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بسم الله الرحمن الرحيم

أحكام وشروط
الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة

من المسؤولية المدنية

) المركبات سندا لقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم ) ٥۲ ( لسنة ٦۱۰۲

بما أن المؤمن له قد تقدم إلى الشركة اإلسالمية العربية للتأمين )ش.م.ع( المشار إليها في هذه الوثيقة ب »الشركة« 

بطلب إلبرام التأمين المبين فيما بعد، ووافق على اعتبار هذا الطلب أساسًا لهذه الوثيقة وجزءًا ال يتجزأ منها ودفع أو قبل 

أن يدفع قسط التأمين المطلوب منه، وقبلت الشركة وتعهدت بدفع التعويض للغير/المتضرر في حالة حدوث ضرر بموجب 

هذا التأمين سواء أكان ناشئًا عن إستعمال المركبة أو وقوفها في دولة اإلمارات العربية المتحدة أثناء مدة التأمين .

فقد أبرمت هذه الوثيقة لتغطية المسؤولية تجاه الغير/ المتضرر عن الحوادث التي تتسبب بها المركبة للغير/المتضرر التي 

تقع طبقًا لألحكام والشروط واالستثناءات الواردة بهذه الوثيقة أو الملحقة بها وذلك عن المبالغ التي يلزم المؤمن له أو 

قائد المركبة بدفعها لقاء:

- االضرار الجسدية التي تلحق بالغير داخل المركبة أو خارجها.
- االضرار المادية لتي تلحق بالغير .
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حيثما ترد الكلمات أو العبارات التالية، يكون لها المعاني الموصوفة أدناه ما لم يحدد غير ذلك:

كل واقعة ألحقت ضررا بالغير/المتضرر نتيجة استعمال المركبة أو انفجارها أو احتراقها أو 
تناثرها أو سقوط أ شياء منها أو حركتها أو اندفاعها الذاتي أو وقوفها. الحاد ث

الوفاة و/أو اإلصابات البدنية التي تلحق بالغير بما في ذلك العجز الكلي أو 
الجزئي الدائم أو المؤقت. األضرار الجسدي ة

شركة التأمين المرخص لها بالعمل داخل الدولة طبقًا للقوانين واألنظمة الصادرة في 
الدولة وقبلت التأمين على المركبة وأصدرت الوثيقة. الشركة )المؤمن (

النسبة لتي يتحملها الغير المتضرر عند وقوع حادث وطلبه استبدال قطع غيار جديدة 
بداًل من المستعملة في حالة الخسارة الجزئية وفقًا لجداول االستهالك. نسبة االستهالك

۱. أي شخص طبيعي أو اعتباري لحقت به أو بممتلكاته إصابة أو ضرر بسبب الحادث، 
ويستثنى من ذلك المؤمن له وقائد المركبة والركاب الذين يعملون لدى المؤمن له إذا 

ما أصيبوا أثناء العمل وبسببه.

۲. أفراد عائلة كل من المؤمن له وقائد المركبة )الزوج والوالدين واألوالد( المتسببة 
بالحادث.

۳. قائد المركبة المخصصة للتأجير ومركبة النقل العام ومركبة تعليم القيادة.

الغيرالمتضرر

الطلب المتضمن البيانات الخاصة بالمؤمن له وبيانات المركبة ونوع التغطية المطلوبة 
ويمأل بمعرفة أو علم المؤمن له إلكترونيا أو خطيًا. طلب التأمين

الشخص الطبيعي أو اإلعتباري الذي تقدم بطلب التأمين وإبرم مع المؤمن وثيقة 
التأمين لمركبته وسدد أو قبل أن يسدد قسط التأمين. المؤمن له

آلة ميكانيكية أو دراجة نارية أو أي جهاز آخر يسير بقوة ميكانيكية والموضحة مواصفاتها 
في الوثيقة. المركبة

الشخص الذي يقود المركبة سواًء المؤمن له أو أي شخص آخر بإذن أو بأمر المؤمن 
له بشرط أن يكون مرخصًا له بالقيادة وفقا لفئة المركبة طبقًا لقانون السير والمرور 

والقوانين واللوائح األخرى، وأن ال يكون الترخيص الممنوح له قد ألغي بأمر من 
المحكمة أو بمقتضى قانون السير والمرور والئحته التنفيذية ، ويدخل ضمن هذا 

التعريف قائد المركبة الذي انتهت صالحية رخصة قيادته إذا تمكن من تجديدها خالل 
ثالثين يوما من تاريخ الحادث .

