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صدرت هذه الوثيقة اســتناًدا إلى األمر الســامي الكريم رقم 271 وتاريخ 20/12/1427هــ بشــأن التأمين اإللزامي على 

المركبــات ونظــام مراقبــة شــركات التأميــن التعاونــي الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/32 وتاريــخ 02/06/1424هـــ، 

والُمعــدل بموجــب المرســوم الملكــي رقــم م/30 وتاريــخ 27/05/1434هـــ، والئحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار 

وزيــر الماليــة رقــم 1/596 وتاريــخ 01/03/1425هـــ.

الوثيقة الموحدة للتأمين اإللزامي على المركبات

تحــدد هــذه الوثيقــة الحــد األدنــى للتأميــن اإللزامــي علــى المركبــات لتغطيــة المســؤولية المدنيــة تجــاه الغيــر طبًقــا 

لألحــكام والشــروط واالســتثناءات الــواردة فيهــا أو الملحقــة بهــا، وُيحظــر علــى شــركة التأميــن والمؤمــن لــه االتفــاق علــى 

تخفيــض حــدود المســئولية عّمــا جــاء فــي هــذه الوثيقــة.

 — المقدمــة
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يقصــد بالكلمــات والعبــارات اآلتيــة أينمــا وردت فــي هــذه الوثيقــة المعانــي الموضحــة إزاءهــا، مــا لــم يقتــِض ســياق 
النــص خــاف ذلك.

1    وثيـــــقة التأميــــن اإللــــزامي )الوثيـــقة(: هــي وثيقــة تأميــن المســئولية المدنيــة تجــاه الغيــر للمركبــات وتعتبر 
عقــًدا تتعهــد بمقتضــاه الشــركة بــأن تعــوض الغيــر عنــد وقــوع ضــرر ناتــج عــن خطــر غيــر مســتثنى فــي الوثيقــة، 
ــن لــه، وتشــمل هــذه الوثيقــة األحــكام  بســبب حــادث تســببت فيــه المركبــة، مقابــل االشــتراك الــذي يدفعــه المؤمَّ
والشــروط واالســتثناءات وجــدول الوثيقــة والماحــق )إن وجــدت( علــى أال يتعــارض أي منهــا أو يخالــف األحــكام 

الــواردة فــي هــذه الوثيقــة.

ن لهم. 2    الشـــركة: شركة التأمين التي تقبل التأمين مباشرة من المؤمَّ

ــــن لــه: الشــخص الطبيعــي أو االعتبــاري الــذي أبــَرم مــع الشــركة وثيقــة التأميــن والمبيــن اســمه فــي  3    المؤمَّ
جـــدول الوثيـــقة.

4   سائــق المركبـة )السائق(: كل من يقود المركبة وعمره 18 سنة هجرية وما فوق ويحمل رخصة قيادة.

5    المركبــة المؤمــن عليهــا )المركبــة(: كل وســيلة مــن وســائل النقــل أعــدت للســير علــى عجــات أو جنزيــر، 
تســير أو تجــر بقــوة آليــة أو حيوانيــة، الموضحــة مواصفاتهــا فــي الوثيقــة )ال تشــمل القطــارات(.

6    الغيــر: كل شــخص طبيعــي أو اعتبــاري تلحــق بــه خســارة أو ضــرر ناتــج عــن خطــر غيــر مســتثنى فــي الوثيقــة 
ــن لــه و/أو الســائق أو المتســبب فــي الحــادث. باســتثناء المؤمَّ

 — التعــريفــات
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7    الحــادث: كل واقعــة ألحقــت ضــرًرا بالغيــر نتيجــة اســتعمال المركبــة أو انفجــــارها أو احتراقهــا أو تناثرهــا أو حركتهــا 
أو اندفاعهــا الذاتــي أو وقوفهــا.

8    األضــرار الجســدية: الوفــاة أو اإلصابــات البدنيــة التــي قــد تلحــق بالغيــر بمــا فــي ذلــك العجــز الكلــي أو الجزئــي 
الدائــم أو المؤقــت.

9    األضرار المادية: التلفيات التي قد تلحق بالممتلكات العائدة للغير.

