـ السائؽ)المركبة  (كابينة)إذا تجاكز عدد األشخاص المكجكديف داخؿ قمرة . 6
كلكف السعة االركابية المحددة في جدكؿ الكثيقة فإف التعكيض القابؿ لمدفع سكؼ يخفض نسبيان تبعان لذلؾ

إذا كانت تحمؿ ركابان بما يتجاكز السعة المصرح بيا لممركبة كثبت أف حصكؿ ىذا التعكيض ال يدفع 
 .الحادث بسبب ىذا التجاكز

في الجدكؿ أعاله، عمى المعالجة داخؿ المممكة العربية السعكدية  (7)يقتصر التعكيض بمكجب المنفعة . 7
فقط ، كما كلف تعكض الشركة عف المصاريؼ المتكبدة ، مباشرة أك غير مباشرة في أم عالج نفسي أك 

 .عقمي

 أسبكعا عمى التكالي ككاف 52تدفع فقط عندما يككف العجز قد استمرت لمدة ( 6)التعكيض بمكجب المنفعة . 8
. مصدقا عميو مف قبؿ طبيب مؤىؿ كمعيف مف قبؿ شركة التأميف

 توسعة الفئة العمرية-3

 سنة كقاـ بدفع اإلشتراؾ اإلضافي 25في حالة تكسعة التغطية التامينية لتشمؿ تغطية السائقيف الذيف تقؿ أعمارىـ عف 
ليذه التغطية ككانت إضافة التغطية قبؿ كقكع الحادث فإف الشركة تدفع تعكيضان كفقان ألحكاـ كشركط كثيقة التأميف لمسائؽ 

 .المجاز كذلؾ حسب التالي

 : سنة25 – 21تكسعة التغطية التأمينية لتشمؿ السائقيف مف عمر  - أ

 سنة كيحممكف 25 – 21بمكجب ىذه التكسعة تمتد التغطية التأمينية لتشمؿ السائقيف الذيف تتراكح اعمارىـ بيف 
 .رخصة قيادة سارية المفعكؿ ، فيما يتعمؽ بالمركبة المعنية بيذه التكسعة فقط

 .توسعة المنطقة الجغرافية-4

في حالة تكسعة التغطية التامينية لتشمؿ ىذه المنفعة دكؿ أخرل غير المممكة العربية السعكدية فإف التغطية بمكجب ىذه 
اك مصر، االردف، لبناف كسكريا كذلؾ بالنسبة لممركبة /اك دكؿ مجمس التعاكف الخميجي ك/الكثيقة ستشمؿ دكلة البحريف ك

ف لو)كستقـك الشركة بتعكيض المشترؾ. المعنية بيذه التكسعة فقط َى  :كحسب أحكاـ كشركط الكثيقة عف (المؤـي

الخسارة أك الضرر العرضي لممركبة المؤمنة نتيجة خطر فجائى عرضي كذلؾ بمكجب القسـ االكؿ فقط مف  - أ
 .ىذه الكثيقة

 .المممكة العربية السعكديةيضاعؼ التحمؿ عف كؿ مطالبة ناشئة خارج حدكد  - ب

 .الحكادث الشخصية لمسائؽ كالركاب شريطة أف تككف مشمكلة في التكسعات المضافة - ت

في حالة الخسارة الجزئية سكؼ يتـ تطبيؽ حدكد تغطية القطر كالسحب كالمحافظة كالحماية المنصكص عمييا  - ث
 .في جدكؿ الكثيقة

في حالة الخسارة الكمية فإف حدكد تغطية القطر كالسحب كالمحافظة كالحماية لدكؿ مجمس التعاكف الخميجي  - ج
 .ألؼ كخمسمائة لاير سعكدم (1500)خمسمائة لاير سعكدم، ك مصر كاألردف كلبناف  (500)

 .(المسؤكلية تجاه الغير)يستشنى مف ىذه التكسعو، القسـ الثاني مف ىذه الكثيقة  - ح

نياء إجراءات  - خ لف يتـ دفع مصاريؼ االقامة، الكجبات كالمكالمات الياتفية فيما يتعمؽ بأسترداد كنقؿ المركبة كا 
 .الحادث
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سعر تحكيؿ العمالت سكؼ يككف طبقان لالسعار المعمنة مف قبؿ مؤسسة النقد العربي السعكدم في تاريخ كقكع  - د
 .الحادث

