
 

 

 
 34من  1 صفحة حول إعادة صياغة نصوص بعض وثائق التأمي    منعم الخفاج   

 

   

  التأمي    و ا  
   

 
 

 حول إعادة صياغة نصوص بعض وثائق التأمين :   منعم الخفاجي*
 

تضمنت األسباب الموجبة إلعادة    1تحت هذا العنوان كتبت ورقة نشرت في شبكة االقتصاديين العراقيين 
صياغة البعض من نماذج وثائق التأمين، وأثناء عملي في تحديث بعض هذه النماذج المعتمدة لدى شركة  

بغداد )انجزت لحد اآلن عددا منها طبعت في كتيب تحت عنوان "تحديث نماذج من    – التأمين الوطنية  
الحريق وهي األهم بشكل مطلق( ومن خالل تصفحي  نصوص وثائق التأمين" من بينها وثيقة التأمين من 

 لبعض المواقع االلكترونية وقع نظري على العنوان التالي: 
 

 الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف  و 
 ركبة من المسؤولية المدنية الموثيقة الموحدة لتأمين ال

 توحيد وثائق التأمين على المركبات الصادرة بموجب نظام 
 سند القرار مجلس إدارة هيئة التأمين 

 2016( لسنة 25رقم )

 
وعند اطالعي على محتويات نموذجي هاتين الوثيقتين، المعتمدتين في دولة اإلمارات العربية المتحدة،  

من غير المناسب  وجدت فيهما أخطاء في الشكل والمحتوى وتكرار وإضافات ال حاجة لها مما يجعلهما  
   :االستمرار في اعتمادهما في دولة متطورة في كل شيء، وذلك لألسباب التالية 

 
 شكلية النموذجين ال تتشابه مع هيكلية وثائق التأمين االعتيادية التي تتكون عادة من:  -  1

 
بين    المقدمة  -أ التأمين  عقد  انعقاد  ويعلن  له،  والمؤمن  المؤمن  العقد،  ف طرفي  ِّ يُعر  الذي  النفاذ  وشرط 

 الطرفين وينص على حقوق والتزامات كل طرف. 
 الشروط العامة بضمنها االستثناءات. -ب 
الجدول الذي يتضمن المعلومات الخاصة بكل عقد تميزه عن بقية العقود كاسم المؤمن له وعنوانه    -ج

 ومبلغ التأمين ومدة التأمين وتفاصيل األموال المؤمنة ...الخ. 
 التصديق وتوقيع المؤمن.  -د 
 
 2يلي:  ا بينما هيكلية النموذجين جاءت بشكل مغاير وكم -2

 
 pdf (iraqieconomists.net).التأمين-وثائق-بعض-بنصوص-النظر-إعادة-حول-الخفاجي-منعم 1

 يقة في نهابة الورقة لتسهيل متابعة مالحظاتي.لكي ال أثقل متن هذه الورقة باالقتباسات من وثيقتي التأمين، ألحقت نموذج كل وث 2

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/07/%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86.pdf


 

 

 
 34من  2 صفحة حول إعادة صياغة نصوص بعض وثائق التأمي    منعم الخفاج   

 

   

  التأمي    و ا  
   

 
 

 أمين المركبة من الفقد والتلف الوثيقة الموحدة لت  -أولا 
 
.  نعم بدأت بشرط النفاذ ولكنه لم يكن بالمستوى المطلوب ولم يؤدي الغرض منه بشكل  شرط النفاذ  -1

 واٍف وفيه نواقص جوهرية كشرط االلتزام بشروط وأحكام الوثيقة.  
 

 ونص شرط النفاذ الذي ريما يكون مناسبا هو اآلتي: 
 

المشار إليها فيما بعد بـ " الشركة " بطلب وتصريح  إلى شركة..............."لما كان المؤمن له قد قدم  
المذكور في جدول هذه الوثيقة،  التأمين  هما أساسا لهذا العقد وجزءا منه ودفع أو وافق على دفع قسط  

الشروط واالستثناءات واألحكام األخرى كافة الواردة في هذه الوثيقة أو    ى )على أن تراعتتعهد الشركة  
الملحقة بها أو التي ستضاف أليها فيما بعد، والتزام المؤمن له بهذه الشروط واالستثناءات واألحكام شرطا  

التعويض(، وملحقاتها    مسبقا الستحقاق  السيارة  يصيب  الذي  الضرر  أو  الفقد  عن  له  المؤمن  بتعويض 
 لموجودة بداخلها بسبب: ا

 
التصادم أو االنقالب العرضيين وكذلك التصادم أو االنقالب نتيجة عطل ميكانيكي أو نتيجة استهالك أو    -أ

 اندثار أي من أجزاء السيارة، عدا الجزء المتضرر ميكانيكيا أو المستهلك.  
 الحريق، االنفجار الخارجي، االتقاد الذاتي والصاعقة.  -ب 
 السرقــــــــــة.السطو أو  -ج
 الفعل العمدي الضار من قبل الغير.  -د 

أو   الحديد  السكك  أو  البرية  بالوسائط  لها(  المالزمتان  والتفريغ  الشحن  فيها عمليتا  )بما  السيارة  نقل  هـ 
 بالمصاعد أو باآلالت الرافعة. 

 ارتطام أجزاء السيارة بالسيارة ذاتها،  أو  تساقط األجسام أو تطايرها  -و
رة التأمين المذكورة في الجدول أو خالل أية فترة الحقة يكون المؤمن له قد دفع قسط التأمين  خالل فت

الالزم عنها وتكون الشركة قد قبلت به، وللشركة حسب خيارها أن تدفع مبلغ الضرر أو الفقد نقداً أو أن  
لحادث جهد اإلمكان أو أن  تصلح أو أن تعيد السيارة أو أي جزء منها أو ملحقاتها إلى ما كانت عليه قبل ا

تستبدلها.  وعلى ان تتحدد مسؤولية الشركة بقيمة األجزاء المفقودة أو المتضررة وقت الحادث مضافاً  
 إليها كلفة التركيب المناسبة". 

 
تم تقسيم شروط وأحكام الوثيقة إلى ست فصول بينما المتعارف عليه أن تكون جميعها تحت عنوان    –   2

 " بضمنها طبعا شرط االستثناءات. "الشروط العامة واحد هو 
 



 

 

 
 34من  3 صفحة حول إعادة صياغة نصوص بعض وثائق التأمي    منعم الخفاج   

 

   

  التأمي    و ا  
   

 
 وفيما يلي بعض المالحظات. 

 
 الشروط العامة:  –الفصل األول 

( يفضل استبدالهما بشرطي الحلول في الحقوق والمشاركة على التوالي.  النصين  4و    3رقم )  الشرطين  -أ

 التاليين كمثال: 
 

 الحلول في الحقوق 
على المؤمن له أن يقوم أو يسمح أو يساهم في القيام على نفقة الشركة بكل ما قد يكون ضروريا أو تطالب  

ة الدعاوى التي تحل فيها محل المؤمن له، والحصول  به الشركة بشكل معقول الستعمال الحقوق ومباشر
له   للمؤمن  التعويض  دفع  بعد  فيها  الحق  للشركة  التي يكون  التعويضات  الذمة أو  إبراء  الغير على  من 

الحال   مقتضى  ذلك حسب  قبل  أو  الوثيقة  هذه  إل  بمقتضى  الغير  مع  يتفاوض  أو  يتنازل  أن  له  وليس 
 . بموافقة الشركة التحريرية

 
 اركة المش

إذا وجد وقت حدوث أي خسارة أو ضرر ألي من األموال المؤمنة بمقتضى هذه الوثيقة، تأمين آخر أو  
أكثر ساري المفعول يغطي نفس األموال يكون المؤمن له أو أي شخص آخر قد ابرمها، فإن الشركة ال  

لديها الى مجموع مبالغ التامين  تلزم بأن تعوض هذه الخسائر أو األضرار إال بنسبة المبلغ المؤمن به  
 لوثائق التامين كافة. 

 
يمكن حذفها إذ ال مبرر لها وال يمكن فرضها من طرف    15و    12،  11،  10،  9،  8،  6،  5الشروط رقم    -ب 

 دون موافقة الطرف اآلخر  
 

 التزامات شركة التأمين   – الفصل الثاني 
 

 الفقرة )و( منه إذ هي أمر مفروغ منه. ( يفضل أن يكون في مقدمة الوثيقة مع حذف  1التسلسل )

 
( ينص عليه ضمن الشروط العامة مع اجراء التعديل الضروري كحذف )وأدواتها االحتياطية(.  2)التسلسل  

 وحذف الفقرة األخيرة منه تبدأ من )وذلك ما لم يطلب ....الخ ( ألنها من خيار الشركة. 
 

ة ويطبق جدول اندثار موحد في جميع الحاالت ألن  ( يعدل النص ويعتبر أحد الشروط العام3التسلسل )

 . ومن غير المناسب أوالعملي إدراجها في الوثيقة سيارات عديدة تختلف في سرعة اندثارها الانواع 
 

 يحدد مبلغ الحد األقصى مقدما في الوثيقة.    (4التسلسل )



 

 

 
 34من  4 صفحة حول إعادة صياغة نصوص بعض وثائق التأمي    منعم الخفاج   

 

   

  التأمي    و ا  
   

 
الة الخسارة الكلية وفقا  ( هناك تناقض بين) أ( و)ب( منه ألن احتساب مبلغ التعويض في ح5التسلسل )

  القيمة التأمينية المتفق عليها للمركبة بين المؤمن والمؤمن له عند توقيع وثيقة التأمين،للنص التالي "
الفقرة )ب(    يتعارض مع نص   جاء في )أ( أعاله    كم   ول يحق للشركة الدعاء بالتأمين الزائد أو الناقص، 

ق  ائ من المعروف إن مبلغ التأمين في الوث  إذ   بفرض خصم نسبة استهالك من القيمة التأمينية للمركبة  
( المتفق عليها    Valued policy)القيمية  القيمة  وثائق  يخضع  (Agreed Valueأو  ال  نهائياً  يعتبر   )

إلى تخفيض االندثار كما جاء في  لكن إخضاع احتساب مبلغ التعويض في حالة الخسارة الكلية     للنقاش.
مع العرض إن      الفقرة )ب( أعاله يعتبر تناقضاً مع مفهوم الوثائق القيمية أو وثائق القيمة المتفق عليها. 

إلى وثائق    (Indemnity Insurance)تحويل وثيقة تأمين المركبات من أنواع وثائق التأمين التعويضية  

 ( يعتبر خلطاً لمفاهيم تأمينية متعارف عليها.  (Compensation Insuranceالتأمين االتفاقي 
 

وث تكون  أن  العملية  الناحية  من  ممكن  السيارات  تأمين  غير  محددة  تأمين  وثائق  هناك  قيمية  ائنعم،  ق 
((Valued policy    أو وثائق القيمة المتفق عليهاAgreed Value)  كتأمين التحف واألعمال الفنية ،)

وطبعا فإن تأمين الحياة والحوادث  التي ال قيمة سوقية لها أو حقيقية ثابتة وتأمين هياكل السفن والطائرات.   
 الشخصية هي من هذه الفئة. 

 
 التزامات المؤمن له  -الفصل الثالث 

 ( مذكور في المقدمة ال داعي للتكرار.  1الشرط )
 ( يستعاض عنه بشرط المصلحة التأمينية. 3الشرط )

 ( ال حاجة لذكره ألن الوثيقة ال تغطي المسؤولية تجاه الشخص الثالث. 6الشرط )

( يستعاض عنها بتحديد مبلغ تحمل )استقطاع( بفقرة واحدة في  7( التحمل والشرط رقم )3الجدول رقم ) 

 .الوثيقة مكان ما من 
 

   الستثناءات – الفصل الرابع 
 يحتاج إلى مراجعة ومعالجة أي تكرار. 

 
 حالت الرجوع على المؤمن له   –الفصل الخامس 

أسبابه الموجبة معروفة وهو تنفيذ لنص قانون التأمين   هذا الشرط مكانه التأمين اإلجباري على السيارات 
خرى التي ال  اإلجباري من المسؤولية عن حوادث السيارات، لكن ال مكان وال داعي له في الوثائق األ

غير مبرر ويعطي انطباعاً سلبياً على كفاءة    في وثيقة التلف والضرر  تغطي المسؤولية.  والنص عليه 
 األداء.