قائد المركبة )السائق 
المرخص(

كل ظاهرة عامة تنشأ عن الطبيعة مثل )الفيضانات أو الزوابع أو األعاصير أو ثوران 
البراكين أو الزالزل والهزات األرضية( وتؤدي إلى ضرر شامل وواسع ويصدر بخصوصها 

قرار من السلطة المختصة في الدولة.
الكارثة الطبيعية

غطاء تأمين إضافي من الحوادث الشخصية لقائد المركبة والمؤمن له والركاب الذين تم 
استثناؤهم من التغطية األساسية مقابل قسط إضافي. ملحق الحوادث الشخصية

وثيقة التأمين الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية تجاه الغير التي تتعهد 
بمقتضاها الشركة بأن تعوض الغير المتضرر عند حدوث الضرر المغطى بالوثيقة وأي 

ملحق لها والتي تحكم العالقة بين الطرفين مقابل القسط الذي يدفعه المؤمن له.
الوثيق ة

المقابل الذي يسدده أو يتعهد أن يسدده المؤمن له نظير التغطية التأمينية. قسط التأمين

الضرر او التلف الذي يلحق بالممتلكات العائدة للغير. األضرار المادية 

كل اتفاق خاص بين الطرفين يحتوي على منافع إضافية يضاف إلى التغطيات األساسية 
في هذه الوثيقة.

الملحق اإلضافي

التعريفات
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الفصل األول: الشروط العامة

تعتبر الوثيقة وجداولها عقدا وحدا ويعتبر أي ملحق لها جزء ال يتجزأ منها وكل كلمة أو عبارة أعطى لها معنى . 1
خاص في أي جزءا من الوثًيقة أو مالحقها يكون لها ذات المعنى في أي مكان آخر وردت فيه ما لم يدل 

السياق على غير ذلك.

ال تسري أحكام هذه الوثيقة خارج حدود دولة اإلمارات العربية المتحدة.. 2

ال يجوز للشركة التمسك في مواجهة الغير المتضرر بعدم مسؤوليتها عن التعويض بسبب أي دفع من . 3
الدفوع التي يمكن إثارتها في مواجهة المؤمن له .

يحق للغير/المتضرر مطالبة الشركة مباشرًة بالتعويض عن األضرار التي لحقت به والتي تسببت بها . 4
المركبة المؤمنة لديها.

أ( تكون مسؤولية الشركة في حالة وفاة أحد أفراد عائلة كل من المؤمن له أو قائد المركبة مبلغ ) . 5
۲۰۰,۰۰۰ ( مائتي الف درهم فقط للشخص الواحد ، وعند االصابة تكون مسؤولية المؤمن بحسب نسبة 

العجز الى المبلغ المذكور للشخص الواحد.

ب( تكون مسؤولية الشركة في حالة وفاة قائد المركبة المخصصة للتأجير ومركبة النقل العام ومركبة    
تعليم القيادة مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ )مائتي ألف درهم( فقط للشخص الواحد، وعند اإلصابة تكون مسؤولية 

المؤمن بحسب نسبة العجز الى المبلغ المذكور للشخص الواحد.

كل تبليغ أو إخطار بحادث تستلزمه الوثيقة يجب أن يوجه إلى الشركة كتابة سواًء بواسطة البريد . 6
اإللكتروني أو الفاكس أو باليد على العنوان المحدد في الوثيقة بأسرع وقت ممكن.

فيما يتعلق بوثيقة تأمين االسطول أو بأي مركبة مؤمنة بموجب هذه الوثيقة ال يجوز للشركة . 7  •
والمؤمن له عقد أي تفاق من شأنه أن يقلل أو يحول دون تغطية مسؤوليته المدنية الكاملة الناشئة 

عن الوفاة أو اإلصابات البدنية أو االضرار المادية التي توفرها هذه الوثيقة أو تخفيض حدود مسؤولية 
الشركة أو التغطيات المقررة في هذه الوثيقة، ويدخل ضمن ذلك ما يتعلق بالحرمان من المطالبة 

بالتعويض ألي سبب ليس له عالقة بالحادث كالعمر أو الجنس أو تاريخ حصوله على رخصة القيادة وخالفه 
وإال أعتبر االتفاق باطال.

كل سبيل مفتوح للسير العام دون حاجة إلى إذن خاص وكل مكان يتسع لمرور المركبات 
ويسمح للجمهور بارتياده سواء كان ذلك بإذن أو بترخيص من جهة مختصة أو بغير ذلك 
وسواء كان ارتياده بمقابل أو بغير مقابل ، ووفقا للتعريف الوارد في قانون السير والمرور 

النافذ.

الطري ق

مقطورة بدون محور أمامي، ومرتبطة بطريقة يكون جزء كبير من وزنها ووزن حمولتها
محمواًل من قبل الجرار أو المركبة الميكانيكية )القاطرة(.

نصف المقطورة وشبه 
المقطور ة

والتي  عليها  المؤمن  المركبة  الناتجة عن استعمال  المسؤولية عن اإلصابات و األضرار 
تصيب الغير / المتضرر.

المسؤولية المدنية

مركبة مصممة لالرتباط بمركبة ميكانيكية أو شاحنة أو جرار، وتشمل المقطورة الخفيفة 
الرحالت( التي ال يزيد وزنها عن ۰5۷ كيلو غرام والمرخصة لذلك وفق قانون  )مقطورة 

السير والمرور الساري المفعول.