 :تغطية األخطار الطبيعية-5

فإف الشركة تغطي األخطار الطبيعية كالتى تشمؿ الخسارة أك الضرر لممركبة مكضكع التأميف نتيجة البرد، 
الفيضانات بسبب األمطار أك السيكؿ الناتجة عنيا، كيستثنى مف ىذه التكسعة الثكراف البركانى، الزالزؿ، العكاصؼ 

. بأنكاعيا، األعاصير بأنكاعيا كالزكابع اإلستكائية كالقمعية كالحمزكنية
. الشروط العامة : الرابعلقسم ا
: التفسير .1

 إف ىذه الكثيقة كالجدكؿ كالشركط العامة كالشركط الخاصة كاالشتراطات كاالستثناءات كالمالحؽ كالمعرفة مجتمعة بأحكاـ 
ف أية كممة أك تعبير الزميما معنى محدد في أم جزء مف ىذه الكثيقة سكؼ يحمؿ ذات  الكثيقة تشكؿ جميعيا عقدان كاحدان، كا 

. المعنى أينما كرد
 

 :تعدد مصادر التأمين والتأمينات األخرى  .2

إذا كانت المركبة مؤمنة بنكع التأميف نفسو مف أكثر مف شركة ، فال تمتـز الشركة أال بدفع جزء مف قيمة التعكيض أك 
المصاريؼ أك األتعاب معادال لمنسبة بيف مبمغ التاميف كبيف مبالغ التأمينات مجتمعة ، أما في حاؿ كجكد نكع أخر مف أم 

فتككف الشركة مسئكلة عف تغطية تمؾ المسئكلية  (مثؿ تكافر كثيقة تاميف شامؿ  )تاميف يغطي المسئكلية أك المصاريؼ نفسيا 
، أك المصاريؼ تجاه الغير ، ثـ تحؿ محؿ المؤمف لو في مطالبة شركات التاميف األخرل بدفع حصتيـ النسبية مف تمؾ 

 .المطالبة

:  التغيير .3
عمى المؤمف لو إشعار الشركة كتابيا خالؿ عشرة أياـ عمؿ عف أم تغيير جكىرم صرح بو في نمكذج طمب التاميف ، كيجب 
عمى الشركة إشعار المؤمف لو خالؿ ثالثة أياـ عمؿ تبدأ مف تاريخ تمقييا اإلشعار المذككر في حاؿ رفض تغطية المؤمف لو 

. تأمينيا
 

 :حق الشركة في تولي اإلجراءات القضائية والتسوية  .4

: لمشركة الحؽ في أف 
 . تمثؿ المؤمف لو أك السائؽ في أم تحقيؽ أك استجكاب يتعمؽ بمطالبة تككف محؿ تعكيض بمكجب ىذه الكثيقة . أ

تتكلى إجراءات الدفاع عف المؤمف لو أك السائؽ أماـ أم جية قضائية بشاف أم ادعاء أك اتياـ لو عالقة بحدث قد     . ب
 .يككف محؿ تعكيض بمكجب ىذه الكثيقة

 

  :(سمة)حق الشركة في إدراج اسم المؤمن لو في نظام الشركة السعودية لممعمومات االئتمانية  .5

يحؽ لمشركة في حاؿ تعثر المؤىمف لو سداد مستحقات الشركة سكاءن أكانت أقساط تاميف أك مطالبات إدراج اسـ المؤمف لو في 
 `. (سمة)نظاـ الشركة السعكدية لممعمكمات االئتمانية 
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 :التزامات المؤمن لو أو السائق عند وقوع حادث مغطى بموجب ىذه الوثيقة  .6

إبالغ الجيات المعنية فكر كقكع حادث مغطى بمكجب ىذه الكثيقة ، كعدـ مغادرة مكقع الحادث إلى حيف إنياء     .أ 
اإلجراءات ، كيستثنى مف ذلؾ الحاالت التي تستمـز مغادرة مكقع الحادث مثؿ كجكد إصابات جسدية أك انتظار مدة 

 . ال تقؿ عف ساعتيف

عدـ اإلقرار بالمسئكلية بقصد اإلضرار بالشركة ، أك الدفع أك التعيد بدفع أم مبمغ ألم طرؼ في الحادث إال بعد  .ب 
 . الحصكؿ عمى المكافقة الكتابية المسبقة مف الشركة