 
   فسخ العقد –الفصل السادس 
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  التأمي    و ا  
   

 
يحتاج إلى إعادة صياغة والمدة قبل إنهاء التأمين من قبل المؤمن طويلة، عادة تكون خمسة عشر يوما  

 قبل المؤمن له ال اسباب موجبة للمهلة. وفي حالة انهاء التأمين من 
 

جدول المدد القصيرة تضمن أخطاء جوهرية، فالفقرة الثانية منه لو حدث انهاء الوثيقة خالل الشهر  
( الجدول  وفق  المرجع  القسط  سيكون  الفترة  هذه  من  نسبيا  70األخير  احتسب  لو  مما  اكبر   )%

و حدث اإلنهاء خالل الشهر األخير منها فسيكون  %(!  أما الفقرة الرابعة من هذا الجدول ول66,667)

 . %( قليل جدا30%( عن المحتسب وفق جدول المدد القصيرة )33, 333فرق القسط النسبي المرجع )

 

 نموذج وثيقة تأمين المركبة من المسؤولية -ثانيا

 
تم اعتماد نص  فيما إذا   إلى المالحظات أعاله فيما يلي بعض المالحظات الخاصة بهذا النموذج  باإلضافة 

 شرط النفاذ التالي إنه سيغني عن تكرار الكثير من الشروط والنصوص: 
 
لما كان المؤمن له المذكور اسمه في جدول هذه الوثيقة أو من ينوب عنه تنفيذا للمادة   قد قدم إلى شركة  "

....................... المدعوة فيما بعد بالشركة طلبا وإقرارا هما أساس هذا العقد وجزءا منه ودفع قسط  
الشروط واالستثناءات واألحكام    ى أن تراع )على  التأمين المذكور في جدول هذه الوثيقة فإن الشركة تتعهد  

األخرى كافة الواردة في القانون والوثيقة أو الملحقة بهما أو التي ستضاف أليهما فيما بعد بأي صيغة،  
والتزام المؤمن له وسائق المركبة بهذه الشروط واالستثناءات واألحكام والقانون شرطا مسبقا لعدم الرجوع  

بالمبالغ التي يلزم المؤمن له أو قائد  تعويض الشخص الثالث المتضرر  ب   بة( على المؤمن له وسائق العر 
المتضرر  بالغير  تلحق  التي  المادية  واألضرار  والوفاة  الجسدية  اإلصابات  بدفعها عن أضرار    المركبة 
التأمين   فترة  خالل  بعد،  فيما  تفاصيلها  المذكورة  المركبات   / المركبة  وقوف  أثناء  أو  استخدام  بسبب 

قانون   المنصوص  واستثناءات  وشروط  ألحكام  وفقا  الوثيقة  هذه  جدول  في  أسم    عليها  )يذكر 
 " . القانون.............(

 
القانون فالقانون أستثنى "المؤمن له  تعريف الغير المتضرر في الوثيقة يختلف عن تعريفه بموجب    - أوال

من مشروع    –  1-نصت المادة  حيث  وزوجه وأوالده وأبويه" ونص على شمول العاملين لدى المؤمن له،  

 القانون تعريف الغير كما يلي: 
 

من جراء  "الغير: كل شخص غير المؤمن له وزوجه وأوالده وأبويه يتعرض ألضرار جسمانية أو مادية 
 ولو كان هذا الشخص من العاملين لدى المؤمن له".   لمركبة المؤمن عليها حادث يقع بفعل ا
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  التأمي    و ا  
   

 
الشخص   تعريف  حسب  واألوالد  والوالدين  الزوج  شمول  على  ونصت  العاملين  استثنت  الوثيقة  بينما 

 المتضرر الذي جاء ضمن التعاريف في الوثيقة كما يلي: 
 
شخص طبيعي أو اعتباري لحقت به أو بممتلكاته إصابة أو ضرر بسبب الحادث، ويستثنى من    أي .1

ذلك المؤمن له و قائد المركبة والركاب الذين يعملون لدى المؤمن له إذا ما أصيبوا أثناء العمل  
 وبسببه. 

 بالحادث.   فراد عائلة كل من المؤمن له و قائد المركبة )الزوج والوالدين واألولد( المتسببة أ .2
 قائد المركبة المخصصة للتأجير ومركبة النقل العام ومركبة تعليم القيادة.  .3
 

اشتراط وقوع الحادث داخل دولة االمارات تكرر ثالث مرات )في المقدمة وفي الشروط العامة    - ثانيا
 الفصل األول وفي االستثناءات(.

 
 تنص على:  أ( من الفصل األول من الشروط العامة للوثيقة.   –  9الفقرة ) - ثالثا

أما اذا كان هنالك اقتسام    في حال الوفيات واإلصابات   "التعويض يقسم بالتساوي بين الشركات المؤمنة 
المسؤولية  بين المؤمن له والغير/المتضررللمسؤولية )  ( حسب درجة الخطأ فتؤخذ نسبة االشتراك في 

 بعين االعتبار. 
 

في حالة الوفاة واإلصابات في    بين المؤمن له والغير/المتضرر  كيف يكون هناك اشتراك في المسؤولية 
 ( منه ينص على: 9نون في المادة ) حين ان القا 

 
تؤدي الشركة المؤمنة تعويضا عن اإلضرار الجسمانية التي تلحق الغير من جراء حادث يقع بفعل مركبة  

بغض النظر عن توافر ركن الخطأ في جانب مرتكب  لى المستحق أو ورثته  مؤمن عليها وفقا لهذا القانون إ
 الحادث، 

 
الفقرة   تقتصر  أن  المفروض  "  -9كان  المؤمنةأ على  الشركات  بين  بالتساوي  يقسم  في حال    التعويض 

 . الوفيات واإلصابات 
 

األضرار المادية للسيارة  ال يمكن فرض شروط على الشخص الثالث المتضرر حول كيفية احتساب    - رابعا
 لقانونية.  لذا فإن النص التالي: أو غيرها المتضررة انما باالتفاق وفي حالة عدم االتفاق فتحل بالطرق ا

 
"مبلغ المسؤولية يحسب بالتوافق مع الغير المتضرر وفي حالة عدم التفاق الرجوع إلى الطرق القانونية  

 له"  وكل ما يتعلق بالغير من شروط غير ملزمة 
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  التأمي    و ا  
   

 
( ال داعي لها ألنها غير  17إلى فق    10يكون كافيا للتعبير عن هذه الحالة وفقرات القسم األول من )فق  

 ملزمة للشخص الثالث المتضرر. 
 

كثير من االمور األخرى ال داعي النص عليها وبالتحديد كل ما نصت عليها القوانين وباألخص    - خامسا
االجباري من المسؤولية عن حوادث السيارات ألنها تعتبر من الشروط الضمنية  القانون االتحادي للتأمين  

 التي تخضع لها وثيقة التأمين ومنعا لالختالف بين ما تنص عليه الوثيقة والقانون. 
 

 تحذف ال حاجة لها وهي غير ملزمة للشخص الثالث.  4إلى   1الجداول من  -سادسا

 
 مالحظات ختامية 

 
يفضل أن تكون الوثيقة أقل حجما وتقتصر على المعلومات الضرورية فقط وعلى سبيل المثال فإن    -1

وثيقة التأمين من المسؤولية يمكن أن تُختَصر إلى حد كبير بحيث ال تتضمن سوى االفتتاحية )شرط النفاذ(  
ة وحدود المسؤولية إن لم  والمعلومات المتعلقة بالمؤمن له مالك العربة وتفاصيل العربة / العربات المؤمن 

ينص عليها في القانون، مدة التأمين، قسط التأمين وما يفيد تسلمه من قبل المؤمن وينص على ان هذه  
الوثيقة صدرت بموجب )يثبت اسم القانون( وتنص الوثيقة ايضا على أي معلومة يقتضيها عقد التأمين مع  

 عدم تعارضها مع القانون. 
ع2 جاءت  أعاله  تغيرالمالحظات  إي  عليهما  يجري  لم  الوثيقتين  نموذج  إن  فرض  هذه    - 3جوهريلى 

المالحظات ولو أنها مختصرة هي كمثال عسى أن تكون نافعة وأن يعاد النظر من قبل االخوة مسؤولي  
  هذه الدولة المتألقة في كل شي قطاع التأمين في دولة اإلمارات وإخراج وثائق تأمين تليق بقطاع التأمين ل

أي وثيقة تأمين يحتاج إلى تعامل مع مختلف وثائق التأمين اكتتابا وتسوية تعويضات ومعرفة  تنظيم    -4

معمقة بعقد التأمين اركانه، صفاته ومبادئه األساسية وكذلك القوانين التي يخضع لها عقد التأمين ضمانا  
 لشكلية ومضمون واضح خالي من األخطاء والتكرار.  

 
 
 ضايا التأمين مستشار في ق (*)
 

  .إلى المصدر اإلشارة بشرط النشر بإعادة العراقيين.  يسمح االقتصاديين لشبكة محفوظة النشر حقوق
  2022 األول  تشرين 3

http://iraqieconomists.net/ 
 

http://iraqieconomists.net/


 

 

 
 34من  8 صفحة حول إعادة صياغة نصوص بعض وثائق التأمي    منعم الخفاج   

 

   

  التأمي    و ا  
   

 

 الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف(: 1الملحق رقم )
 

الصادرة بموجب نظام توحيد وثائق التأمين على   الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف

 2016( لسنة 25رقم )، التأمينسندا لقرار مجلس إدارة هيئة ، المركبات

 
الشــركة ب " المشــار إليها فيما بعد .......................... ............ بما أن المؤمن له قد تقدم إلى شــركة

بطلب إلبرام التأمين المبين أدناه، ووافق على اعتبار الطلب أســــاســــاً لهذه الوثيقة وجزًء ال يتجزأ منها  "
ركة وتعهدت بدفع التعويض للمؤمن له في  ط التأمين المطلوب منه ، وقبلت الـش ودفع أو قبل أن يدفع  قـس

ــتعمال ــئا عن اس ــواء أكان ناش المركبة أو وقوفها في   حالة حدوث ضــرر للمركبة بموجب هذا التأمين س
 دولة اإلمارات العربية المتحدة  أثناء مدة التأمين سواء أكان متسببا أو متضررا. 

 
ــيب المركبة المؤمن عليها في دولة اإلمارات العربية   ــرار التي تصـ فقد أبرمت هذه الوثيقة لتغطية األضـ

 ات الواردة بهذه الوثيقة أو الملحقة بها .المتحدة في أثناء مدة التأمين وطبقاً لألحكام والشروط واالستثناء
 

 :التعاريف
 يكون للكلمات والعبارات اآلتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض السياق بغير ذلك: 

 
التي تحكم  الـتأمين الموـحدة على المركـبة من الفـقد والتلف وأي ملحق لـها و  وثيـقة:    الوثيقة

وتتعهد بمقتضــاه الشــركة بأن يعوض المؤمن له لمؤمن له والشــركة  العالقة بين ا
 عند حدوث الضرر المغطى بالوثيقة مقابل القسط الذي يدفعه المؤمن له.

الشـــــــــركـــــة  
 )المؤمن(

 
 المؤمن له

ً   : ـشركة للقوانين واألنظمة الـصادرة   التأمين المرخص لها بالعمل داخل الدولة طبقا
 في الدولة وقبلت التأمين على المركبة وأصدرت الوثيقة.

: الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي تقدم بطلب التأمين وابرم مع المؤمن وثيقة    
 التأمين لمركبته وسدد أو قبل أن يسدد قسط التأمين.

الم ــد  ــائ ــة ق ركب
ــق   ــائــ )الســــــ

 المرخص(

ــخص آخر بإذن أو بأمر   ــواًء المؤمن له أو أي ش ــخص الذي يقود المركبة س : الش
المؤمن له بـشرط أن يكون مرخـصاً له بالقيادة وفقا لفئة المركبة طبقاً لقانون الـسير 
والمرور والقوانين واللوائح األخرى،  وأن ال يكون الترخيص الممنوح ـله ـقد ألغي 

ــير والمرور والئحته التنفيذية ، ويدخل  بأمر من المح ــى قانون السـ كمة أو بمقتضـ
ضـمن هذا التعريف قائد المركبة الذي انتهت صـالحية رخصـة قيادته إذا تمكن من  

ً تجديدها   .من تاريخ الحادث  خالل ثالثين يوما
: آلة ميكانيكية أو دراجة نارية أو أي جهاز آخر يســير بقوة ميكانيكية والموضــحة   المركبة

 مواصفاتها في الوثيقة . 
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ونوع التغطية  وبيانات المركبة  : الطلب المتضــــمن البيانات الخاصــــة بالمؤمن له   طلب التأمين

 المطلوبة ويمأل بمعرفة وعلم  المؤمن له إلكترونياً أو خطياً.
الــــمــــلــــحــــق  

 فياإلضا
 : كل اتفاق خاص بين الطرفين يضاف إلى التغطيات األساسية في هذه الوثيقة.

 : المقابل الذي يسدده أو يتعهد بأن يسدده المؤمن له نظير التغطية التأمينية. قسط التأمين
 
الــــتــــحــــمــــل  

 األساسي
ه   ه المؤمن ـل ذي يتحمـل ة  : المبلغ  اـل ذه الوثيـق ل المرفق بـه الغ التحـم دول مـب ا لـج وفـق

 كل حادث. عن
الــــتــــحــــمــــل  

 اإلضافي
 : المبلغ الذي يتحمله المؤمن له وفقا لهذه الوثيقة إضافة للتحمل األساسي.