المقطور ة
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على أنه يجوز االتفاق على تغطيات تأمينية جديدة ال تشملها الوثيقة أو زيادة حدود هذه المسؤوليات   •
والتغطيات بموجب وثيقة منفصلة أو بموجب ملحق إضافي .

للشركة أن تتولى اإلجراءات القضائية والتسوية لتمثيل المؤمن له أو قائد المركبة على نفقتها من خالل . 8
محام في أي تحقيق أو استجواب وأمام أي محكمة في أي دعوى أو التدخل في أي مرحلة من مراحلها 

يتعلق بمطالبة أو حادث قد تسأل عنه الشركة بموجب هذه الوثيقة و يمكن أن يترتب عليه دفع تعويض 
طبقًا ألحكام هذه الوثيقة، ولها أن تقوم بتسوية تلك المطالبة والتصالح فيها، وعلى المؤمن له أن يقدم 

إلى الشركة كل تعاون ممكن سواء بتوقيع وكالة للمحامي أو خالفه من أجل تمكينها من مباشرة أي من 
اإلجراءات القانونية.

دون المساس بالحقوق الناشئة عن وثائق التأمين على الحياة ووثائق التأمين من الحوادث الشخصية وفي . 9
حال تعدد وثائق التأمين اإللزامي من المسؤولية المدنية الناشئة عن استعمال المركبة الصادرة عن أكثر 

من شركة واحدة فإن:

أ ( التعويض يقسم بالتساوي بين الشركات المؤمنة في حال الوفيات واإلصابات، أما اذا كان هنالك اقتسام 
للمسؤولية )بين المؤمن له والغير/ المتضرر( حسب درجة الخطأ فتؤخذ نسبة االشتراك في المسؤولية بعين االعتبار.

ب( للتعويض عن األضرار المادية يقسم بحسب نسبة مبلغ التأمين المبين في كل وثيقة إلى مجموع مبالغ التأمين 
في باقي الوثائق، وتؤخذ نسبة االشتراك في المسؤولية بعين االعتبار.

 تلتزم الشركة عند وقوع حادث بما يلي:. 10

أ( إصالح المركبة المتضررة أو أي جزء من أجزائها أو ملحقاتها واستبدال قطع غيارها المتضررة وإعادتها إلى حالتها التي 
كانت عليها قبل الحادث.

ب( دفع القيمة السوقية للمركبة/المركبات المتضررة إذا تجاوزت قيمة األضرار ما نسبته ) 5۰ ٪( من القيمة السوقية 
للمركبة وقت الحادث، على أال تتعدى مسؤولية الشركة مبلغ مليوني درهم عن كل حادث . وفقا للفقرة )ج( من البند ) 

۱( من الفصل الثاني : التزامات شركة التامين.

ج( استبدال المركبة المتضررة في حالة الخسارة الكلية بأخرى من ذات النوع والموديل واالضافات والحالة لتي كانت 
عليها قبل الحادث ، وذلك مالم يطلب الغير/المتضرر أن تدفع له القيمة نقدًا وفي هذه الحالة تقوم الشركة بإجابة طلبه.

د( تدفع الشركة نقدا إلى الغير المتضرر في حال طلبه ذلك قيمة األضرار( الفقد أو التلف )للقطع المتضررة للمركًبة 
كلها أو أي جزء من أجزائها أو ملحقاتها أو قطع غيارها وما يمثل أجور تركيب واستبدال القطع المفقودة أو التالفة وقت 

الحادث وإعادتها الى الحالة التي كانت عليها قبل الحادث.

تستبدل القطع المتضررة للمركبات التي لم يمض على تاريخ أول تسجيل لها واستعمالها أكثر من سنة . 11
كاملة بقطع جديدة أصلية ودون تحّمل المتضرر أي نسب استهالك.

في حال تم االتفاق مع الغير المتضرر على إصالح المركبة المتضررة، فإن شركة التأمين تلتزم بإصالح . 12
المركبة المتضررة في ورش إ صالح الوكالة، وذلك للمركبات التي لم يمض على تاريخ أول تسجيل لها 

واستعمالها أكثر من سنة كاملة.
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في حال تضرر االجزاء الثابتة غير القابلة للتبديل من المركبة كقاعدة المركبة )الشاصي( أو االعمدة . 13
وأصبحت هذه األجزاء بحاجة إلى عملية قص أو شد أو لحام نتيجة الحادث، فإن المركبة تعتبر بحالة خسارة 

كلية وتلتزم الشركة بالتعويض حسب القيمة المتفق عليها في الوثيقة بين الشركة والمؤمن له .

الفصل الثاني: التزامات شركة التأمين

تلتــزم الشــركة بتعويــض المؤمــن لــه عــن الفقــد أو التلــف الــذي يلحــق بالمركبــة المؤمــن عليهــا . 1
وملحقاتهــا أثنــاء وجودهــا فيهــا واألجزاء المتضررة و قطع غيارها وذلك في الحاالت اآلتية:

إذا نتــج الفقــد أو التلــف عــن صــدم /أو تصــادم أو انقــالب أو أي حــادث عرضــي أو نتيجــة لعطــب • 
ميكانيكــي طــارئ أو نتيجــة الهتراء األجزاء باالستعمال.