10  المصاريف: جميع التكاليف التي يتحملها الغير بسبب الضرر الناتج عن خطر غير مستثنى في الوثيقة.

11  المطالبة: طلب تعويض عن ضرر ناتج عن خطر غير مستثنى في الوثيقة.

12  مقــدم المطالبــة: الشــخص الطبيعــي أو مــن يمثلــه نظامًيــا أو الممثــل النظامــي للشــخص االعتبــاري الــذي لحــق 
بــه ضــرر ناتــج عــن خطــر غيــر مســتثنى فــي الوثيقــة.

ــها للغيــر ضمــن الحــد األقصــى للمســئولية المدنيــة الــوارد  13   التعويــض: المبالــغ التــي يتعيــن علــى الشــركة دفعــ
فــي هــذه الوثيقــة.

ــن لــه للشــركة مقابــل موافقتهــا علــى تعويــض الغيــر عــن الضرر أو الخســارة  14  االشــتراك: المبلــغ الــذي يدفعــه المؤمَّ
التــي يكــون الســبب المباشــر فــي وقوعهــا خطــًرا غيــر مســتثنى فــي الوثيقة.

ــن لــه أو الســائق تجــاه الغيــر عمــا يتســبب فيــه مــن أضــرار ماديــة أو  15   المســئولية المدنيــة: مســئولية المؤمَّ
جســدية أو المصاريــف بفعــل المركبــة. 

16   الحقيقــة الجوهريــــة: أي معلومــة قــد تؤثــر علــى قــرار الشــركة فــي تحديــد االشــتراك بنســبة %25 وأكثــر أو علــى 
شــروط الوثيقــة أو قبــول المطالبة.

17   التغييــر الجوهري: التغيير الذي يؤدي إلى زيــادة نسبــة احتمــال وقـــوع الخطر أو يــؤدي إلى زيـادة جسامته.

18   حــق الرجــوع: هــو حــق الشــركة فــي اســتيفاء مــا دفعتــه مــن تعويــض للغيــر مــن المؤمــن لــه أو الســائق أو 
المتســبب فــي الحــادث عــن الضــرر الناتــج مــن إحــدى حــاالت الرجــوع أو االســتثناءات.

مــن لــه والمركبــــة ويعتـــبـــر جــــزًءا ال  19   جــدول الوثيقــة: الجــدول المرفــق بالوثيـــــقة والمتضمــن لبعــض بيـــــانات المؤَّ
يتجــزأ منهــا.

20  الملحــق: اتفــاق بيــن المؤمــن والمؤمــن لــه الحــق علــى إصــدار الوثيقــة، بإضافــة أو تعديــل أو إلغــاء تغطيــات إلــى 
التغطيــات األساســية، ويجــب أن يكــون مرفًقــا بالوثيقــة ويعتبــر جــزًءا ال يتجــزأ منهــا.
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ــن لــه قــد تقــدم إلــى الشــركة بطلــب تأميــن ُيعــد أساًســا لهــذه الوثيقــة ودفــع  حيــث إن المؤمَّ
)أو تعهــد بدفــع( االشــتراك المطلــوب منــه، وقبلــت الشــركة هــذا الطلــب، فإنهــا تلتــزم إذا وقــع 
حــادث داخــل أراضــي المملكــة العربيــة الســعودية وألحــق ضــرًرا ناتًجــا عــن خطــر غيــر مســتثنى فــي 
الوثيقــة وضمــن حــدود األحــكام والشــروط الــواردة بهــا بتعويــض الغيــر عــن المبالــغ جميعهــا التــي 

ــن لــه أو الســائق أو المتســبب فــي الحــادث بدفعهــا لقــاء: ُيلــزم المؤمَّ

 أ           األضرار الجسدية التي تلحق بالغير داخل المركبة أو خارجها.

ب       األضرار المادية التي تلحق بالغير خارج المركبة.

ج       المصاريف.