 

ة  الـــــكـــــارثـــــ
 الطبيعية

كل ظاهرة عامة تنشــأ عن الطبيعة مثل)الفيضــانات أو الزوابع أو األعاصــير أو :  
الزالزل والهزات األرضـية( وتؤدي إلى ضـرر شـامل وواسـع  ثوران البراكين أو  

 ويصدر بخصوصها قرار من السلطة المختصة في الدولة.
  : يقصد به ذلك الذي يقع ضمن مفهوم الكارثة الطبيعية. الفيضان
 الطريق

 
 

كل سـبيل مفتوح للسـير العام دون حاجة إلى إذن خاص وكل مكان يتسـع لمرور   :

ــواء كان ذلك بإذن أو بترخيص من جهة  المركبات ويســــمح للجمهور بارتياده ســ
ــواء كان ارتياده بمقابل أو بغير مقابل ووفقاً للتعريف   ــة أو بغير ذلك وســ مختصــ

  .الوارد في قانون السير والمرور النافذ 
نســـــــــــبـــــــة  

 االستهالك
بة التي يتحملها   تبدال قطع غيار جديدة المؤمن له : النـس عند وقوع حادث وطلبه اـس

 .بدال من المستعملة في حالة الخسارة الجزئية وفقاً لجداول االستهالك
: هي المدة الزمنية لتأمين المركبة والممتدة الى نهاية الـشهر الثالث عـشر من بداية   الفترة التأمينية

 التأمين.
 

 الفصل األول: الشروط العامة

ارة   .1 ة أو عـب ا وـكل كلـم ا جزء ال يتجزأ منـه داً واـحداً ويعتبر أي ملحق لـه ا عـق ة وـجداولـه تعتبر الوثيـق
ان   ا ذات المعنى في أي مـك ا يكون لـه ة أو مالحقـه ان  من الوثيـق ا معنى ـخاص في أي مـك أعطي لـه

 آخر وردت فيه ما لم يدل السياق على غير ذلك.

كل تبليغ أو إخطار بحادث تســتلزمه الوثيقة يجب أن يوجه إلى الشــركة كتابة ســواًء بواســطة البريد  .2
 اإللكتروني أو الفاكس أو باليد على العنوان المحدد في الوثيقة بأسرع وقت ممكن.  

أي اتفاق خارجي بين المؤمن له والشـــركة من شـــأنه أن يقلل من التغطيات المحددة في هذه الوثيقة   .3
 عتبر باطالً .  ي
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إذا تعدد التأمين لدى أكثر من شــركة تأمين فال تلتزم الشــركة بالتعويض عن األضــرار إال بنســبة   .4
 . المبلغ المؤمن به لديها لجملة المبالغ المؤمن بها على الخطر المؤمن منه

والمؤمن له بموجب مالحق إـضافية مقابل قـسط تأمين إـضافي وفي حدود األحكام والـشروط    للـشركة .5
الواردة بهذه الوثيقة، االتفاق على أن تقوم الشــركة بالتأمين من األضــرار األخرى غير المنصــوص  

  -عليها في هذه الوثيقة وعلى األخص ما يلي:
 

أو ـقاـئد المركـبة وـقت الـحادث أو ـما  الـتأمين من األضـــــرار التي تلحق بممتلـكات المؤمن ـله .أ
ــتهما أو تحت حيازتهما، وذلك بموجب   ــبيل األمانة أو في حراس كان موجوداً لديهما على س

 ملحق لهذه الوثيقة أو بموجب وثيقة تأمين مستقلة. 

 تغطية األضرار واألخطار التي تقع خارج الطريق العام. .ب
 

أحكام وشروط ، ال يجوز لشركة التأمين رفض تعويض  على الرغم مما ورد في هذه الوثيقة من   .6
 المؤمن له بسبب التأخير عن التبليغ عن الحادث إذا كان التأخير لعذر مقبول.

فيما يتعلق بوثيقة  تأمين االســـطول أو بأي مركبة مؤمنة بموجب هذه الوثيقة ، ال يجوز للشـــركة  .7
ه أن يقـلل من التغطـيات   ــأـن التي توفرـها ـهذه الوثيـقة أو تحرم  أن تبرم أي اتـفاق ـخارجي من شـــ

ــة حقه بالمطالبة بالتعويض بموجبها، ويدخل   ــتفيد من هذه الوثيقة من ممارسـ المؤمن له أو المسـ
ضـمن ذلك ما يتعلق بالحرمان من المطالبة بالتعويض ألي سـبب ليس له عالقة بالحادث كالعمر 

 أو الجنس أو خالفه وإال أعتبر االتفاق باطال.

ــركة بتعويض المؤمن له أ. في حال اع .8 ــارة كلية وقيام الشــ تبار المركبة المؤمن عليها بحالة خســ
على هذا األـساس، فإن الحطام يكون من حق الـشركة، وال يجوز تحميل المؤمن له أي مـصاريف  

 مقابل نقل ملكية المركبة أو استصدار شهادة حيازة للمركبة المشطوبة.
التعويض أن يقوم بدفع جميع المســـتحقات المترتبة على    ب. ويترتب على المؤمن له قبل اســـتالم  

المركبة، وتقديم ما يفيد عدم ممانعة الجهة المختصـــة لنقل ملكية حطام المركبة الى الشـــركة من  
أصـحاب الرهون في حال وجود رهن وتقديم المسـاعدة واألوراق والتوكيالت الالزمة والحضـور  

 من أجل نقل ملكية المركبة الى الشركة.    الى الدوائر المختصة، اذا استلزم األمر 

للشــركة أن تتولى اإلجراءات القضــائية والتســوية  لتمثيل المؤمن له أو قائد المركبة على نفقتها من   .9
خالل محام في أي تحقيق أو استجواب وأمام أي محكمة في أي دعوى أو التدخل في أي مرحلة من  

نه الشــركة بموجب هذه الوثيقة و يمكن أن يترتب عليه  مراحلها يتعلق بمطالبة أو حادث قد تســأل ع
دفع تعويض طبقاً ألحكام هذه الوثيقة، ولها أن تقوم بتســــوية تلك المطالبة والتصــــالح فيها، وعلى  
ــواء بتوقيع وكالة للمحامي أو خالفه من أجل  المؤمن له أن يقدم إلى الشــــركة كل تعاون ممكن  ســ

 ت القانونية .تمكينها من مباشرة أي من اإلجراءا
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دول رقم ) .10 ات الواردة في الـج اـن ة تعتبر جميع البـي ة المؤمـن ات المركـب اـن د بـي دـي ات تـح اـي ذه 5لـغ ( من ـه

 ا ال يتجزأ منها. الوثيقة جزءً 

ال تـسمع أي دعوى ناـشئة عن هذه الوثيقة بعد انقـضاء ثالث ـسنوات على حدوث الواقعة التي تولدت   .11
 وقوعها.عنها الدعوى أو على علم ذوي المصلحة ب

 تختص محاكم دولة اإلمارات العربية المتحدة بالفصل في أية منازعات تنشأ عن هذه الوثيقة.  .12
 

 الفصل الثاني: التزامات شركة التأمين
الشـــــركة بتعويض المؤمن له عن الفـقد أو التلف الذي يلحق بالمركـبة المؤمن عليـها وملحقاتها    تلتزم .1

 -أثناء وجودها فيها واألجزاء المتضررة و قطع غيارها وذلك في الحاالت اآلتية:
ــي أو نتيجة لعطب  .أ ــادم أو انقالب أو أي حادث عرضـ ــدم /أو تصـ إذا نتج الفقد أو التلف عن صـ

 نتيجة الهتراء األجزاء باالستعمال.ميكانيكي طارئ أو 
 إذا نتج  الفقد أو التلف عن حريق أو انفجار خارجي أو االشتعال الذاتي أو الصاعقة. .ب 
 إذا نتج الفقد أو التلف عن السطو أو السرقة. . ج
 إذا حدث الفقد أو التلف عن فعل متعمد صادر عن الغير. .د 

ــ. إذا حدث الفقد أو التلف في أثناء النقل البري أ و النقل المائي الداخلي أو النقل بالمصاعد أو باآلالت  هـــ
 الرافعة بما في ذلك عمليات الشحن والتفريغ التابعة ألعمال النقل السالف ذكرها.

 و. أي تغطيات إضافية يتم االتفاق عليها بموجب هذه الوثيقة أو بموجب مالحق خاصة فيها.
 تلتزم الشركة عند وقوع حادث بما يلي :  .2

إصـــــالح المركـبة أو أي جزء من أجزائـها أو ملحـقاتـها أو قطع غـيارـها وإـعادتـها إلى ـحالتـها التي     .أ
 كانت عليها قبل الحادث.

 .دفع قيمة الفقد أو التلف نقداً إلى المؤمن له في حالة االتفاق على ذلك مع المؤمن له  .ب 
تبدال المركبة المتضـر     . ج ركة أن  اـس رة  في حالة الهالك الكلي وذلك مالم يطلب المؤمن له من الـش

 تدفع له القيمة نقداً ففي هذه الحالة تقوم الشركة بإجابة طلب المؤمن له . 
في حال طلب المؤمن له تركيب قطع غيار جديدة أـصلية بدالً عن المتـضررة بالحادث أو دفع قيمتها   .3

( من القيمة النهائية لفاتورة  1الك الموضــــحة بالجدول رقم )نقداً فيتحمل المؤمن له نســــب االســــته

الـشراء، وبالنـسبة لمركبات األجرة والمركبات العمومية ومركبات مكاتب التأجير فيتحمل المؤمن له 
 (.2نسب االستهالك الموضحة بالجدول رقم )

 
ــده بموجب هذه  .4 للمؤمن له أن يتولى إصـــالح األضـــرار التي تلحق بالمركبة نتيجة حادث مؤمن ضـ

 ً ا ا خطـي ة المتفق عليـه اليف اإلصـــــالح عن القيـم درة لتـك ة المـق د القيـم ك بشـــــرط أال تزـي ة وذـل   الوثيـق
 لإلصالح مع الشركة.
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  التأمي    و ا  
   

 
ــالحها أو أن تكا   .5 ــالح تزيد عن  إذا فقدت المركبة المؤمن عليها أو ثبت عدم إمكانية إصــ ليف اإلصــ

% من قيمتـها قـبل الـحادث، ـفإن القيـمة الـتأمينـية المتفق عليـها للمركـبة بين المؤمن والمؤمن ـله عـند  50

ــى هذه  ــدهما بمقتض ــاب التعويض عن الفقد والتلف المؤمن ض ــاس احتس توقيع وثيقة التأمين هي أس
لتأمينية وبنســبة مقابلة للفترة من  % من القيمة ا20نســبة االســتهالك البالغة    الوثيقة وذلك بعد خصــم

 تاريخ بداية الفترة التأمينية إلى تاريخ الحادث بحيث يراعى كسور الفترة التأمينية.
إذا أصـبحت المركبة غير صـالحة لالسـتعمال بسـبب الفقد أو التلف المؤمن ضـدهما بمقتضـى أحكام   .6

بة ونقلها إلى أقرب ورشـة إصـالح  هذه الوثيقة، فإن الشـركة تتحمل التكاليف الالزمة لحراسـة المرك
 اإلصالح.وتسليمها للمؤمن له بعد 

الـشركة ي حال تم إـصالح المركبة المتـضررة لدى ورش اإلـصالح المعتمدة من قبل الـشركة ، فعلى ف .7
ـضمان أن يتم إـصالح المركبة بـشكل فني ـسليم وبعناية وفنية مناسبة مع ضمان العمل من قبل ورش  

ة بتمكين المؤمن ـله من فحص المركـبة ـلدى أي جـهة فحص مركـبات  تلتزم الشـــــرـكاإلصـــــالح،  و
معتـمدة في الدولة للـتأكد بأن المركـبة قد تم إصـــــالحـها بشــــــكل جـيد دون الـتأثير على الفحص الفني  

وفي حال تبين أن اإلصـالح تم   للمركبة المتضـررة جراء الحادث لدى الجهات الرسـمية المختصـة،
ــتوى الفني المطلوب وال ــة اإلصــالح  دون المس ــركة معالجة ذلك مع ورش متعارف عليه فتتولى الش

 حتى يتم إصالح المركبة بشكل فني سليم وتسليمها للمؤمن له. 
في ـحال وجود أي خالف بين الشـــــرـكة والمؤمن ـله حول قيـمة األضـــــرار أو مبلغ التعويض تقوم   .8

ركة بتعيين خبير كـشف وتقدير أضـرار مرخص ومقيد لدى الهيئة لتحديد ق يمة هذه األضـرار أو  الـش
ــركة، وفي حال عدم القبول برأي الخبير يجوز ألي من الطرفين أن   مبلغ التعويض وعلى نفقة الشــ
يطـلب من الهيـئة تعيين خبير مرخص من قبلـها على نفـقة ذـلك الطرف، وعلى أن يتحـمل نفـقة الخبير  

 في النهاية الطرف الذي لم يكن التقرير في صالحه.
 