إذا نتج  الفقد أو التلف عن حريق أو انفجار خارجي أو االشتعال الذاتي أو الصاعقة.• 

إذا نتج الفقد أو التلف عن السطو أو السرقة.• 

إذا حدث الفقد أو التلف عن فعل متعمد صادر عن الغير.• 

 إذا حــدث الفقــد أو التلــف فــي أثنــاء النقــل البــري أو النقــل المائــي الداخلــي أو النقــل بالمصاعــد أو • 
بــاالالت الرافعــة بمــا فــي ذلــك عمليات الشحن والتفريغ التابعة ألعمال النقل السالف ذكرها.

أي تغطيات إضافية يتم االتفاق عليها بموجب هذه الوثيقة أو بموجب مالحق خاصة فيها.• 

تلتزم الشركة عند وقوع حادث بما يلي:. 2

 إصالح المركبة أو أي جزء من أجزائها أو ملحقاتها أو قطع غيارها وإعادتها إلى حالتها التي كانت عليها قبل • 
لحادث.

دفع  قيمة الفقد أو التلف نقد ًا إلى المؤمن له في حالة االتفاق على ذلك مع المؤمن له.• 

اســتبدال المركبــة المتضــررة  فــي حالــة الهــالك الكلــي وذلــك مالــم يطلــب المؤمــن لــه مــن الشــركة أن • 
تدفــع لــه القيمــة نقــدًا ففــي هــذه الحالة تقوم الشركة بإجابة طلب المؤمن له. 

فــي حــال طلــب المؤمــن لــه تركيــب قطــع غيــار جديــدة اصليــة بــداًل عــن المتضــررة بالحــادث أو دفــع . 3
قيمتهــا نقــدا فيتحمــل المؤمــن لــه نســب االســتهالك الموضحــة بالجــدول رقــم (۱) مــن القيمــة 

النهائيــة لفاتــورة الشــراء، وبالنســبة لمركبــات األجــرة والمركبــات العمومية ومركبات مكاتب التأجير فيتحمل 
المؤمن له نسب االستهالك الموضحة بالجدول رقم (۲).

للمؤمــن لــه أن يتولــى إصــالح األضــرار التــي تلحــق بالمركبــة نتيجــة حــادث مؤمــن ضــده بموجــب هــذه . 4
الوثيقــة وذلــك بشــرط أال تزيد القيمة المقدرة لتكاليف اإلصالح عن القيمة المتفق عليها خطيًا  لإلصالح 

مع الشركة.
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إذا فقــدت المركبــة المؤمــن عليهــا أو ثبــت عــدم إمكانيــة إصالحهــا أو أن تكاليــف االصــالح تزيــد عــن . 5
5۰٪ مــن قيمتهــا قبــل الحادث، فــإن القيمــة التأمينيــة المتفــق عليهــا للمركبــة بيــن المؤمــن والمؤمــن 

لــه عنــد توقيــع وثيقــة التأميــن هــي اســاس احتســاب التعويــض عــن الفقــد والتلــف المؤمــن ضدهمــا 
بمقتضــى هــذه الوثيقــة وذلــك بعــد خصــم نســبة االســتهالك البالغــة ۲۰٪ مــن القيمــة التأمينيــة 

وبنسبة مقابلة للفترة من تاريخ بداية الفترة التأمينية إلى تاريخ الحادث بحيث يراعى كسور الفترة التأمينية.

ذا أصبحــت المركبــة غيــر صالحــة لالســتعمال بســبب الفقــد أو التلــف المؤمــن ضدهمــا بمقتضــى . 6
أحــكام هــذه الوثيقــة، فــإن الشــركةتتحمل التكاليف الالزمة لحراسة المركبة ونقلها إلى أقرب ورشة إصالح 

وتسليمها للمؤمن له بعد اإلصالح.

حــال تــم إ صــالح المركبــة المتضــررة لــدى ورش اإلصــالح المعتمــدة مــن قبــل الشــركة ، فعلــى الشــركة . 7
ضمــان أن يتــم اصــالح المركبــة بشــكل فنــي ســليم وبعنايــة وفنيــة مناســبة مــع ضمــان العمــل مــن 
قبــل ورش اإلصــالح،  وتلتــزم الشــركة بيمكيــن المؤمــن لــه مــن فحــص المركبــة لــدى أي جهــة فحــص 

مركبــات معتمــدة فــي الدولــة للتأكــد بــأن المركبــة قــد تــم إصالحهــا بشــكل جيــد دون التأثيــر علــى 
الفحــص الفنــي للمركبــة المتضــررة جــراء الحــادث لــدى الجهــات الرســمية المختصــة، وفــي حــال تبيــن 

أن اإلصــالح تــم دون المســتوى الفنــي المطلــوب والمتعــارف عليــه فتتولــى الشــركة معالجــة ذلــك مــع 
ورشــة  اإلصــالح حتــى يتــم  اصــالح المركبة بشكل فني سليم وتسليمها للمؤمن له.

