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In the name of  Allah the Entirely Merciful, the 

Specially Merciful, peace and blessings be upon the 
one sent by Allah as a Mercy to the worlds – The 

best of the creation and upon his household and his 
companions who followed him – our Prophet 

Mohammed bin Abdullah with the best till the day of 
judgment.  Thereafter…. 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

والصالة والسالم على من بعثه هللا رحمة للعالمين  سيد 

 الخلق نبينا محمد بن عبدهللا

وعلى آل بيته وصحبه الطيبين ومن وآلهم بإحسان إلى 

 يوم الدين  أما بعد:
 

PROPERTY ALL RISKS INSURANCE 
 

 ات ــــمـتلكـــــمـــأمـــــــــــين جميع أخطار الوثيقة تـــــــــــــ
 

Introduction 

In accordance with its Articles of Association, as an 
Insurer operating under the terms of the Law on 
Supervision of Cooperative Insurance Companies 
promulgated by Royal Decree No. M/32 dated 
02/06/1424H, the Allied Cooperative Insurance 
Group (the Insurer), in its capacity as a manager, 
will manage two separate accounts: the 
shareholders account, and the Insured’s account. 
The Insurer records on Insured’s account, all 
Insured’s premiums, insurance expenses and 
revenues, Insured’s share of investment returns, 
and all rights and obligations of Insureds. In return 
of its management of the Insured accounts, the 
Insurer shares a portion of the net surplus of the 
Insured’s account. The Insurer decides at the end of 
each financial year the percentage of the net 
surplus to be shared from Insured’s surplus after 
deducting all operational, marketing, and 
administrative expenses resulted from the 
management of the Insurer. As per the 
implementing regulations of the Law on Supervision 
of Cooperative Insurance Companies, the Insurer 
distributes a minimum of 10% of the net annual 
surplus arising from the insurance operations to the  
Insureds and transfers the balance to the income 
statement of the shareholders. The Insurer, in 
cooperation with the Insureds, guarantees the 
payment of any deficit in the Insureds account as an 
interest free loan to be repaid to the shareholders 
from the future profits of the Insureds account. 
 
In consideration of the Insured having paid or 
agreed to pay to the Insurers the first premium 
shown in the Schedule. 
 
 
 
 

  مـــــقــدمــــــــــة

ً لـــنظام مراقــبة شركــات التـــأمين التعاوني الصادر  وفقا

/ 02/06وتاريخ  32بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 

شركة المجموعة  تقوم  بموجب نظامها األساسي و هـ1424

ن(  المتحدة للتأمين التعاوني ) ويشار لها فيما بعد بالُمَؤم ِّ

ة حسابين منفصلين أحدهما حساب بصفتها مديًرا بإدار

ن  ْن لهم. و يقيد الُمَؤم ِّ ْن واآلخر حساب الُمَؤمَّ ِّ مساهمي الُمَؤم 

ْن لهم االشتراكات واإليرادات المتنوعة  في حساب الُمَؤمَّ

الخاصة بعمليات التأمين ونصيب هذا الحساب من عائد 

ْن لهم  استثمارات أموال عمليات التأمين وجميع حقوق الُمَؤمَّ

والتزاماتهم وذلك نظير حصة من صافي فائض عمليات 

ن في نهاية كل سنة مالية الفائض  التأمين. ويحدد الُمَؤم ِّ

عمليات التأمين بعد خصم المصاريف  التأميني الصافي من

ن  التسويقية واإلدارية والتشغيلية المتكبدة بسبب إدارة الُمَؤم ِّ

ن وفقًا لالئحة للعمليات التأمينية واالستثمارية. و يقوم ال ُمَؤم ِّ

بتوزيع  التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

ْن لهم  %10الفائض التأميني الصافي بما نسبته  الُمَؤمَّ

 مباشرة وترحيل ما تبقى إلى قائمة دخل المساهمين و كما

ن ْن لهم  يضمن الُمَؤم ِّ سـداد اي نقص في   بالتعاون مع الُمَؤمَّ

ن  ْن له كــدين بدونحساب الُمَؤمَّ  فوائـــد يجــب ســداده للُمَؤم ِّ

ْن لهم        .من األرباح الُمستقبلية من حساب الُمَؤمَّ

 