 امات المؤمن لهالتز الثالث:الفصل 
 دفع قسط التأمين المتفق عليه. .1
اتـخاذ جميع االحتـياـطات المعقوـلة للمـحافـظة على المركـبة المؤمن عليـها وحـمايتـها من الفـقد أو التلف    .2

وإبقائها في حالة ـصالحة لالـستعمال، وفي حالة وقوع حادث أو عطب للمركبة يتعين على المؤمن له 
ادة   أن ال يترك المركبـة المؤمن عليهـا أو أي جزء منهـا دون اتخـاذ االحتيـاطـات الالزمـة لمنع زـي

ــليحات الالزمة من قبل المؤمن له  ــرار، وإذا تمت قيادة المركبة المؤمن عليها قبل إجراء التص األض
أو ـقاـئد المركـبة  ـفإن ـكل زـيادة في التلف أو ـكل تلف آخر يلحق ـبالمركـبة المؤمن عليـها نتيـجة ذـلك لن 

 تكون الشركة مسؤولة عنها وفقاً لهذه الوثيقة.
المؤمن ـله أن يبقى الـماـلك الوحـيد للمركـبة المؤمن عليـها طوال ـمدة الـتأمين ، ويتعين علـيه  يـجب على   .3

ــأنه أن يقيد مطلق ملكيته وحيازته للمركبة دون   عدم تأجيرها للغير وأن ال يوقع على أي عقد من شــ
 أن يحصل على موافقة كتابية مسبقة بذلك من الشركة.
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  التأمي    و ا  
   

 
لبة وفقاً ألحكام هذه الوثيقة يجب على المؤمن له أن يخطر  ي حالة وقوع حادث قد تترتب عليه مطاف .4

الجهات الرســمية المختصــة فوراً ، كما يتوجب عليه أن يقوم بإخطار الشــركة المؤمن لديها مع تقديم  
جميع البـياـنات المتعلـقة ـبالـحادث وـبدون ـتأخير غير مبرر، ويـجب على المؤمن ـله تســـــليم الشـــــرـكة 

 مطالبة أو إنذار أو أوراق قضائية وذلك بمجرد تسلمه إياها.المؤمن لديها بأسرع وقت كل 
إخطار الشـركة بأسـرع وقت ممكن بمجرد علمه بقيام دعوى أو تحقيق أو تحريات خاصـة بالحادث  .5

الـمذكور، وفي ـحاـلة وقوع ســـــرـقة أو عـمل جـنائي آخر ـقد يترـتب علـيه قـيام مـطالـبة وفـقاً لـهذه الوثيـقة  
الشــرطة والشــركة بأســرع وقت ممكن ودون تأخير وأن يتعاون مع يتعين على المؤمن له أن يخطر  

 الشركة في ذلك.
ــبب في الحادث مبلغ تحمل يقتطع من مبلغ التعويض   .6 ــركة التأمين تحميل المؤمن له المتسـ يجوز لشـ

المـستحق عن أي حادث يتـسبب فيه ـشخـصياً أو من يأذن له بقيادة المركبة أو الحوادث التي تقيد ـضد 
 ( . 3الجدول رقم ) مجهول ، وحسب 

ــافة لمبالغ التحمل المحددة في الجدول رقم ) .7 ــبب  3باإلضــ (، يجوز للمؤمن تحميل المؤمن له المتســ

ل إضافي وحسب التفصيل التالي:  بحادث مبلغ تحمِّ
 ( سنة.25%( بحد أقصى من قيمة التعويض إذا قل عمر سائق المركبة عن )10)   .أ
 بات التاكسي والعمومي.%( بحد أقصى من قيمة التعويض لمرك10)   .ب 

 %( بحد أقصى من قيمة التعويض للمركبات الرياضية والمركبات المزودة. 15) -ج
 %( بحد أقصى من قيمة التعويض للمركبات المزودة خارج المصنع .20)  -د 

 %( بحد أقصى من قيمة التعويض لمركبات التأجير .20)-هـ 

يراعى عند تطبيق نســــب التحمل االخذ بالنســـبة    ( من هذا الفصــــل ،7لغايات تطبيق احكام البند ) .8

 االعلى في حال تعدد نسب التحمل للحادث الواحد.
 االستثناءات الفصل الرابع: 

 
 ال تكون الشركة مسؤولة عن دفع أي تعويض عن األمور اآلتية:

غير المباشرة التي تلحق بالمؤمن له أو النقص في قيمة المركبة المترتب على استعمالها أو   الخسارة .1
 العطب أو الخلل أو الكسر الذي يصيب األجهزة الميكانيكية أو الكهربائية.

التلف الحاصل نتيجة زيادة الحمولة أو تجاوز حدود العرض أو الطول أو العلو المسموح به أو زيادة  .2
ــر والفعال  عدد الركاب   ــبب المباشـ ــريطة أن يثبت بأن ذلك هو السـ على العدد المرخص به قانوناً شـ

 الذي أدى إلى الضرر.  
 التلف الذي يصيب اإلطارات إذا لم يقع في نفس الوقت تلف للمركبة المؤمن عليها. .3
 الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة من الحوادث الناجمة عن : .4

 غراض المحددة في طلب التأمين الملحق بهذه الوثيقة.استعمال المركبة في غير األ .أ
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  التأمي    و ا  
   

 
مـخالـفة القوانين إذا انطوت المـخالـفة على جـناـية أو جنـحة عـمدـية وفـقاً للتعريف المنصـــــوص   .ب 

 عليه في قانون العقوبات االتحادي النافذ.
إذا ثبت اســتعمال المركبة أو اســتخدامها في ســباق أو اختبار الســرعة شــريطة أن يثبت أنه الســبب  .5

 المباشر في وقوع الحادث.
ــائق غير مرخص له  .6 ــبب سـ التلف الذي يلحق بالمركبة من الحوادث التي تقع أثناء قيادة المركبة بسـ

ــة قيادة لنوع/فئة المركبة طبقاً   ــول على رخصـ ــير والمرور، أو دون الحصـ بالقيادة طبقا لقانون السـ
الذي انتهت صــالحية رخصــة قيادته    لقانون الســير والمرور ولوائحه وأحكام هذه الوثيقة أو الســائق

دـها خالل ثالثين يوـماً من ـتاريخ الـحادث، أو أن يكون الترخيص الممنوح ـله ـقد  ولم يتمكن من تـجدـي
 صدر أمر بإيقافه من المحكمة أو السلطات المختصة أو بمقتضى لوائح المرور.

جـمة عن قـيادة المركـبة تـحت الفـقد أو التلف اـلذي يلحق ـبالمركـبة أو أي من أجزائـها من الحوادث الـنا .7
ــيطرة على   ــروبات الكحولية، أو العقاقير المؤثرة في قدرة قائدها على السـ تأثير المخدرات أو المشـ
المركبة، إذا ثبت ذلك لدى الجهات المختـصة أو باعتراف قائد المركبة، وال يـسري هذا االـستثناء في 

   .حالة المركبة المعدة للتأجير 
ذي .8 د أو التلف اـل ا لم   الفـق ة ـم ذه الوثيـق ة في ـه ة المبيـن ة الجغرافـي دود المنطـق ارج ـح ة ـخ المركـب يلحق ـب

 المنطقة.يصدر ملحق بامتداد التغطية لتلك 
الحوادث التي تكون قد وقعت أو نشأت أو نتجت أو تعلقت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالكوارث     .9

ات أو الزوابع أو األعـاصـــــير أو ثوران ــاـن ل )الفيضـــ ة مـث البراكين أو الزالزل والهزات   الطبيعـي
 األرضية(. 

الغزو أو أعمال العدو األجنبي أو األعمال الحربية سـواء كانت  الحرب معلنة أو لم تعلن أو الحرب    .10
ــكري   ــعبية أو العصــيان أو الثورة أو االنقالب العس  أو األهلية أو االضــراب أو االضــطرابات الش

لطة أو المصـادرة أو التأميم أ و المواد والنظائر المشـعة أو التفجيرات الذرية أو النووية  اغتصـاب الـس
 أو أي عامل يتصل بطريق مباشر  أو غير مباشر بأي سبب من األسباب المتقدمة. 

ــركة الحق في الرجوع على     .11 ــيب المركبة المؤمن عليها في حال فقدان الشـ الفقد أو التلف الذي يصـ
مسبب الضرر بسبب إقرار المؤمن له بالمسؤولية عن الحادث الذي لم يكن هو المتسبب به وفي حال 

 ثبت ذلك بعد أداء التعويض للمؤمن له فيحق للشركة الرجوع عليه السترداد ما أدته إليه.
الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة خارج الطريق وفقاً لتعريف الطريق ما لم يصــــدر ملحق بامتداد    .12

 التغطية الى خارج الطريق .
 

 الفصل الخامس: حاالت الرجوع على المؤمن له 
أدته على المؤمن له أو قائد المركبة او كليهما بحـسب األحوال بقيمة ما تكون قد   يجوز للـشركة  أن ترجع

 -من تعويض في الحاالت اآلتية:

إذا ثـبت أن الـتأمين ـقد عـقد بـناء على إدالء المؤمن ـله ببـياـنات ـكاذـبة أو إخـفاـئه وـقائع جوهرـية تؤثر   .1
 في قبول الشركة تغطية الخطر أو على سعر التأمين .
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  التأمي    و ا  
   

 

أمين  إذا ثبت بعد دفع التعويض أنه جرى اســـتعمال المركبة في غير األغراض المحددة في طلب الت .2
تحميلها بأكثر من الحمولة     ثبت  الملحق بهذه الوثيقة أو تجاوز الحد األقـصى للركاب المـسموح به أو

أو إذا كانت حمولتها غير محزومة بشـكل فني محكم أو تجاوز حدود العرض أو الطول   المقررة لها
 ادث.أو العلو المسموح  به،  كل ذلك شريطة أن يثبت أنه السبب المباشر في وقوع الح

إذا ثـبت بـعد دفع التعويض أن هـنالك مـخالـفة للقوانين إذا انطوت المـخالـفة على جـناية أو جنـحة عـمدية   .3
 وفقاً للتعريف المنصوص عليه في قانون العقوبات النافذ المفعول في الدولة. 

أو  إذا ثـبت أن الفـقد أو التلف اـلذي لحق ـبالمركـبة أو أي من أجزائـها ـناجم بســــــبب وقوع  المؤمن ـله   .4
شــخص آخر ســمح له بقيادتها تحت تأثير المخدرات أو المشــروبات الكحولية ، أو العقاقير المؤثرة  
في قدرة قائدها على الســيطرة على المركبة ، إذا ثبت ذلك لدى الجهات المختصــة أو باعتراف قائد 

 أجر(.المركبة، أما إذا كانت المركبة معدة للتأجير فيتم الرجوع على قائد المركبة )المست

 إذا ثبت وقوع الحادث عمداً من المؤمن له أو قائد المركبة.  .5

اذا تســبب المقطورة أو نصــف المقطورة أو شــبه المقطورة بحادث ولم يكن المؤمن له قد اتفق مع     .6
 الشركة على وجود مقطورة. 

ى  في ـحال ـكان الفـقد أو التلف اـلذي لحق ـبالمركـبة نتيـجة عملـية ســـــرـقة أو ســـــطو فيتم الرجوع عل  .7
 السارق فقط . 

 
 الفصل السادس: إنهاء الوثيقة 

ريان الوثيقة وذلك  .1 ريطة وجود أسـباب جدية تسـتوجب هذا اإلنهاء أثناء ـس ركة إنهاء هذه الوثيقة ـش للـش
ــطة البريد اإللكتروني أو الفاكس أو باليد أو   ــواء بواس ــل إلى المؤمن له س ــعار كتابي يرس بموجب إش

وف ـله ـلدى بخـطاب مســــــجل وذـلك قـبل ثالثين يوـماً من الـتاريخ المـحدد لإلنـهاء على آخر عنوان معر
الشركة مع إخطار هيئة التأمين بأسباب هذا اإلنهاء، وفي هذه الحالة ترد الشركة إلى المؤمن له القسط  

 المدفوع بعد خصم الجزء المتناسب مع المدة التي كانت فيها الوثيقة سارية المفعول. 
اســــطة البريد  للمؤمن له أن ينهي أحكام هذه الوثيقة بإشــــعار كتابي يرســــل إلى الشــــركة ســــواء بو .2

اإللكتروني أو الفاكس أو باليد أو بخطاب مســــجل وذلك  قبل ســــبعة أيام من التاريخ المحدد لإلنهاء،  
وفي هذه الحالة ترد الشـركة إلى المؤمن له القسـط المدفوع بعد خصـم الجزء المتناسـب مع المدة التي  

بشـــــرط أال تكون هـناك أـية  ( 4ـكاـنت الوثيـقة ســـــارـية فيـها وذـلك وفـقا لـجدول الـمدد القصـــــيرة رقم )

تعويضــات دفعت للمؤمن له أو مطالبات معلقة بشــأن هذه الوثيقة أثناء فترة ســريانها وكان المؤمن له 
 متسبباً في الحادث أو أن الحادث يعزى لمجهول.