فـي حــال وجــود أي خــالف بيــن الشــركة والمؤمــن لــه حــول قيمــة األضــرار أو مبلــغ التعويــض تقــوم . 8
الشــركة بتعييــن خبيــر كشــف يــر أ ضــرار مرخــص ومقيــد لــدى الهيئــة لتحديــد قيمــة هــذه  االضــرار أو 

مبلــغ التعويــض وعلــى نفقــة الشــركة، وفــي حــال عــدم القبــول بــرأي الخبيــر يجــوز ألي مــن الطرفيــن 
أن يطلــب مــن الهيئــة تعييــن خبيــر مرخــص مــن قبلهــا علــى نفقــة ذلــك الطــرف، وعلى أن يتحمل نفقة 

الخبير في النهاية الطرف الذي لم يكن التقرير في صالحه.

الفصل الثالث: التزامات المؤمن له

دفع قسط التأمين المتفق عليه.. 1

اتخاذ جميع االحتياطات المعقولة للمحافظة على المركبة المؤمن عليها وحمايتها من الفقد أو التلف . 2
وإبقائها في حالة صالحة لالستعمال، وفي حالة وقوع حادث أو عطب للمركبة يتعين على المؤمن له أن 
ال يترك المركبة المؤمن عليها أو أي جزء منها دون اتخاذ االحتياطات الالزمة لمنع زيادة األضرار ،وإذا تمت 

قيادة المركبة المؤمن عليها قبل إجراء التصليحات الالزمة من قبل المؤمن له أو قائد المركبة فإن كل 
زيادة في التلف أو كل تلف آخر يلحق بالمركبة المؤمن عليها نتيجة ذلك لن تكون الشركة مسؤولة عنها 

وفقًا لهذه الوثيقة.

يجب على المؤمن له أن يبقى المالك الوحيد للمركبة المؤمن عليها طوال مدة التأمين ، ويتعين عليه . 3
عدم تأجيرها للغير وأن ال يوقع على أي عقد من شأنه أن يفيد مطلق ملكيته وحيازته للمركبة دون أن 

يحصل على موافقة كتابية مسبقة بذلك من الشركة.
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في حالة وقوع حادث قد تترتب عليه مطالبة وفقًا األحكام هذه الوثيقة يجب على المؤمن له أن . 4
يخطرالجهات الرسمية المختصة فورا ، كما يتوجب عليه أن يقوم بإخطار الشركة المؤمن لديها مع تقديم 

جميع البيانات المتعلقة بالحادث وبدون تأخير غير مبرر، ويجب على المؤمن له تسليم الشركة المؤمن 
لديها بأسرع وقت كل مطالبة أو إنذار أو أوراق قضائية وذلك بمجرد تسلمه إياها.

إخطار الشركة بأسرع وقت ممكن بمجرد علمه بقيام دعوى أو تحقيق أو تحريات خاصة بالحادث المذكور، . 5
وفي حالة وقوع سرقة أو عمل جنائي آخر قد يترتب عليه قيام مطالبة وفقًا لهذه الوثيقة يتعين على 
المؤمن له أن يخطر الشرطة والشركة بأسرع وقت ممكن ودون تأخير وأن يتعاون مع الشركة في ذلك.

يجوز لشركة التأمين تحميل المؤمن له المتسبب في الحادث مبلغ تحمل يقتطع من مبلغ التعويض . 6
المستحق عن أي حادث .) يتسبب فيه شخصيا أو من يأذن له بقيادة المركبة أو الحوداث التي تفيد ضد 

مجهول ، وحسب الجدول رقم ) ۳(.

باالضافة لمبالغ التحمل المحددة في الجدول رقم ) ۳(، يجوز للمؤمن تحميل المؤمن له المتسبب بحادث . 7
مبلغ تحّمل إضافي وحسب التفصيل التالي:

أ( ) ۱۰ ٪( بحد أقصى من قيمة التعويض إذا قل عمر سائق المركبة عن ) ۲5 ( سنة.
ب ( ) ۱۰ ٪( بحد أقصى من قيمة التعويض لمركبات التاكسي والعمومي.

ج ( ) ۱5 ٪( بحد أقصى من قيمة التعويض للمركبات الرياضية والمركبات المزودة .
د ( ) ۲۰ ٪( بحد أقصى من قيمة التعويض للمركبات المزودة خارج المصنع.

ه( ) ۲۰ ٪( بحد أقصى من قيمة التعويض للمركبات التأجير.

لغايات تطبيق احكام البند ) ۷( من هذ الفصل ، يراعى عند تطبيق نسب التحمل االخذ بالنسبة االعلى . 8
في حال تعدد نسب التحمل للحادث الواحد.