 — التغطيــــــــة التأميـــنية
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فــي حــال وقــوع حــادث يترتــب عليــه دفــع تعويــض وفًقــا ألحــكام هــذه الوثيقــة فــإن الحــد األقصــى لمســؤولية 
الشــركة فــي الواقعــة الواحــدة وخــال فتــرة ســريان الوثيقــة بالنســبة لألضــرار الجســدية والمصاريــف واألضــرار 
ــا قــدره 10.000.000 ريــال )عشــرة مالييــن ريــال ســعودي(، كحــٍد أقصــى  الماديــة مًعــا لــن تتجــاوز مبلًغــا إجمالًي

لمســئولية الشــركة.

 

مــع مراعــاة المــادة التاســعة مــن هــذه الوثيقــة ال يجــوز للشــركة أن تتمســك تجــاه الغيــر بعــدم مســئوليتها عــن 
ــه أو الســائق أو المتســبب فــي الحــادث أي مخالفــة  ــن ل التعويــض بموجــب هــذه الوثيقــة بســبب ارتــكاب المؤمَّ
ســواء أكانــت المخالفــة قبــل الحــادث أم بعــده أم بســبب عــدم التزامــه بمــا ورد فــي هــذه الوثيقــة، مــع عــدم 
ــن لــه أو الســائق أو المتســبب فــي الحــادث بعــد الدفــع للغيــر بكافــة  اإلخــال بحــق الشــركة بالرجــوع علــى المؤمَّ

ــرره. ــة إن كان للرجــوع مــا يب الطــرق النظامي

 — ماال يجـــوز للشركة التمسك به تجــاه الغيــر

 — حــــــدود  التغطــــية
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د مقدمهــا بمــا ُيفيــد اســتامها للمطالبــة، وإعامــه بــأي نواقــص  1      تلتــزم الشــركة عنــد تلقــي أي مطالبــة بــأن تــزوِّ
خــالل ثالثــة أيــام عمــل )لألفــراد( و تســعة أيــام عمــل )للشــركات( مــن تلقيهــا المطالبــة، وللشــركة تعييــن خبيــر معاينــة 
ــام عمــل  ــام عمــل )لألفــراد( و تســعة أي ــة أي ــا خــال مــدة زمنيــة ال تتجــاوز ثالث أو مقــدر خســائر إذا كان ذلــك ضرورًي

)للشــركات( مــن تاريــخ اســتام المطالبــة.

2      تلتــزم الشــركة بتســوية المطالبــات بــكل نزاهــة وعدالــة دون أي مســاومة خــال مــدة أقصاهــا خمســة عشــر يوًمــا 
ــا )للشــركات( مــن تاريــخ اســتام المطالبــة مكتملــة المســتندات مــن  ــا )لألفــراد( وخمســة وأربعيــن يوًمــا هجرًي هجرًي
مقــدم المطالبــة، وفــي حــال مــا إذا كانــت المطالبــة مســتندة علــى حكــم قضائــي قابــل للتنفيــذ وُقدمــت مــن مقــدم 

المطالبــة أو قــام المؤمــن لــه بإبــاغ الشــركة، فــإن الشــركة تلتــزم بمــا ورد أعــاه.

3      تلتــزم الشــركة بإبــاغ مقــدم المطالبــة بقبــول أو رفــض المطالبــة، وفــي حــال قبــول المطالبــة كلًيــا أو جزئًيــا تلتــزم 
الشــركة بتوضيــح مبلــغ التعويــض وكيفيــة التوصــل إليــه.

4      تلتــزم الشــركة بتســوية وتســديد المطالبــات التأمينيــة مــن خــال إيــداع مبلــغ التعويــض فــي الحســاب البنكــي 
.)IBAN( للمســتفيد مباشــرة عــن طريــق رقــم الحســاب المصرفــي الدولــي

5      مــع ُمراعــاة المــدد المحــددة فــي الفقرتيــن رقــم )1، 2( مــن هــذه المــادة تلتــزم الشــركة بتســوية المطالبــة فــي 
حــال تقديــم المطالبــة بعــد إصــاح المركبــة علــى أن يقــوم مقــدم المطالبــة بتزويــد الشــركة بالفواتيــر الفعليــة لإلصــاح 
ــر تقييــم أضــرار حــادث المركبــة بعــد  ويشــترط مباشــرة الحــادث مــن الجهــة المخولــة بمباشــرته وتزويــد الشــركة بتقري

الحــادث وقبــل اإلصــاح الصــادر عــن الجهــة المرخصــة.