 

 

ْن له أن باعتبار ان  قد دفع أو وافق على دفع القسط الُمَؤمَّ

 .في الجدول األول المذكور
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The Insurers named herein hereby agree subject to 
the terms exceptions limits and conditions contained 
herein or endorsed hereon (hereinafter referred to 
as 'the Terms of the Policy') that if during the Period 
of insurance or during any further period in respect 
of which the Insured shall have paid and the 
Insurers shall have accepted the premium required 
the Property Insurance or any part thereof shall be 
accidentally physically lost destroyed or damaged 
the Insurers will pay to the Insured the value of the 
property at the time of the happening of its loss or 
destruction of the amount of such damage or at 
their option reinstate or replace such property or 
any part thereof 
 
Provided that the liability of the Insurer shall in no 
case exceed in respect of each item the sum 
expressed in the said Schedule to be insured 
thereon or in the whole the total sum insured hereby 
or such other sum or sums as may be substituted 
therefore by memorandum hereon or attached 
hereto signed by or on behalf of the Insurer. 

 

ن وافــق  المــذكور ادناه، وافق بموجــبه و حسب الُمَؤم ِّ

, مدلوالت, استثناءات, نصوص, وشروط هذه الوثيقة أحكام

)ويــُشار اليها فيما يلي بــأحــكام وثــيقة التــأمين(، بأنه وفي 

خالل فــترة ســريان التأمين أو اي فــترة إضافية يــكون 

ْن له فيها ال ن قــد ســدد ُمَؤمَّ ووافق على اقـــــساط  للُمَؤم ِّ

طلوب او اي جــــزء منه، وفي تـــــأمين المملتكات المــ

او تلف بسبب خطأ مادي عـرضي،  حالة حــدوث خــسارة

ن لتزم ي ْن له بـتعويض الالُمَؤم ِّ عن قــيمة تلف الممتلكات ُمَؤمَّ

وقت حــدوث التلف، ويكون لــديهم الخــيار في إصالح 

 الممتلكات او إستبدالها كلياً او اي جزء منها.

 

ن ولية بــشرط أال تتعدى مسؤ بأي حال من األحوال  الُمَؤم ِّ

لكل وحــدة المبلغ المـؤمن عليه والمــذكور في الــجدول 

مبلغ أو التأمين اإلجمالي او اي مبالغ اخرى يُستبدل بها 

التعويض لذلك بعــقد التأسيس او المحلقة بهــذه الوثيقة 

ن والموقع عليها من قبل   او نيابة عنه.الُمَؤم ِّ

DEFINITION OF TERMS 

1. Deductible:  The amount to be deducted from 
the amount of claim to be paid by the Insurer to 
Insured. 

2. Geographical Area: The Insurance under this 
Policy is operative only in places within the 
Kingdom of Saudi Arabia unless specified 
otherwise in the policy schedule. 

3. Insured:  The natural person or legal entity who 
signed the Insurance Policy with the Insurer and 
his name is stated in the Policy Schedule. 

4. Insurer:  Allied Cooperative Insurance Group 
(ACIG) 

5. Policy:  The printed wording together with 
Schedule any endorsement and the proposal 
form 

6. Policy Period:  The period from the inception 
date of this policy to the policy expiration date, 
as set forth in the Policy Schedule, or its earlier 
termination date, if any. 

7. Premium:  The amount of money the Insured 
has to pay for the Insurance Contract / Policy. 

 تعريفات

ْن له المبلغ المتفق عليه الذي يدفعه ال-. التحمل :1 عن ُمَؤمَّ

كل حادث  مغطى قبل ان يقوم المؤمن بدفع التعويض 

 الالزم.