الفصل الرابع: االستثناءات

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

الخسارة غير المباشرة التي تلحق بالمؤمن له أو النقص في قيمة المركبة المترتب على استعمالها . 1
أوالعطب 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 عدد . 2
الركاب على العدد المرخص به قانونا شريطة أن يثبت بأن ذلك هو السبب المباشر والفعال الذي أدى إلى 

الضرر.
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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

استعمال المركبة في غير األغراض المحددة في طلب التأمين الملحق بهذه الوثيقة.• 

مخالفة القوانين إذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة عمدية وفقًا للتعريف المنصوص عليه في • 
قانون العقوبات االتحادي النافذ.

إذا ثبت استعمال المركبة أو استخدامها في سباق أو اختبار السرعة شريطة أن يثبت أنه السبب المباشر . 5
في وقوع الحادث.

التلف الذي يلحق بالمركبة من الحوادث التي تقع أثناء قيادة المركبة بسبب سائق غير مرخص له بالقيادة . 6
طبقا لقانون السير والمرور، أو دون الحصول على رخصة قيادة لنوع/فئة المركبة طبقًا لقانون السير 

والمرور ولوائحه وأحكام هذه الوثيقة أو السائق الذي انتهت صالحية رخصة قيادته ولم يتمكن من 
تجديدها خالل ثالثين يوما من تاريخ الحادث، أو أن يكون الترخيص الممنوح له قد صدر أمر بإيقافه من 

المحكمة أو السلطات المختصة أو بمقتضى لوائح المرور.

الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة أو أي من أجزائها من الحوادث الناجمة عن قيادة المركبة تحت تأثير . 7
المخدرات أو المشروبات الكحولية، أو العقاقير المؤثرة في قدرة قائدها على السيطرة على المركبة، إذا 

ثبت ذلك لدى الجهات المختصة أو باعترف قائد المركبة، وال يسري هذا االستثناء في حالة المركبة المعدة 
للتأجير.

الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة خارج حدود المنطقة الجغرافية المبينة في هذه الوثيقة ما لم يصدر . 8
ملحق بامتداد التغطية لتلك المنطقة.

الحوادث التي تكون قد وقعت أو نشأت أو نتجت أو تعلقت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالكوارث . 9
الطبيعية مثل )الفيضانات أو الزوابع أو األعاصير أو ثوران البراكين أو الزالزل والهزات األرضية(.

الغزو أو أعمال العدو األجنبي أو األعمال الحربية سواء كانت الحرب معلنة أو لم تعلن أو الحرب األهلية . 10
أو االضراب أو االضطرابات الشعبية أو العصيان أو الثورة أو االنقالب العسكري أو اغتصاب السلطة أو 

المصادرة أو التأميم أو المواد والنظائر المشعة أو التفجيرات الذرية أو النووية أو أي عامل يتصل بطريق 
مباشر أو غير مباشر بأي سبب من األسباب المتقدمة.

الفقد أو التلف الذي يصيب المركبة المؤمن عليها في حال فقدان الشركة الحق في الرجوع على مسبب . 11
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 وفقًا لتعريف الطريق ما لم يصدر ملحق بامتداد التغطية . 12
الى خارج الطريق.
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الفصل الخامس : حاالت الرجوع على المؤمن له

يجوز للشركة أن ترجع على المؤمن له أو قائد المركبة او كليهما بحسب األحوال بقيمة ما تكون قد أدته من 
تعويض في الحاالت اآلتية:

إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدالء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر في قبول . 1
الشركة تغطية الخطر أو على سعر التأمين.

إذا ثبت بعد دفع التعويض أنه جرى استعمال المركبة في غير األغراض المحددة في طلب التأمين الملحق . 2
بهذه الوثيقة أو تجاوز الحد األقصى للركاب المسموح به أو ثبت تحميلها بأكثر من الحمولة المقررة لها أو 

إذا كانت حمولتها غير محزومة بشكل فني محكم أو تجاوز حدود العرض أو الطول أوالعلو المسموح به، 
كل ذلك شريطة أن يثبت أنه السبب المباشر في وقوع الحادث.

إذا ثبت بعد دفع التعويض أن هنالك مخالفة للقوانين إذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة عمدية . 3
وفقًا للتعريف المنصوص عليه في قانون العقوبات النافذ المفعول في الدولة

إذا ثبت أن الفقد أو التلف الذي لحق بالمركبة أو أي من أجزئها ناجم بسبب وقوع المؤمن له أوشخص آخر . 4
سمح له بقيادتها تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية ، أو العقاقير المؤثرة في قدرة قائدها على 

السيطرة على المركبة ، إذا ثبت ذلك لدى الجهات المختصة أو باعترف قائد المركبة، أما إذا كانت المركبة 
معدة للتأجير فيتم الرجوع على قائد المركبة )المستأجر(.