6      فــي حــال عــدم التــزام الشــركة بتســوية المطالبــات خــال الفتــرة النظاميــة دون وجــود ســبب نظامــي يحــق 
لمقــدم المطالبــة تقديــم شــكوى عــن طريــق موقــع ســاما تهتــم )www.Samacares.sa( أو التقــدم بطلــب إلــى 
لجــان الفصــل فــي المنازعــات والمخالفــات التأمينيــة إللــزام الشــركة بتســوية المطالبــة وتعويضــه عــن أي تكاليــف 

ــة. ــة المطالبــــ تحملهــا نتيجــة عــدم اســتخدامه للمركبــة بســبب تأخــر الشــركة فــي تسويـــــــ

7      أما عنـــد رفض المطالبــــة جزئــيــــًا أو كليـــــًا فإن الشركــــة تلتـــــــزم باآلتي:

   أ      تزويــــد مقدم المطالبة بأسباب الرفــض الكلي أو الجزئــي.

  )www.Samacares.sa( ب     إبــاغ مقــــدم المطالبة بإمكانية تقديم شكوى عن طريق موقع ســـــاما تهتــــم  

         أو تقديــم دعــواه إلــى لجــان الفصــل فــي المنازعــات والمخالفــات التأمينيــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة العشــرين 

        من  نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني للّنظر فيها من ِقبل تلك اللجان.

ج     تزويد مقدم المطالبة بنسخة من الوثائق والمستندات المؤيدة لقرار الشركة في حال طلب مقدم المطالبة   

         ذلك من الشركة.

 — إجراءات تسوية المطالبات
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1   التغيير:

ــن لــه إشــعار الشــركة خــال عشــرين يــوم عمــل عــن أي تغييــر جوهــري فــي شــيٍء صــرح بــه فــي نمــوذج طلــب  علــى المؤمَّ
ــن لــه فــي حــال رغبتهــا فــي زيــادة مبلــغ إضافــي علــى االشــتراك، أو إعــادة جــزء منــه  التأميــن، وعلــى الشــركة إخطــار المؤمَّ
فــي حــال خفــض االشــتراك، وعــدم إخطــار الشــركة للمؤمــن لــه يعنــي موافقتهــا علــى اســتمرار التغطيــة بــذات االشــتراك 

المتفــق عليــه عنــد التعاقــد.

 2      حق الشركة في تولي اإلجراءات القضائية والتسوية:
 

للشركة الحق في أن:     

ن له أو السائق في أي تحقيق أو استجواب يتعلق بمطالبة تكون محل تعويض بموجب   أ         تمّثل المؤمَّ  
                  هذه الوثيقة.

ن له أو السائق أمام أي جهة قضائية بشأن أي ادعاء أو اتهام له عاقة  ب     تتولى إجراءات الدفاع عن المؤمَّ  
         بحدث قد يكون محل تعويض بموجب هذه الوثيقة.

ج      يجب على المؤمن له إخطار الشركة بأسرع وقت بمجرد علمه بقيام دعوى أو تحقيق أو تحريات خاصة   
         بالحادث المذكور، ما لم يكن التأخير لعذر مقبول.

ن له في نظام الشركـــة المرخص لهـا  3      حق الشـــركة في إدراج اسـم المؤمَّ
بجمع المعلومات  االئتمانيـــة عن المستــهلكيـــن:  

ــن لــه عــن ســداد مســتحقات الشــركة ســواٌء أكانــت اشــتراكات تأميــن أم مطالبــات إدراج  يحــق للشــركة فــي حــال تعثــر المؤمَّ
ــن لــه فــي نظــام الشــركة المرخــص لهــا بجمــع المعلومــات االئتمانيــة عــن المســتهلكين. اســم المؤمَّ