التعاكف مع الشركة، كتحرير الككاالت الشرعية التي تمكنيا مف اتخاذ إجراءات المرافعة كالمدافعة كالتسكية نيابة عف  .ج 
 . المؤمف لو ، أك السائؽ إذا أبدت رغبتيا في ذلؾ

ع اإلعماؿ الالزمة لضماف حؽ الشركة في تحصيؿ أم مبالغ تستحقيا مف أم طرؼ مأف يقـك عمى نفقة الشركة بجـ .د 
 . أخر نتيجة تعكيض تقـك بدفعو بمقتضى ىذه الكثيقة

 .تبميغ الشرطة في حالة السرقة أك أم عمؿ جنائي آخر كالتعاكف مع الشركة في إثبات إدانة الجاني .ق 

 .التعاكف مع الشركة في كؿ األكقات في تعبئة أك تقديـ أم مستندات أك معمكمات قد تطمبيا الشركة .ك 

/ ، صكرة بطاقة األحكاؿ(اإلستمارة)احضار اصؿ تقرير الشرطة، كرقة اإلصالح، صكرة رخصة السير  .ز 
 .اإلقامة،  كصكرة رخصة القيادة كتقديميا لمركز التعكيضات كتعبئة اإلستمارة الخاصة بتقديـ المطالبة

تزكيد الشركة بالتقارير الطبية المثبتو  (المؤمف لو)في حالة كجكد اصابات جسدية تشمميا الكثيقة فإف عمى المشترؾ .ح 
 .كبكافة الفكاتير كالمستندات

في حالة تضرر المركبة المؤمف عمييا بسبب حادث عرضي خارج المممكة ككانت التغطية الجغرافية تشمؿ الدكلة  .ط 
بأف يتـ اإلصالح في نفس الدكلة التي كقع بيا الحادث، فيجب  (المؤمف لو )التي حصؿ بيا الحادث كرغب المشترؾ

 مف ىذا (ز)أف يقـك بتزكيد الشركة بجميع المستندات المطمكبة كالمكضحة في البند رقـ  (المؤمف لو)عمى المشترؾ
البند مع ثالث تقديرات لمخسائر مف كرش مختمفة كصكر لالجزاء المتضرره مف المركبة باإلضافة إلى إلتزامو 

 ، كسيتـ صرؼ مبمغ التعكيض باللاير السعكدم كحسب سعر الصرؼ (ب )الى  (أ)مف باإلجراءات المذككرة بالبنكد 
 .المعتمد مف مؤسسة النقد العربي السعكدم في يـك كقكع الحادث

 .تمكيف الشركة مف معينة المركبة مكضكع الحادث .م 

في حاؿ الخسارة الكمية لممركبة عمى المؤمف لو نقؿ الحطاـ إلى مستكدع المؤمف ك عمى المؤمف تعكيض المؤمف لو  .ؾ 
 .المحافظة كالنقؿبقيمة 

 :التزامات الشركة في حال التأخر في تسوية مطالبة مكتممة المستندات  .7

تمتـز الشركة بتعكيض المستفيد مف التغطية الكاردة في ىذه الكثيقة عف أم تكاليؼ يتحمميا نتيجة عدـ استخدامو لممركبة 
المتضررة بسبب تأخر الشركة في تسكية المطالبة عف خمسة عشر يكما مف اكتماؿ مستندات المطالبة كعدـ تقديـ مبررات 

. الخسارة أك الضرر لممركبة المؤمنة-  ىذا الشرط اليسرم عمى القسـ االكؿ . مقنعة لمتأخر في سداد التعكيض
 :االحتيال  .8

تسقط الحقكؽ الناشئة عف ىذه الكثيقة إذا انطكت المطالبة المقدمة عمى احتياؿ ، أك  استخدـ المؤمف لو أك السائؽ أك مف 
ينكب عنيما أك الغير أساليب أك كسائؿ احتياؿ بغية الحصكؿ عمى منفعة مف ىذه الكثيقة ، أك نتجت المسئكلية أك الضرر مف 
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كلمشركة الرجكع عمي أم طرؼ يتبيف مسؤكليتو . جراء فعؿ متعمد مف المؤمف لو أك السائؽ أك الغير أك التكاطؤ مع أم منيـ 
 .عف ىذا االحتياؿ سكاء أكاف مشاركا أك متكاطأ ، عمى أف تمتـز الشركة بتعكيض الغير إذا كاف حسف النية

 