ارة الكلية( ـشريطة ـشطب تـسجيلها   .3 تعتبر هذه الوثيقة منتهية حكماً في حال التلف الكلي للمركبة )الخـس
ر تصـــدره إدارة المرور والترخيص يؤكد عدم صـــالحيتها لالســـتعمال وقيام الشـــركة بتعويض  بتقري

 المؤمن له حسب احكام هذه الوثيقة.
 ( 1جدول رقم )
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  التأمي    و ا  
   

 
مركبات األجرة والمركبات العمومية ومركبات مكاتب التأجير حسب تاريخ    فيما عدانسب االستهالك "  

 أول تسجيل واستعمال " 
 

 النسبة السنة
 - األولى

 5 % الثانية

 10 % الثالثة

 15 % الرابعة

 20 % الخامسة

 30 % السادسة وما فوق

 
 

 ( 2جدول رقم )
نسب االستهالك " لمركبات األجرة والمركبات العمومية ومركبات مكاتب التأجير حسب تاريخ أول  

 تسجيل واستعمال" 
 

 النسبة السنة

 10 % الستة أشهر األخيرة من السنة األولى

 20 % الثانية

 25 % الثالثة

 30 % الرابعة

 35 % الخامسة

 40 % السادسة وما فوق

 
 ( 3جدول رقم )

 مبالـــــــــــــــــغ التحــــــــــــــمل "" 
 

 مبلغ التحمل  المركبة
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  التأمي    و ا  
   

 

( 9المركبات الخصـوصـي التي ال يزيد عدد ركابها المصـرح بهم على )
 ( درهم50,000ركاب وال تزيد قيمتها عن )

ــغ   ــلـ ــبـ مـ ــاوز  ــجـ ــتـ يـ ال 
 (درهم /لكل حادث 350)

( 9المركـبات الـخاصـــــة التي ال يزـيد ـعدد رـكابـها المصـــــرح بهم على )
( ـعن  ـتهـــا  ـم ـي ـق ـتزيـــد  واـلـتي   ـتـتجـــاوز  50,000ركـــاب،  وال  درـهم   )

 ( درهم.100,000)

( ـلغ  ـب ـم ـتجـــاوز  ـي ( 700ال 

 درهم /لكل حادث 

( 9المركـبات الـخاصـــــة التي ال يزـيد ـعدد رـكابـها المصـــــرح بهم على )
( ـعن  ـقـيـمـتهـــا  ـتزيـــد  واـلـتي   ـتـتجــاوز  100,000ركـــاب،  وال  درـهم   )

 ( درهم.250,000)

( مبلغ  ــاوز  يتج ( 1000ال 

 درهم /لكل حادث 

( 9المركـبات الـخاصـــــة التي ال يزـيد ـعدد رـكابـها المصـــــرح بهم على )
 ( درهم.250,000ركاب، والتي  تزيد قيمتها عن )

اوز مبلغ    1200)  (ال يتـج
 درهم /لكل حادث 

( 9المركـبات الـخاصـــــة التي ال يزـيد ـعدد رـكابـها المصـــــرح بهم على )
 ( درهم.500,000ركاب، والتي  تزيد قيمتها عن )

( مبلغ  ــاوز  يتج ( 1400ال 

 درهم /لكل حادث 

( ركاب 9ركابها المصــرح بهم عن ) المركبات الخاصــة التي يزيد عدد 

 راكب  12وال يتجاوز عن 
( مبلغ  يتجــاوز  ( 1500ال 

 درهم /لكل حادث 

( راكباً  12المركبات الخاصــة التي يزيد عدد ركابها المصــرح بهم على )

 ( طن.3ومركبات االجرة ومركبات النقل التي ال تزيد حمولتها على )
)  ال مبلغ  ( 1700يتجــاوز 

 درهم /لكل حادث 

( طن وحــافالت الركــاب 3مركبــات النقــل التي تزيــد حمولتهــا على )

 والمركبات الصناعية المعدة لألشغال اإلنشائية واألعمال الزراعية.
يتجــاوز مبلغ ) ( 4500ال 

 درهم /لكل حادث 

 
 

 ( 4جدول رقم )
 سط التأمين " جدول المدد القصيرة " ببيان نسب االسترداد من ق

 

 نسبة االسترداد من القسط المدة لسريان الوثيقة

 %80 مدة ال تتجاوز شهر واحد 

ة   اوز أربـع اوز شـــــهر وال تتـج دة تتـج ـم
 اشهر

70% 
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  التأمي    و ا  
   

 
ـمدة تتـجاوز أربـعة اشـــــهر وال تتـجاوز  

 ستة   أشهر
50 % 

مدة تتجاوز ـستة أـشهر ال تتجاوز عـشرة  
 أشهر 

30% 

 ال شيء مدة تتجاوز عشرة    أشهر

                                                  
 ( 5جدول رقم )

 وثيقة تأمين الفقد والتلف" المؤمن عليها في  "جدول بيانات المركبة

 بيـــانـــات المركبــــــــة

بـــــلـــــد 
ـــنع   صـــ
 المركبة

رقــــــم  
 اللوحة

نــــــــــــوع  
الــمــركــبـــة  

 ولونها

ــئـــــة   فـــ
 المركبة

ــفــة   صــــ
 التسجيل

صــــــــفــــة  
 االستعمال

 سنة الصنع
ة   الحموـل

أو  
 الوزن

ــدد  عـــــــ
ــركـــاب  ال
ــع   مـــــــــ

 السائق

         

 رقم المحرك:
 
 
 
 
 

 رقم الهيكل )الشاصي(: 
 
  

المركبة الواردة بياناتها في هذا الجدول مؤمنة لديها وفقاً    تقر شــــركة................................... بأن
 ألحكام هذه الوثيقة.

 / / :تاريخ اإلصدار:                                            مركز اإلصدار

ــاعة: ــاع  في  من يوم :         /        /          ،  وتنتهي                    -مدة التأمين تبدأ في الس ة  الس
 ..... من  يوم:  /      /

 قسط التأمين المتفق عليه  ....................................................................درهم 

 بيانات الشركة  بيانات المؤمـن لـه 

اســــم المؤمــن  
 : اسم الشركة  .................................. : لـه 

...............................
.. 

العنـــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــوان 

............................... : العنـــــــوان  ................................. :
.. 
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  التأمي    و ا  
   

 
الـــــبـــــريـــــد  
  االلكتروني

الـــــبـــــريـــــد   ................................. :
 االلكتروني 

: ...............................
. 

ــنــــوان   الــــعــ
 البريدي 

ــوان  ................................. : ــنــ ــعــ الــ
 البريدي

 ...............................
. 

...............................  رقم الهاتف ................................ : رقم الهاتف 
. 

 التوقيـــع والختم عن الشركـــــــــــــة اسم وتوقيـع المؤمن له أو مــن ينوب عنـه:

 
 طلب تأمين مركبة 

 بيانات مقدم الطلب 

االسم حسب  
 بطاقة الهوية 

 القبيلة  العائلة /   الثالث  الثاني  االول 
     

الرمز   صندوق البريد  /      /        تاريخ الميالد 
 البريدي 

 

  البريد االلكتروني    رقم الهوية 

  هاتف النقال  هاتف العمل  هاتف المنزل 
العنوان/  
 االمارة 

 

  جهة العمل   المهنة
رقم رخصة  

 القيادة
  تاريخ االنتهاء  

االسم  
التجاري)ان  

 وجد( 

  رقم السجل لتجاري  

    المقر الرئيسي 
 

 تفاصيل الخدمة التأمينية 
شاحنة   نقل  ماركة التسجيل 

 صغيرة 
 اخرى  شاحنة كبيرة 
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  التأمي    و ا  
   

 
 اخرى  تعليم قيادة اجرة تجاري  خصوصي   الطراز/االستعمال 

  رقم المحرك   رقم الهيكل 
سعة أسطوانات    رقم الشاصي 

 المحرك
 

  سنة الصنع   عدد الركاب 
قيمة المركبة  
  الحالي بدون 

 األجهزة الكمالية 

قيمة المركبة شاملة   
 األجهزة الكمالية 

 مع بيان تلك األجهزة 

 

  نوع التأمين المطلوب   مدة التأمين 
  توقيع   المؤمن له/ ممثله 

 



 
 

 

 
 34من  21 صفحة وثائق التأمي   حول إعادة صياغة نصوص بعض  منعم الخفاج   

   

  التأمي    و ا  
   

 

 ركبة من المسؤولية المدنيةالموثيقة الموحدة لتأمين (: ال2الملحق رقم )
 
الصادرة بموجب نظام توحيد وثائق   ركبة من المسؤولية المدنية الموثيقة الموحدة لتأمين ال

 2016( لسنة 25رقم )  سندا لقرار مجلس إدارة هيئة التأمين، التأمين على المركبات

 
المـشار إليها في هذه الوثيقة بـ    أن المؤمن له قد تقدم إلى ـشركة..................................  بما

ــاً لهذ  ــاس ــركة " بطلب إلبرام التأمين المبين فيما بعد ، ووافق على اعتبار هذا الطلب  أس ه " الش
ــط  ــركة المطلوب منهالتأمين  الوثيقة وجزًء ال يتجزأ منها ودفع أو قبل أن يدفع قســ ، وقبلت الشــ

وتعهدت بدفع التعويض للغير/ المتضـرر في حالة حدوث ضـرر بموجب هذا التأمين سـواء أكان  
 ناشئا عن إستعمال المركبة أو وقوفها في دولة اإلمارات العربية المتحدة  أثناء مدة التأمين. 

تي تتســـبب بها  فقد أبرمت هذه الوثيقة لتغطية المســـؤولية تجاه الغير /المتضـــرر عن الحوادث ال
غير/المتضــرر التي تقع طبقاً لألحكام والشــروط واالســتثناءات الواردة بهذه الوثيقة أو  للالمركبة  

 الملحقة بها وذلك عن المبالغ التي يلزم المؤمن له أو قائد المركبة بدفعها لقاء: 
 االضرار الجسدية التي تلحق بالغير داخل المركبة أو خارجها. -
 تي تلحق بالغير. األضرار المادية ال -

 
 التعاريف:

 يكون للكلمات والعبارات اآلتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض السياق بغير ذلك: 
 

: وثيقة التأمين  الموحدة لتأمين المركبة من المسـؤولية المدنية تجاه الغير التي   الوثيقة
لضـــرر  تتعهد بمقتضـــاها الشـــركة بأن تعوض الغير المتضـــرر عند حدوث ا

مقابل القســط    التي تحكم العالقة بين الطرفينالمغطى بالوثيقة وأي ملحق لها و
 .الذي يدفعه المؤمن له

ــركــــة   الشــــــ
 )المؤمن(

 ً ا للقوانين واألنظـمة    : شـــــرـكة الـتأمين المرخص لـها ـبالعـمل داـخل اـلدوـلة طبـق
 الصادرة في الدولة وقبلت التأمين على المركبة وأصدرت الوثيقة.

ــخص الطبيعي أو االعتباري الذي تقدم بطلب التأمين وابرم مع المؤمن     المؤمن له : الشـ
 وثيقة التأمين لمركبته وسدد أو قبل أن يسدد قسط التأمين .

 قائد المركبة 
 
 
 
 
 

: المؤمن له أو أي شـــخص يقود المركبة بإذن أو بأمر المؤمن له بشـــرط أن  
انون الســـــير والمرور   اً لـق ا لفـئة المركـبة طبـق ادة وفـق القـي ــاً ـله ـب يكون مرخصـــ
أمر   د ألغي ـب ه ـق والقوانين واللوائح األخرى وأن ال يكون الترخيص الممنوح ـل

ــير والمرور والئحته ا ــى قانون الســ لتنفيذية ، ويدخل  من المحكمة أو بمقتضــ
ـضمن هذا التعريف قائد المركبة الذي انتهت ـصالحية رخـصة قيادته إذا تمكن  

 . من تاريخ الحادث  خالل ثالثين يوماً من تجديدها 
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  التأمي    و ا  
   

 

 المتضررالغير
 
 
 
 
 

 طلب التأمين 

أي شـــخص طبيعي أو اعتباري لحقت به أو بممتلكاته إصـــابة أو ضـــرر   .4
ــبب الحادث ، ــتثنى من ذلك المؤمن له و قائد المركبة والركاب   بســ ويســ

 الذين يعملون لدى المؤمن له إذا ما أصيبوا أثناء العمل وبسببه.
د المركـبة)الزوج والواـلدين واألوالد(  أ .5 اـئ فراد ـعائـلة ـكل من المؤمن ـله و ـق

 المتسببة بالحادث . 
 عليم  القيادة.قائد المركبة المخصصة للتأجير ومركبة النقل العام ومركبة ت .6
: الطـلب المتضـــــمن البـياـنات الـخاصـــــة ـبالمؤمن ـله وبـياـنات المركـبة ونوع    

 خطياً. أو التغطية المطلوبة ويمأل بمعرفة أو علم المؤمن له إلكترونيا
 الذي يسدده أو يتعهد أن يسدده المؤمن له نظير التغطية التأمينية. : المقابل قسط التأمين

ــتعمال المركبة أو   الحادث : كل واقعة ألحقت ضــــرراً بالغير / المتضــــرر نتيجة اســ
ــياء منها أو حركتها أو اندفاعها    احتراقهاانفجارها أو   ــقوط أش أو تناثرها أو س

 الذاتي أو وقوفها.
األضــــــــــرار  

 الجسدية
 
 

الضــــــــــرار  
 المادية

 
 المركبة

ــابات البدنية التي تلحق بالغير بما في ذلك العجز الكلي أو   : الوفاة و/أو اإلصــ
 الجزئي الدائم أو المؤقت.