ن له أو السائق عند وقوع خطر غير مستثنى في الوثيقة: 4      التزامات المؤمَّ

أ         إباغ الجهات المختصة فور وقوع حادث، وعدم مغادرة موقع الحادث إلى حين إنهاء اإلجراءات،    
        ويســتثنى مــن ذلــك الحــاالت التــي تســتلزم مغــادرة موقــع الحــادث مثــل وجــود إصابــات جســدية.
ب     عدم اإلقرار بالمسئولية بقصد اإلضرار بالشركة، أو الدفع أو التعهد بدفع أي مبلغ ألي طرف في    

        الحــادث إال بعــد الحصــول علــى الموافقــة الكتابيــة المســبقة مــن الشــركة.
ج      التعاون مع الشركة، وتحرير الوكاالت الشرعية التي تمكنها من اتخاذ إجراءات المرافعة والمدافعة   

ن له، أو السائق.         والتسوية نيابة عن المؤمَّ
د      أن يقوم على نفقة الشركة بجميع األعمال الازمة لضمان حق الشركة في تحصيل أي مبالغ تستحقها         

        من أي طرف آخر نتيجة تعويض تقوم بدفعه بمقتضى هذه الوثيقة.

 — الشــــــروط العــــــامة
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5      االحتيال:
ــن لــه أو الســائق أو  تســقط الحقــوق الناشــئة عــن هــذه الوثيقــة إذا انطــوت المطالبــة المقدمــة علــى احتيــال، أو اســتخدم المؤمَّ
مــن ينــوب عنهمــا أو الغيــر أســاليب أو وســائل احتيــال بغيــة الحصــول علــى منفعــة مــن هــذه الوثيقــة، أو نتجــت المســئولية أو 
ــن لــه أو الســائق أو الغيــر أو التواطــؤ مــع أي منهــم، وللشــركة الرجــوع علــى أي طــرف  الضــرر مــن جــراء فعــل متعمــد مــن المؤمَّ
تتبيــن مســؤوليته عــن هــذا االحتيــال ســواء أكان مشــارًكا أم متواطًئــا، علــى أن تلتــزم الشــركة بتعويــض الغيــر إذا كان حســن النيــة.

6      اإللغاء:
ال يحق للشركة وال للمؤمن له إلغاء هذه الوثيقة بعد إصدارها إال في أي من الحاالت اآلتية:

1   إسقاط سجل المركبة.  
2   انتقال ملكية المركبة إلى مالك آخر.  

3   وجود وثيقة تأمين بديلة ُتغطي الفترة المتبقية من الوثيقة المزمع إلغاؤها.  

علــى أن تقــوم الشــركة بإعــادة المبلــغ المســتحق عــن المــدة غيــر المنقضيــة مــن الوثيقــة إلــى المؤمــن لــه مــن خــال إيــداع المبلــغ 
الُمتبقــي مــن االشــتراك فــي الحســاب البنكــي الخــاص بــه عــن طريــق  رقــم الحســاب المصرفــي الدولــي )IBAN(، وذلــك خــال 
ثالثــة أيــام عمــل مــن تاريــخ علــم الشــركة بحــدوث أي مــن الحــاالت المذكــورة فــي مقدمــة الفقــرة، ويحتســب المبلــغ المســتحق 
إعادتــه للمؤمــن لــه عــن المــدة غيــر المنقضيــة مــن فتــرة التغطيــة التأمينيــة مــن خــال طــرح األيــام المنقضيــة مــن أيــام التغطيــة 
التأمينيــة كاملــة ثــم قســمة الناتــج علــى عــدد أيــام التغطيــة التأمينيــة كاملــة وضــرب الناتــج باالشــتراك مخصوًمــا منــه الرســوم 

اإلداريــة )مبلــغ 25 ريــااًل كحــد أقصــى( ويكــون الناتــج هــو االشــتراك المتبقــي لتكــون كاآلتــي:

)-365 األيام المستهلكة( /365 × االشتراك بعد خصم الرسوم اإلدارية )مبلغ 25 ريااًل كحد أقصى( = االشتراك المتبقي.

ويســتثنى مــن إلــزام الشــركة بدفــع االشــتراك المتبقــي فــي حــال وجــود مطالبــة -متعلقــة بالوثيقــة الُمزمــع إلغاؤهــا وعلــى ذات 
المركبــة- تزيــد قيمتهــا عــن قيمــة المبلــغ المفتــرض إعادتــه وفــق طريقــة الحســاب أعــاه.