 :اإللغاء  .9

كذلؾ عمى إلى المؤمف لو بالتسميـ المسجؿ  يكمان 30مدتو باإللغاء إخطار إرساؿ بق الكثيقة لمشركة الخيار في إلغاء ىذ (1)
آخر عنكاف  معمـك لمشركة، كفي ىذه الحالة تككف الشركة ممزمة بدفع الجزء النسبي مف االشتراؾ لممدة المتبقية مف 

 . التأميف بعد تاريخ اإللغاء

كما يحؽ لمشركة إلغاء ىذه الكثيقة في حالة عدـ تسديد االشتراؾ مف قبؿ المؤمف لو في أك قبؿ تاريخ االستحقاؽ 
 .المحدد بكاسطة الشركة ككما ىك محدد في جدكؿ الكثيقة

تحتفظ باالشتراؾ أف ىذه الحالة يحؽ لمشركة في ك يكمان 15كلممؤمف لو الخيار إللغاء بمكجب إخطار باإللغاء مدتو  (ب)
كستعيد الشركة . قبؿ إلغائياكانت فييا الكثيقة سارية المفعكؿ حسب جدكؿ األسعار عف المدة التي القصير األجؿ 

كلف يككف االشتراؾ كاجب االسترداد بالنسبة . الجزء المتبقي مف االشتراؾ إلى المؤمف لو طبقان لمجدكؿ المرفؽ
لممركبات المعمنة كخسارة كمية ؛ كبالنسبة كلمكثائؽ ذات الخسائر الجزئية فقط ستككف القيمة القصكل الكاجبة 

 .االسترداد ىي إجمالي المبمغ الكاجب اإلستراداد ناقص أم قيمة مطالبات مدفكعة
مؤمنة في مكاف آخر، عمى األقؿ بالنسبة لتغطية  (المركبات)تمغى الكثيقة فقط بعد تأكيد المؤمف لو بأف المركبة  (ج)

بكاسطة السمطات النظامية المعنية أك إصدار تأميف المسؤكلية تجاه الغير فقط أك في حالة إلغاء استمارة السيارة 
كثيقة تأميف جديدة بسبب التغييرات التي تحدث في بيانات السيارة أك نقؿ ممكية السيارة المؤمنة كبعد تسميـ شيادة 

 .التأميف األصمية  (بطاقات)ك بطاقة  (شيادات)
 

الجزء النسبي مف االشتراؾ الذم تمتـز فترة سرياف الكثيقة قبؿ طمب اإللغاء 
الشركة بدفعو لممؤمف لو 

% 87.5  أياـ 1-7
% 75  يكما 30 -8

 % 60  يكما 60 -31
% 50 يكمان 90 - 61
% 45 يكما 120 – 91

 % 40 يكمان 150 – 121
 % 35 يكمان 180 – 151
% 25 يكمان 210 – 181
 % 20 يكمان 240 – 211
 % 10 يكمان 270 – 241
صفر  يكمان 365 – 271
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.  كبالرغـ مما تقدـ تظؿ الشركة كالمؤمف لو كالسائؽ ممتزميف بإحكاـ ىذه الكثيقة بشاف االلتزامات الناشئة قبؿ إلغائيا
: الرجوع عمى المتسبب بالحادث .10

 في حالة قياـ الشركة بدفع أية مبالغ ألم طرؼ مف األطراؼ أيان كانكا مقابؿ تعكيض عف مطالبة اتضح فيما بعد أنو بسبب 
مستثنى أك غير مغطى بمكجب ىذه الكثيقة، أك إنطكت المطالبة عمى غش أك إحتياؿ أك تدليس أك تزكير، فإنو يحؽ لمشركة 

ألسترداد ما سبؽ أف دفعتو، كما يحؽ لمشركة الرجكع عمى المتسبب في أم حادث في حالة  (المؤمف لو)الرجكع عمى المشترؾ
 . (المؤمف لو)السرقة أك الشركع في سرقة المركبة المؤمنة أك قيادتيا مف قبؿ أم شخص بدكف أذف المشترؾ 

 : (المؤمن لو)الرجوع عمى المشترك)  .11
 :بقيمة ما سبؽ أف دفعتو مف تعكيض في الحاالت اآلتية (المؤمف لو) يحؽ لمشركة الرجكع عمى المشترؾ 

ببيانات كاذبة أك إخفائو ألية كقائع جكىرية تؤثر  (المؤمف لو)إذا ثبت أف التأميف قد عقد بناءن عمى إدالء المشترؾ .أ 
. في قبكؿ الشركة تغطية الخطر أك عمى سعر التأميف أك شركطو