 : الضرر او التلف الذي يلحق بالممتلكات العائدة للغير. 
 

ة   ة أو أي جهـاز آخر يســـــير بقوة ميكـانيكـي ارـي ة أو دراجـة ـن ة ميكـانيكـي : آـل
 والموضحة مواصفاتها في الوثيقة .

 

  المقطورة
 
 

نصــــــــــــــف  
ــورة  ــط ــق ــم  ال

ــه  و ــبـــ شـــــــ
 المقطورة

ــمل   ــاحنة أو جرار ، وتشـ ــممة لالرتباط بمركبة ميكانيكية أو شـ : مركبة مصـ
يزيــد وزنهــا التي ال  كيلو    750عن    المقطورة الخفيفــة )مقطورة الرحالت( 

 غرام والمرخصة لذلك وفق قانون السير والمرور  الساري المفعول. 
ا   ة يكون جزء كبير من وزنـه : مقطورة ـبدون محور أـمامي، ومرتبـطة بطريـق

 ووزن  حمولتها محموالً من قبل الجرار أو المركبة الميكانيكية )القاطرة(.
 
 
 

ــ ــارثــ ــكــ   ةالــ
 الطبيعية

الطبيعة مثل)الفيضـانات أو الزوابع أو األعاصـير  : كل ظاهرة عامة تنشـأ عن  
أو ثوران البراكين أو الزالزل والهزات األرضــية( وتؤدي إلى ضــرر شــامل 

 وواسع ويصدر بخصوصها قرار من السلطة المختصة في الدولة.
 

ــق   ــحـ ــلـ ــمـ الـ
 اإلضافي

ــاف إلى  ة يضـــ ــافـي افع إضـــ اق ـخاص بين الطرفين يحتوي على مـن : ـكل اتـف
 ة في هذه الوثيقة.التغطيات األساسي



 
 

 

 
 34من  23 صفحة وثائق التأمي   حول إعادة صياغة نصوص بعض  منعم الخفاج   

   

  التأمي    و ا  
   

 

ــحـــــق   ــلـــ مـــ
ــوادث   ــحـــ الـــ
الشخصيــــــــــــة 

    

: غطاء تأمين إضــــافي من الحوادث الشــــخصــــية لقائد المركبة والمؤمن له    
 والركاب الذين تم استثناؤهم من التغطية األساسية مقابل قسط إضافي.

 

المســـــؤوليــة  
 المدنيـــــــــة

: المـسؤولية عن اإلـصابات و األـضرار الناتجة عن  اـستعمال المركبة المؤمن  
 عليها والتي تصيب الغير / المتضرر . 

ـــــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الطريــ
 ق
 
 
 

نســــــــــبـــــة  
 الستهالك  

: كل سبيل مفتوح للسير العام دون حاجة إلى إذن خاص وكل مكان يتسع لمرور  
ــواء كان   ــمح للجمهور بارتياده س ذلك بإذن أو بترخيص من جهة  المركبات ويس

، ووفقاً للتعريف   مختصـة أو بغير ذلك وسـواء كان ارتياده بمقابل أو بغير مقابل
 الوارد في قانون السير والمرور النافذ.   

ــتبدال قطع   ــرر عند وقوع حادث وطلبه اسـ ــبة التي يتحملها الغير المتضـ : النسـ
جزئية وفقاً لجداول االستهالك  غيار جديدة بدال من المستعملة في حالة الخسارة ال

  . 
  

 
 الفصل األول: ) الشـــروط العامــــة (: 

 
ة أو   .1 ا وـكل كلـم ا جزء ال يتجزأ منـه داً واـحداً ويعتبر أي ملحق لـه ا عـق ة وـجداولـه تعتبر الوثيـق

عـبارة أعطى لـها معنى ـخاص في أي جزء من الوثيـقة أو مالحقـها يكون لـها ذات المعنى في 
 آخر وردت فيه ما لم يدل السياق على غير ذلك .أي مكان 

 ال تسري أحكام هذه الوثيقة خارج حدود دولة اإلمارات العربية المتحدة. .2
ال يجوز للشـركة التمسـك في مواجهة الغير المتضـرر بعدم مسـؤوليتها عن التعويض بسـبب   .3

 أي دفع من الدفوع التي يمكن إثارتها في مواجهة المؤمن له . 
بالتعويض عن األـضرار التي لحقت به والتي    المتـضرر مطالبة الـشركة مباـشرةً /يحق للغير   .4

 تسببت بها المركبة المؤمنة لديها.
أفراد عائلة  كل من المؤمن له أو قائد المركبة   . تكون مســـؤولية الشـــركة في حالة وفاة أحد أ .5

ة  200.000مبلغ    ــاـب د اإلصـــ ائتي الف درهم( فقط للشـــــخص الواـحد ، وعـن تكون   درهم )ـم

 مسؤولية المؤمن بحسب نسبة العجز الى المبلغ المذكور للشخص الواحد. 
قائد المركبة المخصــصــة للتأجير ومركبة النقل العام  . تكون مســؤولية الشــركة في حالة وفاة  ب

درهم )ـمائتي الف درهم( فقط للشـــــخص الواـحد ، وعـند    200.000مبلغ   ومركـبة تعليم القـيادة 

 المؤمن بحسب نسبة العجز الى المبلغ المذكور للشخص الواحد. اإلصابة تكون مسؤولية
كل تبليغ أو إخطار بحادث تسـتلزمه الوثيقة يجب أن يوجه إلى الشـركة كتابة سـواًء بواسـطة   .6

 البريد اإللكتروني أو الفاكس أو باليد على العنوان المحدد في الوثيقة بأسرع وقت ممكن .



 
 

 

 
 34من  24 صفحة وثائق التأمي   حول إعادة صياغة نصوص بعض  منعم الخفاج   

   

  التأمي    و ا  
   

 

ول أو بأي مركبة مؤمنة بموجب هذه الوثيقة ال يجوز للشــركة  أ.  فيما يتعلق بوثيقة تأمين االســط .7
والمؤمن له عقد أي اتفاق من شــــأنه أن يقلل أو يحول دون تغطية مســــؤوليته المدنية الكاملة  
الناشــــئة عن الوفاة أو اإلصــــابات البدنية أو األضــــرار المادية التي توفرها هذه الوثيقة أو  

يات المقررة في هذه الوثيقة، ويدخل ضــمن ذلك ما  تخفيض حدود مســؤولية الشــركة أو التغط
ــبب ليس له عالقة بالحادث كالعمر أو الجنس   يتعلق بالحرمان من المطالبة بالتعويض ألي سـ

 أو تاريخ حصوله على رخصة القيادة  و خالفه وإال أعتبر االتفاق باطال .
وثيـقة أو زـيادة ـحدود ـهذه ب. على أـنه يجوز االتـفاق على تغطـيات ـتأمينـية ـجدـيدة ال تشـــــملـها ال  

 المسؤوليات والتغطيات بموجب وثيقة منفصلة أو بموجب ملحق إضافي . 
ــوية  لتمثيل المؤمن له أو قائد المركبة على   .8 ــائية والتسـ ــركة أن تتولى اإلجراءات القضـ للشـ

ــتجواب وأمام أي محكمة في أي دعوى أو التدخل  نفقتها من خالل محام في أي تحقيق أو اس
حلة من مراحلها يتعلق بمطالبة أو حادث قد تسأل عنه الشركة بموجب هذه الوثيقة  في أي مر

اً ألحـكام ـهذه الوثيـقة، ولـها أن تقوم بتســـــوـية تـلك  و يمكن أن يترـتب علـيه دفع تعويض طبـق
المطالبة والتصالح فيها، وعلى المؤمن له أن يقدم إلى الشركة كل تعاون ممكن  سواء بتوقيع  

 خالفه من أجل تمكينها من مباشرة أي من اإلجراءات القانونية . وكالة للمحامي أو
ــئة عن وثائق التأمين على الحياة ووثائق التأمين من الحوادث     .9 ــاس بالحقوق الناشـ دون المسـ

الـشخـصية وفي حال تعدد وثائق التأمين اإللزامي من المـسؤولية المدنية الناـشئة عن اـستعمال  
 كة واحدة فإن: المركبة الصادرة عن أكثر من شر

ــركات المؤمنة في حال الوفيات واإلصــابات، أما اذا كان   ــاوي بين الش ــم بالتس أ.  التعويض يقس
ــبة   ــب درجة الخطأ فتؤخذ نس ــؤولية )بين المؤمن له والغير /المتضــرر( حس ــام للمس هنالك اقتس

 االشتراك في المسؤولية بعين االعتبار.  
مبلغ التأمين المبين في كل وثيقة إلى ب. التعويض عن األضــرار المادية يقســم بحســب نســبة    

 مجموع مبالغ التأمين في باقي الوثائق،  وتؤخذ نسبة االشتراك في المسؤولية بعين االعتبار.
 تلتزم الشركة عند وقوع حادث بما يلي:   .10

ــتبدال قطع غيارها   .أ ــررة أو أي جزء من أجزائها أو ملحقاتها واســ ــالح المركبة المتضــ إصــ
 الحادث.ى حالتها التي كانت عليها قبل المتضررة وإعادتها إل

دفع القيمة الســــوقية للمركبة/المركبات المتضــــررة إذا تجاوزت قيمة األضــــرار ما نســــبته   .ب 
ــوقية للمركبة وقت الحادث، 50) ــركة مبلغ  %( من القيمة السـ ــؤولية الشـ على أال تتعدى مسـ

الـثاني : التزاـمات   ( من )الفصـــــل1لفقرة )ج( من البـند )مليوني درهم عن ـكل ـحادث . وفـقا ل

 شركة التامين(.
ـبأخرى من ذات النوع والمودـيل  اســـــتـبدال المركـبة المتضـــــررة في ـحاـلة الخســـــارة الكلـية  . ج

أن تدفع   ر /المتـضررواالـضافات والحالة التي كانت عليها قبل الحادث ، وذلك مالم يطلب الغي
 له القيمة نقداً  وفي هذه الحالة تقوم الشركة بإجابة طلبه.  

تدفع الشركة نقداً إلى الغير المتضرر في حال طلبه ذلك قيمة األضرار )الفقد أو التلف( للقطع    .د 
المتضـــــررة للمركـبة كلـها أو أي جزء من أجزائـها أو ملحـقاتـها أو قطع غـيارـها وـما يمـثل أجور  



 
 

 

 
 34من  25 صفحة وثائق التأمي   حول إعادة صياغة نصوص بعض  منعم الخفاج   

   

  التأمي    و ا  
   

 

تبدال القطع المفقودة أو التالفة وقت الحادث وإعادتها الى الحالة التي كانت عل يها قبل  تركيب واـس
 الحادث.

لها واـستعمالها أكثر  تـستبدل القطع المتـضررة للمركبات التي لم يمض على تاريخ أول تـسجيل     .11
ل المتضرر أي نسب استهالك.  من سنة كاملة بقطع جديدة أصلية ودون تحمِّ

حال تم االتفاق مع الغير المتضــرر على إصــالح المركبة المتضــررة، فإن شــركة التأمين   في   .12
للمركبات التي لم يمض   ، وذلكتلتزم بإصــالح المركبة المتضــررة في ورش إصــالح الوكالة
 على تاريخ أول تسجيل لها واستعمالها أكثر من سنة كاملة.