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

إذا تسبب المقطورة أو نصف المقطورة أو شبه المقطورة بحادث ولم يكن المؤمن له قد اتفق مع . 6
الشركة على وجود مقطورة .

في حال كان الفقد أو التلف الذي لحق بالمركبة نتيجة عملية سرقة أو سطو فيتم الرجوع على السارق . 7
فقط.

إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدالء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر في قبول . 8
الشركة تغطية الخطر أو على سعر التأ

الفصل السادس : إنهاء الوثيقة

للشركة إنهاء هذه الوثيقة شريطة وجود أسباب جدية تستوجب هذ اإلنهاء أثناء سريان الوثيقة وذلك . 1
بموجب إ شعار كتابي يرسل إلى المؤمن له سواء بواسطة البريد اإللكتروني أو الفاكس أو باليد أو 

بخطاب مسجل وذلك قبل ثالثين يوما من التاريخ المحدد لإلنهاء على آخر عنوان معروف له لدى 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 .

للمؤمن له أن ينهي أحكام هذه الوثيقة بإشعار كتابي يرسل إلى الشركة سواء بواسطة البريد . 2
اإللكتروني أو الفاكس أو باليد أو بخطاب مسجل وذلك قبل سبعة أيام من التاريخ المحدد لإلنهاء ،وفي 
هذه الحالة ترد الشركة إلى المؤمن له القسط ) المدفوع بعد خصم الجزء المتناسب مع المدة التي كانت 

الوثيقة سارية فيها وذلك وفقا لجدول المدد القصيرة رقم ) 4( بشرط أال تكون هناك أية تعويضات 
دفعت للمؤمن له أو مطالبات معلقة بشأن هذه الوثيقة أثناء فترة سريانها وكان المؤمن له متسببا في 

الحادث أو أن الحادث يعزى لمجهول.
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تعتبر هذه الوثيقة منتهية حكمًا في حال التلف الكلي للمركبة )الخسارة الكلية( شريطة شطب تسجيلها . 3
بتقرير تصدره إدارة المرور والترخيص يؤكد عدم صالحيتها لالستعمال وقيام الشركة بتعويض المؤمن له 

حسب أحكام هذه الوثيقة.

النسبة السن ة

- األول ى

٪ 5 الثانية

٪ ۱۰ الثالثة

٪ 15 الرابعة

٪ 20 الخامسة

٪ 25 السادسة وما فو ق

النسبة السن ة

٪ ۱۰ األشهر الستة األخيرة من السنة األول ى

٪ 20 الثانية

٪ 25 الثالثة

٪ 30 الرابعة

٪ 35 الخامسة

٪ 45 السادسة وما فو ق

جدول رقم ) ۱
نسب االستهالك ”فيما عدا مركبات األجرة والمركبات العمومية

ومركبات مكاتب التأجير حسب تاريخ أول تسجيل واستعمال“

جدول رقم ) ۲
نسب االستهالك » لمركبات األجرة والمركبات العمومية ومركبات مكاتب التأجير 

حسب تاريخ أول تسجيل واستعمال«
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مبالغ التحمل المركبة

ال يتجاوز مبلغ ) ۳5۰ ( درهم / لكل حادث  المركبات الخصوصي التي ال يزيد عدد ركابها على ) ۹(
ركاب وال تزيد قيمتها عن ) 5۰,۰۰۰ ( درهم

ال يتجاوز مبلغ ) ۷۰۰ ( درهم/ لكل حاد ث
 المركبات الخاصة التي ال يزيد عدد ركابها المصرح بهم

 على ) ۹( ركاب، والتي تزيد قيمتها عن ) 5۰,۰۰۰ ( درهم
وال تتجاوز ) ۱۰۰,۰۰۰ ( درهم

ال يتجاوز مبلغ ) ۱,۰۰۰ ( درهم/ لكل حادث
  المركبات الخاصة التي ال يزيد عدد ركابها المصرح بهم على

 )۹(ركاب والتي  تزيد قيمتها عن  )۱۰۰,۰۰۰(درهم وال
تتجاوز  )۲5۰,۰۰۰(درهم

ال يتجاوز مبلغ ) ۱,۲۰۰ ( درهم/ لكل حاد ث
  المركبات الخاصة التي ال يزيد عدد ركابها المصرح بهم على
 )۹(ركاب والتي  تزيد قيمتها عن  )۲5۰,۰۰۰(درهم وال تزيد

عن  )5۰۰,۰۰۰(درهم

ال يتجاوز مبلغ ) ۱,4۰۰ ( درهم/ لكل حادث   المركبات الخاصة لتي ال يزيد عدد ركابها المصرح بهم على
)۹(ركاب والتي  تزيد قيمتها عن  )5۰۰,۰۰۰(درهم

ال يتجاوز مبلغ ) ۱,5۰۰ ( درهم / لكل حاد ث   المركبات الخاصة التي يزيد عدد ركابها المصرح بهم عن
)۹(ركاب  وال يتجاوز عن  ۲۱ركاب