ن له والسائق ملتزمين بأحكام هذه الوثيقة بشأن االلتزامات الناشئة قبل إلغائها. وبالرغم مما تقدم تظل الشركة والمؤمَّ

7      إصدار الوثيقة واإلشعار بالتجديد:

ال يحــق للشــركة إصــدار هــذه الوثيقــة مــا لــم تكــن مرتبطــة آلًيــا بنظــام الشــركة الحاصلــة علــى موافقــة المؤسســة بتقديــم خدمــة 
ــن لــه قبــل موعــد تاريــخ انتهــاء الوثيقــة بعشــرين  جمــع وحفــظ وتبــادل المعلومــات التأمينيــة، ويجــب علــى الشــركة إشــعار المؤمَّ

يــوم عمــل ليتمكــن مــن تجديدهــا أو الحصــول علــى وثيقــة مــن شــركة أخــرى.
 

8    االختصاص القضائي والنظام الواجب التطبيق:

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

                    نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/32( وتاريخ 02/06/1424هـ.
ب     ال ُتسمع أي دعوى ناشئة عن هذه الوثيقة بعد انقضاء خمس سنوات على حدوث الواقعة التي نشأت عنها   

        الدعوى وعلم ذوي المصلحة بحدوثها ما لم يكن هناك عذر تقتنع به لجان الفصل في المنازعات
        و المخالفات التأمينية.
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ن له أو السائق السترداد ما دفعته للغير عن   أواًل:  للشركة حق الرجوع على المؤمَّ
          أي من الحاالت اآلتية:

1      أي مسؤولية أو مصاريف تنشأ أو تترتب عندما تكون المركبة:

  أ      مستعملة على وجه يخالف قيد االستعمال المبين في جدول الوثيقة.

ب     تحمل عدًدا من الركاب يتجاوز السعة المصــرح بها للمركبة، وثبت أن حصول الحادث كان    
            بسبب هذا التجاوز.

ج    السيـــر بالمركبة عكس اتجـــاه السير.  

د    القيادة تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية أو العقاقير الطبية التي ال يسمح طبيًا    
                بالقيــادة بعــد تناولهــا.

ن له وما لم يرد اسمه  هـ  قيادة أي شخص يقل عمره عن )18( عاًما هجرًيا ما لم يكن هو المؤمَّ  
      ضمن أسماء السائقين الُمسمين الذين تقل أعمارهم عن )18( سنة في جدول الوثيقة.

و   إذا ثبت أن قيادة المركبة تمت دون الحصول على رخصة قيادة لنوع المركبة طبًقا لألنظمة   
      و اللوائح ذات العاقة، أو أن تكون الرخصة قد صدر أمر بسحبها من الجهات المختصة، أو كانت 

      منتهية وقت الحادث مالم يجدد الرخصة المنتهية خالل )50( يوم عمل من تاريخ الحادث.

ز    هروب الســائق من موقع الحــــادث دون عذر مقبـــول.  

ح   تجـــــاوز اإلشــــارة الحمـــراء.  

 —  الحاالت التي تلتزم الشركة بتعويض الغير عنها مع احتفاظها بحق  
ن له أو السائق أو المتسبب في الحادث        الرجوع على المؤمَّ

1
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2      اإلدالء ببيانات غير صحيحة أو إخفاء حقيقة جوهرية في نموذج طلب التأمين.

3      إذا ثبت وقوع الحادث عمًدا.

ن له للشركة خالل عشرين يوم عمل عن أي تغيير جوهري صرح به في نموذج طلب  4      عدم إبالغ المؤمَّ
        التأمين، مع ُمراعاة الفقرة رقم )1( من المادة السابعة.

           ثانيًا : إذا كانت المركبة مسروقة أو مأخوذة غصًبا فإن للشركة حق الرجوع على 
           المتسبب في الحادث، أو المؤمن له في حال لم يخطر الجهات المختصة عن 

           السرقة، السترداد ما دفعته للغير.