تعمالها تلتزم الـشركة بإـصالح المركبة  في حال مرور أكثر من ـسنة على تـسجيل المركبة واـس   .13
المتضــررة لدى ورش إصــالح مناســبة ويتم اســتبدال القطع المتضــررة بأخرى أصــلية بذات 

ضــمن الشــركة بأن تتم أعمال اإلصــالح وفقا لألصــول الفنية، كما وتضــمن  المســتوى بحيث ت
ــركة تمكين الغير المتضــرر من فحص المركبةالورش أعمال اإلصــالح ، وعلى   لدى أي    الش

بشــكل  وفقا لألصــول الفنية و  جهة فاحصــة معتمدة في الدولة للتأكد من أنه تم إصــالح المركبة
يسـتوفي الشـروط المطلوبة لترخيصـها من حيث المتانة واألمان وأي شـرط آخر ودون التأثير  

وفي  على الفحص الفني للمركبة المتضــررة جراء الحادث لدى الجهات الرســمية المختصــة.  
حال تبين أن اإلصـــالح لم يكن وفقا لألصـــول الفنية فتلتزم الشـــركة بمعالجة األمر الى أن يتم  

 ير المتضرر مركبته بعد إصالحها بشكل نهائي ووفقا لألصول الفنية بأقرب وقت.تسليم الغ
في ـحال طـلب الغير المتضـــــرر تركـيب قطع غـيار ـجدـيدة ـبدالً عن القطع المتضـــــررة جراء    .14

( من القيـمة النـهائـية لـفاتورة  1الـحادث فيتحـمل نســـــب االســـــتهالك المـحددة في الـجدول رقم )

ــراء، وفيما يتعلق بمركبات  مكاتب التأجير ومركبات األجرة والمركبات العمومية  فتطبق    الشــ
 ( من القيمة النهائية لفاتورة الشراء .2نسب االستهالك المحددة في الجدول رقم )

ال يجوز خصـم االسـتهالك أو تركيب قطع مسـتعملة إذا كانت القطع ضـمن القائمة المحددة في  .15
 ( الوارد في هذه الوثيقة. 4الجدول رقم ) 

ير/المتـضرر أن يتولى إـصالح األـضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة الحادث ـشريطة أن ال  للغ .16
تزـيد كلـفة االصـــــالح عن المبلغ المتفق علـيه مع الشـــــرـكة ولـها أن تطـلب ـما يفـيد أن عملـية  

 إصالح المركبة قد تمت. 
الشــاصـي(  من المركبة كقاعدة المركبة )  غير القابلة للتبديلفي حال تضــرر األجزاء الثابتة   .17

د أو لحام نتيجة الحادث، فإن   أو األعمدة وأصـبحت هذه األجزاء بحاجة إلى عملية قص أو ـش
ــارة كلية وتلتزم الشــركة بالتعويض حســب القيمة الســوقية للمركبة   المركبة تعتبر بحالة خس

 وقت الحادث.
ارة كلية وقامت الـشركة بتعويض الغير المتضـرر     .18 على هذا في حال اعتبار المركبة بحالة خـس

األسـاس فإن الحطام يكون من حق الشـركة، وال يجوز تحميل الغير المتضـرر أي مصـاريف  
مقابل نقل ملكية المركبة أو استصدار شهادة حيازة للمركبة المشطوبة، على أن تكون المركبة  

 خالية من أي التزامات تجاه الغير كالمخالفات المرورية وغيره.



 
 

 

 
 34من  26 صفحة وثائق التأمي   حول إعادة صياغة نصوص بعض  منعم الخفاج   

   

  التأمي    و ا  
   

 

لشـــركة والغير المتضـــرر بشـــأن قيمة األضـــرار أو مبلغ  أ. في حال وجود أي خالف بين ا .19
التعويض أو تحديد القيمة الســــوقية للمركبة المتضــــررة فإنه يتم تعيين خبير كشــــف وتقدير  
أضـــــرار مرخص ومقـيد لدى هيـئة الـتأمين لتـحديد قيـمة هذه األضـــــرار أو مبلغ التعويض أو  

 القيمة السوقية وعلى نفقة الشركة.
دم قبول   ال ـع أمين تعيين  ب. في ـح ة الـت ب من هيـئ رأي الخبير، يجوز ألي من الطرفين أن يطـل

خبير مرخص من قبلـها على نفـقة ذـلك الطرف، وعلى أن يتحـمل أتـعاب الخبير الطرف اـلذي لم  
 يكن التقرير في صالحه.

ة أو أي من   .20 د المركـب اـئ ه أو ـق ة للمؤمن ـل أمينـي ة ـت ة تغطـي ــاـف اق على إضـــ ال االتـف في ـح
ــخاص الذين تم   ــتثناؤهم من التغطيات بموجب هذه الوثيقة فإنه ال يجوز تحديد مبلغ  األشـ اسـ

 درهم( مائتي ألف درهم للشخص الواحد. 200,000التعويض عن الوفاة بأقل من )
ال يجوز للشــركة رفض تعويض الغير المتضــرر بســبب التأخير عن التبليغ عن الحادث  .21

 إذا كان التأخير يستند لعذر مقبول.
الوثيقة األضــرار التي تلحق بالغير المتضــرر من المقطورة ونصــف    شــمل أحكام هذهت   .22

 المقطورة وشبه المقطورة ما دامت تتبع القاطرة.
التعويض أو     .23 ة ـب الـب ا من حق أي شـــــخص في المـط ة وأي ملحق لـه ذه الوثيـق ال تنتقص ـه

 .أي تشريع نافذ المطالبة باسترداد أي مبلغ يستحق له بموجب أحكام 
 

 الثاني: التزامات شركة التأمين الفصل
 

المركبة بتعويض الغير المتضرر    تلتزم الشركة في حال وقوع حادث نتج أو ترتب على استعمال .1
في حدود مســؤوليتها المنصــوص عليها في هذه الوثيقة عن جميع المبالغ التي يلتزم المؤمن له  

 أو قائد المركبة  قانوناً بدفعها بصفة تعويض عما يلي:
الوفاة أو أية إصـابة بدنية تلحق بأي شـخص  بما في ذلك ركاب المركبة باسـتثناء المؤمن له  .أ

وقائد المركبة المتســببة بالحادث والركاب الذين يعملون لدى المؤمن له إذا ما أصــيبوا أثناء  
ــواء كان موجوداً داخل المركبة أو   ــخص من ركاب المركبة سـ ــببه، ويعتبر الشـ العمل وبسـ

ركة عن أي مطالبة أو جملة  صـاعداً إليه ؤولية الـش ا أو نازالً منها، ويكون الحد األقصـى لمـس
مطالبات نشــــأت عن حادث واحد هو قيمة ما يحكم به قضــــائياً مهما بلغت قيمته باســــتثناء  

درهم مائتي الف درهم لكل  200,000الزوج والوالدين واالوالد حيث يكون حدها األقصـى  

حالة العجز فتكون حســـــب نســــــبة العجز منســـــوبة لمبلغ  مصـــــاب في حالة الوفاة أما في  
 درهم مائتي الف درهم . 200,000

ــائياً   .ب  مع مراعاة أحكام الفقرة )أ( أعاله تحدد مســـؤولية شـــركة التأمين بقيمة ما يحكم به قضـ
ــائية والنفقات ما   ــروفات القضـ مهما بلغت قيمته بما في ذلك ما يطالب به المدعي من المصـ



 
 

 

 
 34من  27 صفحة وثائق التأمي   حول إعادة صياغة نصوص بعض  منعم الخفاج   

   

  التأمي    و ا  
   

 

ى الشــركة أن تؤدي التعويض إلى صــاحب الحق فور صــيرورة الحكم  عدا الغرامات، وعل
 القضائي واجب التنفيذ.

األضــرار التي تصــيب األشــياء والممتلكات )ماعدا المملوك منها للمؤمن له أو لقائد المركبة   . ج
وقت الحادث أو ما كان لدى أي منهما على ســــبيل األمانة أو في حراســــته أو في حيازته(،  

أ ــأت عن ـحادث واـحد بمبلغ  يتـحدد مبلغ الـت ات نشـــ ة مـطالـب ة أو جمـل ا عن أي مـطالـب مين فيـه

( درهم مليوني درهم مهما بلغ عدد األشـــخاص الذين تضـــررت ممتلكاتهم،  2,000,000)

ــالح   ــررة إلى ورش الوكالة أو ورش اإلصــ ــاملةً التكاليف الالزمة لنقل المركبة المتضــ شــ
 لحال.األخرى وفقاً ألحكام هذه الوثيقة، حسب مقتضى ا

ــفيات   6770د.   تحمل مبلغ قدره  ــتش ــعاف والنقل الطبي إلى المس درهم تدفع لمزود خدمة اإلس

عن كل شـخص "مصـاب" يتعرض لإلصـابة البدنية أو الوفاة ويتم إسـعافه ونقله إلى المسـتشـفى  
 نتيجة حادث يحصل من مركبة مؤمن عليها لدى الشركة  من المسؤولية المدنية .

 المتضـرر مالك المركبة الخصـوصـية بدل فوات المنفعة )المركبة البديلة(يسـتحق الغير  هــــــ .  
 -وحسب التفصيل اآلتي:

 في حال اختيار الغير المتضرر التعويض النقدي ال يتم احتساب أي بدل عن فوات المنفعة.  اولا:
ا  أما في حال اختيار اإلـصالح للمركبة المتـضررة في ورش اإلـصالح حـسب مقتـضى الحال :  ثانيا

ــررة وتقرير الحادث  ــليم المركبة المتضــ ــب مدة بدل فوات المنفعة باأليام من تاريخ تســ فتحســ
 والملكية للشركة. 

ا  : تحتســب مســؤولية شــركة التأمين عن بدل فوات المنفعة عن كل يوم لكل مركبة متضــررة  ثالثا
ســـــب قيـمة أجرة مركـبة ـبديـلة مـماثـلة لنفس النوع من المركـبة وبـما ال يزـيد عن ثالثـماـئة درهم  ح

يومياً ، وتكون المدة القصــــوى لبدل فوات المنفعة عشــــرة أيام وللشــــركة أن توفر مركبة بديلة  
 مماثلة عن تلك المدة تكون بحالة جيده جدا للسير على الطرق .

 مبلغ تحمل من الغير المتضرر.يمتنع على الشركة أن تقتطع أي   .2
ــركة بأن     .3 ــخص يمتد إليه التأمين المنصــوص عليه في هذه الوثيقة تلتزم الش في حالة وفاة أي ش

تدفع مبلغ التعويض المســتحق نتيجة الحادث إلى ورثته وفقا للشــروط واألحكام الواردة في هذه  
 الوثيقة.

 رر إذا تمت بموافقتها الخطية.تلتزم الشركة بأي تسوية بين المؤمن له والغير المتض  .4
يمتد التأمين المنصــــوص عليه في هذا الفصــــل في حدود األحكام والشــــروط الواردة به إلى    .5

 مسؤولية كل قائد مركبة مرخص أثناء قيادته للمركبة المؤمن عليها .
 

 الفصل الثالث: التزامات المؤمن له
 

اً   .13 ألحـكام الوثيـقة يـجب على المؤمن ـله أو  في ـحال وقوع ـحادث يترـتب علـيه مـطالـبة وفـق
قائد المركبة أن يخطر الجهات الرســمية المختصــة والشــركة المؤمن لديها خالل مدة معقولة من  



 
 

 

 
 34من  28 صفحة وثائق التأمي   حول إعادة صياغة نصوص بعض  منعم الخفاج   

   

  التأمي    و ا  
   

 

ـتاريخ وقوع الـحادث مع تـقديم جميع المســـــتـندات والبـياـنات المتعلـقة ـبالـحادث، ـما لم يكن الـتأخير  
ــ ــركة بأس ــليم الش رع وقت ممكن كل مطالبة أو إنذار أو  لعذر مقبول ، ويجب على المؤمن له تس

 أوراق قضائية بمجرد تسلمه إياها.
 

ــرع وقت بمجرد علمه بقيام   .14 ــركة بأســ يجب على المؤمن له أو قائد المركبة إخطار الشــ
دعوى أو تحقيق أو تحرـيات ـخاصـــــة ـبالـحادث الـمذكور ، ـما لم يكن الـتأخير لـعذر مقبول، وفي  

لى المركـبة المؤمن عليـها ـقد يترـتب علـيه قـيام مـطالـبة  ـحاـلة وقوع ســـــرـقة أو عـمل جـنائي آخر  ع
ــرع وقت وأن يقدم كل  ــة بأسـ وفقا لهذه الوثيقة يتعين على المؤمن له أن يخطر الجهات المختصـ

 تعاون للشركة. 
 

ال يجوز للمؤمن له وال لمن ينوب عنه تقديم أي إقرار بالمســؤولية أو عرض أو وعد أو   .15
 طية للشركة. دفع أي مبلغ بدون الموافقة الخ

 
  الســـتثناءاتالفصل الرابع: 

 
ل يغطي هذا التأمين المســؤولية المدنية التي تنتأ أو تنشــأ عن الحوادث التي تقع من المركبة  

 -المؤمن عليها في الحالت اآلتية:
 . الحوادث التي تقع خارج حدود الدولة.1

. الحوادث التي تكون قد وقعت أو نشـأت أو نتجت أو تعلقت بطريقة مباشـرة أو غير مباشـرة  2

بالكوارث الطبيعية مثل )الفيضـــــانات أو الزوابع أو األعاصـــــير أو ثوران البراكين أو الزلزل  
 والهزات األرضية(  

علنة أو لم تعلن أو .  الغزو أو أعمال العدو األجنبي أو األعمال الحربية ـسواء أكانت الحرب م3

ــيان أو الثورة أو النقالب   ــعبية أو العصــ ــطرابات الشــ ــراب أو الضــ الحرب األهلية أو الضــ
العـسكري أو اغتـصاب الـسلطة أو المـصادرة أو التأميم أو المواد والنظائر المـشعة أو التفجيرات  

ــبب من   ــر بأي س ــر أو غير مباش ــباب الذرية أو النووية أو أي عامل يتصــل بطريق مباش األس
 المتقدمة.