ال يتجاوز مبلغ ) ۱,۷۰۰ ( درهم/ لكل حادث
 المركبات الخاصة التي يزيد عدد ركابها المصرح بهم

 على  )۲۱(راكبا  ومركبات األجرة ومركبات النقل التي
ال تزيد حمولتها على  )۳(طن

ال يتجاوز مبلغ ) 4,5۰۰ ( درهم/ لكل حادث
 مركبات النقل التي تزيد حمولتها على  )۳(طن
 وحافالت الركاب  والمركبات الصناعية المعدة

لألشغال اإلنشائية واألعمال الزراعية

جدول رقم ) ۳( ”مبالغ التحمل“عمال«
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النسبة  المدد لسريان الوثيقة  

٪ 80  مدة ال تتجاوز شهر واحد

٪ 70 مدة تتجاوز شهر وال تتجاوز أربعة اشهر

٪ 50 مدة تتجاوز أربعة شهر وال تتجاوز ستة أشهر

٪ 30 مدة تتجاوز ستة أشهر ال تتجاوز عشرة أشهر

ال شيء مدة تتجاوز عشرة أشهر

 جدول رقم )٤(

جدول المدد القصي رة“ ببيان نسب االسترداد من قسط التأمين
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الفصل السادس : بند التكافل

أبرمت وثيقة التكافل هذه )»الوثيقة«( بين المشترك )»حامل الوثيقة«(، والشركة اإلسالمية العربية 
للتأمين »سالمة«، والتي يشار إليها فيما بعد ب )»الشركة«(.

تأسســت الشــركة فــي إمــارة دبــي بتاريــخ ۹۷۹۱/۸/۳۱، وتــم الترخيــص لهــا بمزاولــة أعمــال التأميــن 
اإلســالمي »التكافــل« مــن قبــل هيئــة التأميــن تحــت رقــم (۷۱) بتاريــخ 4۸۹۱/۲۱/5۲، وقامــت الشــركة 

بتعييــن هيئــة للفتــوى والرقابــة الشــرعية للمراجعــة الشــرعية والمصادقــة على أعمال الشركة والتأكد من 
التزامها بتطبيق أحكام ومبادىء الشريعة اإلسالمية  بهذا الخصوص.

بدخول المشترك في هذه الوثيقة فإنه يلتزم مع بقية حملة الوثائق بالتبرع باالشتراك النقدي الذي يتفق 
عليه في الوثيقة على أساس مبدأ التعاون بين حملة الوثائق لتغطية أية أضرار قد تلحق بأحدهم حسب 

الوثيقة الخاصة به، وتودع االشتراكات في حساب التكافل مع العوائد االستثمارية لتلك االشتراكات.

بمقتضى إبرام المشترك للوثيقة، فإنه يعين الشركة وكياًل عنه بأجٍر متفق عليه )أجر الوكالة( إلدارة عمليات 
التكافل، ويتم احتساب أجر الوكالة بنسبة من إجمالي االشتراكات تحددها الشركة وتعتمدها هيئة الفتوى 

والرقابة الشرعية قبل بداية كل سنة.

بموجب هذه الوثيقة يوافق المشترك على قيام الشركة باستثمار أموال حساب التكافل بصفتها ›مضاربًا‹، 
ويكون حساب التكافل هو رب المال، وذلك نظير حصة من العوائد االستثمارية ألموال المضاربة طبقًا 

ألحكام الشريعة اإلسالمية المتعلقة بالمضاربة المطلقة التي يقوم فيها المضارب بخلط رأس ماله بمال 
المضاربة الستثمارهما مقابل حصة شائعة من أرباح االستثمار )حصة المضارب في الربح(.

حالة تحقق فائض في صندوق التكافل: يقبل المشترك بدخوله في الوثيقة بأن تقوم الشركة بتوزيع 
الفائض المتحقق في حساب التكافل )إن وجد( على حملة الوثائق )بعد خصم المخصصات واالحتياطيات 

والنفقات( في نهاية السنة المالية التي تحقق فيها الفائض طبقًا لآللية التي يقررها مجلس إدارة الشركة 
وتعتمدها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة.

حالة حدوث عجز في صندوق التكافل: تلتزم الشركة بأن تقوم بجبر العجز الناشئ في حساب التكافل 
)إن وجد( في سنة مالية معينة عن طريق تقديم قرٍض حسن )قرض بدون فائدة( من حساب مساهمي 

الشركة أو عن طريق الحصول على تمويل متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، ويقر المشترك بحق 
الشركة في استرداد قيمة القرض الحسن من الفائض المتحقق في أي سنة أو سنوات مالية.

)۸۰۰۷۲٥۲٦۲( SALAMA 800
www.salama.ae : الموقع على اإلنترنت

customerservices.gt@salama.ae : البريد اإللكتروني
المكتب الرئيس ي

الطابق الرابع، بناية سبيكتروم، عود ميثاء، شارع الشيخ راشد
ص.ب. ۱۰۲۱4 ، دبي، إ.ع.م.
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