2
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 —  االستثـنــــاءات )الحاالت غيــر المغطاة تأمينيــًا بموجـــب هذه الوثيــــقة(

لن تكون الشـــركة مسئـــولة عن ســـداد التعويــضات في أي من الحـــاالت اآلتـــية:

ن له أو السائق  ن عليها، أو للممتلكات العائدة إلى أي من المؤمَّ 1      الخسارة أو الضرر للمركبة المؤمَّ
         داخل المركبة أو خارجها، أو التي تلحق بالبضائع المنقولة بواسطة المركبة أو تلك التي في عهدته 

         أو تحت إشرافه أو أمانة لديه.

ن له، أو السائق. 2      الوفاة أو اإلصابة الجسدية للمؤمَّ

3      إذا كانت المركبة مستعملة في أي نوع من أنواع السباقات أو في تحديد سرعة االنطاق أو في 
        تجربة اختبار القدرة.

4      إذا كانت المركبة مستعملة ضمن المناطق التي ال يسمح عادة للعامة بالقيادة فيها داخل المطارات 
        أو الموانئ البحرية ما لم تكن المركبة مستخدمة ألغراض تجارية في النطاق المسموح به.

ن له أو السائق بتحمل مسئولية الحادث دون وجه حق بقصد اإلضرار بالشركة. 5      إقرار المؤمَّ

6      تواطؤ المؤمن له مع الغير على حادث مفتعل والمثبت في تقرير الحادث الصادر عن الجهة المخولة 
        بمباشرة موقع الحادث.

7      التفحيط.

8      إذا كانت المركبة مستعملة أو مشغلة كآليات عمل.

ن له أو السائق 9    الغرامات أو العقوبات المالية، أو الكفاالت التي قد تفرض بسبب الحادث على المؤمَّ
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10    أي مسؤولية أو مصاريف تنشأ نتيجة مباشرة أو غير مباشرة من اآلتي:

أ     الحــرب أو الغــزو أو أعمــال العــدوان األجنبــي أو األعمــال العدوانيــة أو األعمــال شــبه الحربيــة )ســواء أعلنــت الحــرب 
أم لــم تعلــن( أو الحــرب األهليــة.

 
ب   التمــرد أو االنتفاضــة العســكرية أو الشــعبية أو العصيــان أو الثــورة أو الســلطة الغاصبــة أو األحــكام العرفيــة أو 
حالــة الحصــار أو أي مــن األحــداث أو األســباب التــي تــؤدي إلــى إعــان أو اســتمرار األحــكام العرفيــة أو حالــة الحصــار أو 
أعمــال التخريــب واإلرهــاب التــي يرتكبهــا شــخص أو أشــخاص يعملــون بصفــة منفــردة أو نيابــة عــن أو علــى صلــة بــأي 
منظمــة إرهابيــة. ويقصــد باإلرهــاب اســتخدام العنــف ألغــراض سياســية أو فكريــة أو فلســفية أو عنصريــة أو عرقيــة 
أو اجتماعيــة أو دينيــة. ويشــمل اســتخدام العنــف وضــع العامــة و/أو شــريحة منهــم فــي حالــة خــوف، أو التأثيــر علــى، 
و/أو التســبب فــي اضطــراب، و/أو التدخــل فــي أي عمليــات و/أو أنشــطة أو سياســات خاصــة بالحكومــة، أو التســبب 

فــي اضطــراب يؤثــر ســلبًا علــى االقتصــاد الوطنــي أو أي مــن قطاعاتــه.

ج     اإلضراب أو الشغب أو االضطرابات المدنية أو العمالية.

د     مــا ينتــج بســبب أو ينشــأ عــن أو تكــون ســاهمت فيــه األســلحة النوويــة أو اإلشــعاعات األيونيــة أو التلــوث 
باإلشــعاع مــن أي وقــود أو أيــة نفايــات نوويــة ناتجــة عــن احتــراق وقــود نــووي، وألغــراض هذا االســتثناء فــإن االحتراق 

يشــمل أي عمليــة انشــطار نــووي.

هـ     الكوارث الطبيعية مثل األعاصير، أو الزالزل، أو الفيضانات، أو البراكين.
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