استعماؿ المركبة في غير الغرض المحدد بكثيقة التأميف أك قبكؿ ركابيتجاكز السعة المصرح بيا لممركبة كثبت أف  .ب 
حصكؿ الحادث ىك بسبب ىذا التجاكز أك كضع حمكلة أكثرمف المقرر ليا أك أف تككف حمكلتيا غير محزكمة 

. بشكؿ فني محكـ أك  تجاكز  حدكد  العرض كالطكؿ أك العمك  المسمكح بو
. مخالفة القكانيف إذا انطكت المخالفة عمى جناية أك جنحة عمدية .ج 
أك أم شخص يقكدىا بمكافقتو غير حائزعمى رخصة قيادة لنكع  (المؤمف لو)إذا كاف سائؽ المركبة سكاءن المشترؾ .د 

 .المركبة

 .عف عمد كسبؽ إصرار (المؤمف لو)إذا ثبت أف الحادث أك اإلصابة الجسدية قد ترتب عمى عمؿ ارتكبو المشترؾ  .ق 

أك أم شخص يقكدىا بمكافقتو  (المؤمف لو)إذا ثبت أف الحادث قد كقع بسبب تعاطي سائؽ المركبة ، سكاءن المشترؾ  .ك 
 .، لممخدرات أك المشركبات الكحكلية

إذا ثبت تجاكز سائؽ المركبة لإلشارة الحمراء أك السير بالمركبة عكس اتجاه السير أك قيادة المركبة في شارع ممنكع  .ز 
. المركر بو

كلف يترتب عمى حؽ الرجكع المقرر لمشركة كفقان ألحكاـ ىذا البند كالشركط الكاردة بيذه الكثيقة أم مساس بحؽ المتضرر تجاه 
 . (المؤمف لو)المشترؾ

 :إصدار الوثيقة واإلشعار بالتجديد  .12

كيجب عمى الشركة إشعار . اليحؽ لمشركة إصدار ىذه الكثيقة ما لـ تكف مرتبطة آليان مع نظاـ شركة نجـ لخدمات التأميف 
.  المؤمف لو بتاريخ انتياء الكثيقة قبؿ مكعدة بأسبكعيف ليتمكف مف تجديدىا أك الحصكؿ عمى كثيقة مف شركة أخرل

 :االختصاص القضائي والنظام الواجب التطبيق  .13

يخضع أم نزاع ينشا عف ىذه الكثيقة لألنظمة كالمكائح المعمكؿ بيا في المممكة العربية السعكدية ، كتختص بالفصؿ  - أ
مف نظاـ مراقبة  شركات  ( 20 )فيو لجاف الفصؿ كالمنازعات كالمخالفات التأمينية المنصكص عمييا في المادة رقـ 

 ىػ 1424 / 6/ 2كتاريخ  (32/ـ )التاميف التعاكني الصادر بالمرسـك الممكي رقـ 

تسمع أم دعكل ناشئة عف ىذه الكثيقة بعد انقضاء ثالث سنكات عمى حدكث الكاقعة التي نشأت عنيا الدعكل  - ب ال ي
 .كعمـ ذكم المصمحة بحدكثيا ما لـ يكف ىناؾ عذر تقتنع بو لجاف الفصؿ في المنازعات كالمخالفات التأمينية
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:  تسميم مستندات المطالبة .14
تسميـ كافة المستندات المطمكبة لممطالبات المتعمقة بالقسميف األكؿ كالثالث مف ىذه الكثيقة ، كذلؾ  (المؤمف لو)عمى المشترؾ

 يـك مف تاريخ كقكع الحادث، كسيتـ إغالؽ المطالبة نيائيا في حالة تجاكز المدة 90في أقرب كقت ممكف كخالؿ مدة أقصاىا 
.  المحددة

:  إلحتياطات المعقولةا .15
أف يتخذ كافة التدابير المعقكلة لكقاية المركبة مف الخسارة أك الضرر، كأف يحفظ المركبة في حالة  (المؤمف لو)عمى المشترؾ