. الحوادث التي تقع للمؤمن له أو قائد المركبة أو األشــــخاص الذين يعملون لدى المؤمن له  4

ــافية بموجب ملحق أو وثيقة   ــل على تغطية إض ــببه إل إذا حص ــيبوا أثناء العمل وبس إذا ما أص
  أخرى .

 
 الخامس: حالت الرجوع على المؤمن له  الفصل

 



 
 

 

 
 34من  29 صفحة وثائق التأمي   حول إعادة صياغة نصوص بعض  منعم الخفاج   

   

  التأمي    و ا  
   

 

بحسـب  أو المسـؤول عن الحادث  قائد المركبة   يجوز للشـركة أن ترجع على المؤمن له و / أو 
  -األحوال بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض في الحالت اآلتية:

إخـفائه وقائع جوهرية  إذا ثـبت أن الـتأمين قد عـقد بـناء على إدالء المؤمن له ببـيانات كاذبة أو   .8
 تؤثر في قبول الشركة تغطية الخطر أو في تحديد قسط التأمين .

إذا ثبت اســـتعمال المركبة في غير األغراض المحددة في طلب التأمين الملحق بهذه الوثيقة   .9
  تحميلها بأكثر من الحمولة المقررة لها  ثبت  أو تجاوز الحد األقـصى للركاب المـسموح به أو

كل فني محكم أو تجاوز حدود العرض أو الطول أو    أو  اذا كانت  حمولتها غير محزومة بـش
 العلو المسموح  به شريطة أن يثبت أن ذلك هو السبب المباشر في وقوع الحادث.

باق أو اختبار الـسرعة   .10 تعمال المركبة في ـس في غير األحوال المصـرح بها   –إذا ثبت اـس
 الحادث. شريطة أن يثبت أنه السبب المباشر في وقوع -

اً   .11 ة وفـق دـي ة أو جنحـة عـم اـي ة على جـن ة للقوانين وانطوت المخـالـف ك مخـالـف اـل ت أن هـن إذا ثـب
 للتعريف المنصوص عليه في قانون العقوبات المعمول به والنافذ المفعول في الدولة. 

إذا ثبت أن قيادة المركبة تمت دون الحصــول على رخصــة قيادة لنوع المركبة طبقاً لقانون   .12
ــير وال مرور ولوائحه وأحكام هذه الوثيقة أو أن يكون الترخيص الممنوح للمؤمن له أو  الســ

لقائد المركبة ، حســــب مقتضــــى الحال، قد صــــدر أمر بإيقافه من المحكمة أو الســــلطات  
المختـصة أو بمقتـضى لوائح المرور أو أن رخـصة قيادة المركبة كانت منتهية وقت الحادث 

 ة خالل ثالثين يوماً من تاريخ الحادث.مالم يستطع تجديد الرخصة المنتهي

إذا ثبت أن قائد المركبة سـواء المؤمن له أو شـخص  آخر سـمح له بقيادتها  ارتكب الحادث   .13
ــروبات   ــبب  وقوعه تحت تأثير المخدرات أو  تناول المشـ وهو في غير حالته الطبيعية بسـ
الكحولـية المؤثرة على ـقدرـته في الســـــيطرة على المركـبة أو تـناول العـقاقير الطبـية التي ال  

لقيادة بعد تناولها، أما إذا كانت المركبة معدة للتأجير فيتم الرجوع على قائد  يســــمح  طبياً با
 المركبة )المستأجر(. 

 إذا ثبت وقوع الحادث عمداً من المؤمن له او قائد المركبة.  .14

حال تسـبب المقطورة أو نصـف المقطورة أو شـبه المقطورة بحادث ولم يكن المؤمن له قد    .15
 بالتأمين.  شمولهاعلى  اتفق مع الشركة

ــتعمال المركبة خارج الطريق وفقاً لتعريف الطريق في هذه الوثيقة ولم يكن   .16 إذا ثبت اســ
 هنالك تغطية اضافية. 

ــرار التي  أما في حال كانت   .17 ــطو  االضـ ــرقة أو سـ ــرر نتيجة عملية سـ لحقت بالغير المتضـ
 قط .للمركبة المؤمنة وتوفرت إحدى حاالت الرجوع  بحق السارق فيتم الرجوع عليه ف

 
 إنهاء الوثيقة  السادس:الفصل 

 



 
 

 

 
 34من  30 صفحة وثائق التأمي   حول إعادة صياغة نصوص بعض  منعم الخفاج   

   

  التأمي    و ا  
   

 

ــريانها مادام ترخيص المركبة   .1 ــركة وال للمؤمن له إنهاء هذه الوثيقة أثناء مدة س ال يجوز للش
 قائماً.

 على أنه يجوز انهاء الوثيقة قبل انتهاء مدة سريانها  بسبب :  .2
بب تغيير بيانات المركبة أو ،       ب(إلغاء ترخيص المركبة أو ،        أ( تقديم وثيقة تأمين جديدة بـس

 نقل ملكيتها بموجب شهادة صادرة عن الجهة المختصة،  ج(
وفي هذه الحالة يجب على الشـــركة المؤمن لديها أن ترد للمؤمن له القســـط المدفوع بعد خصـــم  

(  3المدد القصـيرة  رقم )  الجزء المتناسـب مع المدة التي كانت الوثيقة سـارية فيها بحسـب جدول
الوارد في هذه الوثيقة ، شـــريطة أال تكون هناك أية تعويضـــات دفعت أو مطالبات معلقة وكان  

  المؤمن له متسببا في الحادث.
حكماً في حال التلف الكلي للمركبة )الخسـارة الكلية( شـريطة شـطب   ةتعتبر هذه الوثيقة ملغا .3

تسـجيلها بقرار تصـدره إدارة المرور والترخيص يؤكد عدم صـالحيتها لالسـتعمال، على أن  
 يبقى كل من الشركة والمؤمن له ملتزمين بأحكامها قبل اإلنهاء.

 
 الفصل السابع : أحكام عامة

 
( من هذه الوثيقة ويعتبر هذا  5نات الواردة في الجدول رقم )تلتزم الـشركة بتضـمين جميع البيا .1

 الجدول جزًءا من هذه الوثيقة.
ال تســمع الدعاوى الناشــئة عن هذه الوثيقة بعد انقضــاء ثالث ســنوات من اليوم الذي علم فيه     .2

  عنه.المتضرر وذوي المصلحة بحدوث الضرر وبالمسئول 
تختص مـحاكم دوـلة اإلـمارات العربـية المتـحدة ـبالفصـــــل في أي مـنازـعة ـقد تنشـــــأ عن ـهذه   .3

 الوثيقة. 
 

 ( 1جدول رقم )
 نسب االستهالك " قطع غيار المركبات  الخاصة" 

 

 النسبة  السنة 

 - األولى
 5 % الثانية

 10 % الثالثة

 15 % الرابعة

 20 % الخامسة

 30 % السادسة وما فوق



 
 

 

 
 34من  31 صفحة وثائق التأمي   حول إعادة صياغة نصوص بعض  منعم الخفاج   

   

  التأمي    و ا  
   

 

 
 

 ( 2جدول رقم )                               
 نسب االستهالك قطع غيار " مركبات األجرة والمركبات العمومي  ومركبات مكاتب التأجير". 

 

 النسبة  السنة 
 10 % الستة أشهر األخيرة من السنة األولى 

 20 % الثانية 

 25 % الثالثة 

 30 % الرابعة

 35 % الخامسة

 40 % السادسة وما فوق 

 
 ( 3جدول رقم )

 " جدول المدد القصيرة " ببيان نسب االسترداد من قسط التأمين 
 

نسبة االسترداد من   المدة لسريان الوثيقة 
 القسط

 %80 مدة ال تتجاوز شهر

 %70 مدة تزيد على شهر  ولغاية نهاية الشهر الرابع 

ـمدة تزـيد عن اربـعة اشـــــهر  ولـغاـية نـهاـية الشـــــهر  
 السادس 

50 % 

 %30 مدة تزيد عن ستة أشهر ولغاية نهاية الشهر الثامن 

 ال شيء مدة تزيد عن ثمانية  أشهر
 

 ( 4جدول رقم)
قائمة قطع الغيار التي اذا تضررت من حادث سير يجب تغييرها بأخرى جديدة دون خصم أي  

 استهالك
 

 Glass المركبة  زجاج



 
 

 

 
 34من  32 صفحة وثائق التأمي   حول إعادة صياغة نصوص بعض  منعم الخفاج   

   

  التأمي    و ا  
   

 

ـلـلـكواـبح   اـلرـئيســـــيـــة  األســــــطوانـــات 
 )للفرامل(

Brake master 
cylinders                

    Brake wheel cylinders أسطوانات عجلة الكوابح )الفرامل ( 

 Brake calipers جسم الكوابح )الفرامل( 

 Brake cables (conduit كابالت الكوابح )طراز االنابيب(
type) 

 Brake hoses خراطيم الكوابح 

 Brake diaphragms صفائح )أغشية( الكوابح 

 Steering boxes صناديق التوجيه

 Steering rakes تروس التوجيه

 Steering ball joints and محاور التوجيه ومفاضلة الكروية
swivels 

 Seat belts أحزمة المقاعد 

 
 

 ( 5جـــــــــــــدول رقم )
 

 بيانات المركبة المؤمن عليها لوثيقة تأمين المسؤولية المدنية جدول 

 بيـــانـــات المركبــــــــة

بلد ـصنع  
 المركبة 

ــم   رقـــــــ
 اللوحة

المركبــة  نوع 
 ولونها

ــة  ــئــــ فــــ
 المركبة

صـــــــفـــة  
 التسجيل

ــفة وغرض   ص
 االستعمال

 الحمولة سنة الصنع
عــــــــــــدد  
اب مع   الرـك

 السائق

         

 رقم المحرك:
 
 
 
 
 

 رقم الهيكل )الشاصي(: 
 
  

ذا الـجدول   ا في ـه اتـه اـن ة الواردة بـي أن المركـب تقر شـــــرـكة ........................................ ـب
 مؤمنة لديها وفقاً ألحكام هذه الوثيقة.



 
 

 

 
 34من  33 صفحة وثائق التأمي   حول إعادة صياغة نصوص بعض  منعم الخفاج   

   

  التأمي    و ا  
   

 

،                                                               : تبدأ في تمام الساعة ......... من يوم   :مدة التأمين )فترة التغطية(       /      /
 وتنتهي في تمام الساعة .......... من يوم     :  /   /

 ................................................ درهماً.( درهم، فقط   : )قسط التأمين الجمالي •

 :رقم الوثيقة •

 / / :تاريخ اإلصدار:                                            مركز اإلصدار •

 
 طلب تأمين مركبة 

 بيانات مقدم الطلب 

بطاقة  االسم حسب  
 الهوية 

 القبيلة  العائلة /   الثالث  الثاني  االول 

    

الرمز   صندوق البريد  /      /        تاريخ الميالد 
 البريدي 

 

  البريد االلكتروني    رقم الهوية 

  هاتف النقال  هاتف العمل  هاتف المنزل 

  العنوان/ االمارة 

  جهة العمل   المهنة

  االنتهاء  تاريخ  رقم رخصة القيادة 

االسم التجاري)ان  
 وجد( 

  رقم السجل لتجاري  

 بيانات الشركة بيانات المؤمن له

  : اسم الشركة  : اسم المؤمن له 

  : العنوان البريدي  : العنوان البريدي

ــد   ــريــــ ــبــــ الــــ
 االلكتروني

  : البريد االلكتروني  :

  : رقم الهاتف  : رقم الهاتف

  رقم هوية المؤمن له

 التوقيع والختم  عن الشركـــــة: توقيـع المؤمن له أو مــن ينوب عنـه:                                        



 
 

 

 
 34من  34 صفحة وثائق التأمي   حول إعادة صياغة نصوص بعض  منعم الخفاج   

   

  التأمي    و ا  
   

 

    المقر الرئيسي 

 تفاصيل الخدمة التأمينية 

شاحنة   نقل  ماركة التسجيل 
 صغيرة 

 اخرى شاحنة كبيرة 

 اخرى تعليم قيادة اجرة تجاري  خصوصي   الطراز/االستعمال 

  رقم المحرك   رقم الهيكل 

سعة أسطوانات    رقم الشاصي 
 المحرك

 

  سنة الصنع   عدد الركاب 

قيمة المركبة الحالي بدون  
 األجهزة الكمالية 

قيمة المركبة شاملة   
 األجهزة الكمالية 

 مع بيان تلك األجهزة 

 

  نوع التأمين المطلوب   مدة التأمين 

  توقيع   المؤمن له/ ممثله 

 