كفي حالة كقكع حادث أك خمؿ لممركبة فيجب أف . سميمة، كيحؽ لمشركة في جميع األكقات أف تفحص المركبة أك أم مف قطعيا
ذا  ال تترؾ المركبة بدكف حراسة كبدكف أف تتخذ اإلحتياطات الالزمة لمنع حدكث المزيد مف الخسارة أك الضرر أك المسؤكلية، كا 
ما إقتيدت المركبة قبؿ إجراء اإلصالحات الضركرية فإف أم تفاقـ لمضرر الحاصؿ أك أم ضرر إضافي يحصؿ لممركبة يككف 

 .مستثنى مف نطاؽ التعكيض الممنكح بيذه الكثيقة
 

 : (الحاالت غير المغطاة تأمينيا بموجب ىذه الوثيقة  )االستثناءات  –  الخامسالقسم
: لف تككف الشركة مسئكلة عف سداد تعكيضات في أم مف الحاالت اآلتية 

 :أم مسؤكلية أك مصاريؼ تنشا نتيجة مباشرة أك غير مباشرة مف األتي  .1

سكاء أعمنت الحرب أـ  )الحرب أك الغزك أك أعماؿ العدكاف األجنبي أك األعماؿ العدكانية أك األعماؿ شبو الحربية  .أ 
 . أك الحركب األىمية (لـ تعمف 

التمرد أك االنتفاضة العسكرية أك الشعبية أك العصياف أك الثكرة أك السمطة الغاصبة أك األحكاـ العرفية أك حالة  .ب 
الحصار أك أم مف األحداث أك األسباب التي تؤدم إلى اإلعالف أك استمرار األحكاـ العرفية أك حالة الحصار أك 
أعماؿ التخريب كاإلرىاب التي يرتكبيا شخص أك أشخاص يعممكف بصفة منفردة أك نيابة عف أك عمى صمة بأم 

كيقصد باإلرىاب استخداـ العنؼ إلغراض سياسية أك فكرية أك فمسفية أك عنصرية أك عرقية أك . منظمة إرىابية 
أك / أك شريحة منيـ في خالة خكؼ، أك التأثير عمى ك/ كيشمؿ استخداـ العنؼ كضع العامة ك. اجتماعية أك دينية 

أك أنشطة أك سياسات خاصة بالحككمة ، أك التسبب في /أك التدخؿ في أم عمميات ك / التسبب في اضطراب ك
 .اضطراب يؤثر سمبا عمى االقتصاد الكطني أك أم مف قطاعاتو

 . اإلضراب أك الشغب أك االضطرابات المدنية أك العمالية .ج 

ما ينتج بسبب أك ينشا عف أك تككف ساىمت فيو األسمحة النككية أك اإلشعاعات األيكنية أك التمكث باإلشعاع مف  .د 
أم كقكد أك آية نفايات نككية ناتجة عف احتراؽ كقكد نككم ، كإلغراض ىذا االستثناء فاف االحتراؽ يشمؿ أم عممية 

 .انشطار نككم

ما لـ ينص عمى خالؼ ذلؾ في جدكؿ ) أك البراكيف الزالزؿ أكاألعاصير كالزكابع الإلستكائية كالقمعية كالحمزكنية .ق 
 .(الكثيقة

 .(ما لـ ينص عمى خالؼ ذلؾ في جدكؿ الكثيقة)الكفاة أك اإلصابة الجسدية لممؤمف لو ، أك السائؽ  .2

 . لممتمكات العائدة إلى أم مف المؤمف لو أك السائؽ داخؿ المركبة أك خارجياا .3

 . الضرر أك الخسارة التي تمحؽ بالبضائع المنقكلة بكاسطة المركبة المؤمف عمييا .4



 

 

 

 المرجو قراءة ىذه الوثيقة والرجوع إلى الشركة لتفسير أي غموض أو لبس في فيم محتوياتيا
 

   54 من  -54- صفحة 

 

 الغرامات أك العقكبات المالية ، أك الضمانات ، أك الكفاالت التي قد تفرض بسبب الحادث عمى المؤمف لو أك السائؽ  .5

 .الحكادث التي تقع خارج حدكد المنطقة الجغرافية المحددة في جدكؿ الكثيقة .6

: تٌسٌع الفائض 

يكزع الفائض عمى المؤمف ليـ كفقا إلحكاـ المادة السبعيف مف الالحة التنفيذية لنظاـ مراقبة شركات التاميف التعاكني الصادر 
.  ىػ1424/ 6/ 2كتاريخ  (32/ـ )بالمرسـك الممكي رقـ 

 
وباهلل التوفيق وصمى اهلل عمى نبينا محمد 

 