يه ساريه فقط تكون التغطيه التامين -:. المنطقه الجغرافيه 2

اال اذا حدود الجغرافيه للمملكه العربيه السعوديه الضمن 

 غير ذلك في جدول الوثيقه.  تم اضافه او تحديد

ن له:3 الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي أبَرم  . المؤمَّ

ن وثيقة التأمين المبين اسمه في جدول الوثيقة  مع المؤمِّ 

ن:4  التعاوني )اسيج( المجموعه المتحده للتأمين . المؤم ِّ

 أيويقه المطبوع مع جدول الوثيقه نص الوثالوثيقه :  .5

 مالحق وطلب التامين  تشكل كلها وثيقه التامين.

الفتره من بدايه سريان التغطيه وحتى  . فتره الوثيقه :6

نهايتها المذكوره في جدول الوثيقه او تاريخ الغاءها اذا 

        وجد. 

ن المبلغ الذي يدفعه ال: االشتراك  \. القسط 7 ْن له للُمَؤم ِّ  ُمَؤمَّ

 مقابل عقد/وثيقة التأمين.
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8. Proposal:  Any proposal form and declaration 
s igned by or on behalf  of  the Insured. 

9. Schedule: The part of the Policy in which we 
have recorded the details of Insured and the 
insurance cover. 

10. Sum Insured:  The maximum amount the 
Insurer agrees to pay as a result of a single loss 
or claim. 

 

: أي نموذج طلب أو إقرار موقع من قبل . نموذج الطلب8

ْن له ال  أو من ينوب عنه .ُمَؤمَّ

يعتبر جزء من الوثيقه والذي يتم ذكر  الوثيقه :. جدول 9

ْن له تفاصيل المؤمن عليه وال رى والتفاصيل االخُمَؤمَّ

 المتعلقه بالتامين.

المبلغ االقصى الذي وافق المؤمن .إجمالي مبلغ التأمين: 10

 على دفعه كنتيجة لخسارة أو مطالبة.

 

EXCEPTIONS 

The Insurers will not indemnify the Insured in 
respect of: 
1. (a)  electrical or mechanical breakdown or     

derangement of plant machinery or                         
equipment 

 (b)  deterioration of property due to change 
in temperature or humidity or failure                         
or inadequate operation of an airconditioning 
cooling or heating system 

 (c)   subsidence, ground heave, landslip,  
            erosion, setting or cracking 
 

UNLESS EITHER  
 
 (i)  caused by 

 fire lighting 
 explosion (for the purposes of this 

Exception "explosion" shall not mean 
the bursting or disruption of turbines 
compressors transformers rectifiers 
switchgear engine cylinders hydraulic 
fly-wheels or other moving parts 
subject to centrifugal force or boilers 
economizers or other vessels 
machinery or apparatus in which 
pressure is used) 

 aircraft or other aerial devices 
dropped there from  

 impact by vehicles, watercraft, 
locomotives or rolling stock 

 earthquake 

 riot or malicious acts (other than any 
act excluded by reason of Exception 
6(b) herein) 

 

 .االســــــتثــــــــناءات

ن ـلتزم ي    ال   بتعــ    ـويض المــؤمــــــ    ـن علي    ه ف    ي الُم    َؤم ِّ

 الحــــــاالت التالية:

اإلنهـ  ـيار الكه  ـرباوي او المـ  ـيكانيكي او عـ  ـُطل ف  ي  )أ( .1

 آالت المــصنع او األدوات؛

اإلهـ   ـالل الـ   ـتدريجي الن   اتج عـ   ـن تغيي   ر درج   ة  )ب(

الفش  ل او عـ  ـدم وج  ود التكيي  ف  الح  رارة او الرطوب  ة او

 الكافي اوفي نظام التــبريد او التسخين؛ و

هـ     ـ بوط او انخـ     ـساي او اإلن     ـزياح الصـ     ـدعي  )ج(

لألرض او انهــيار الصخور او التعــرية او التص لب  او 

 التصدع.

 

i. :مـــــــــــالم يــــــــــكون الـــــــــــسبب هــــــــو 

 حــريق اإلضاءة؛ 

 نفــجار )ولغ رض هـ ـذا اإلس تثناء، اإلنفـ ـجار اإل

ال يعني انفجار او انقطاع ضواغـ ـط التوربين ات 

او المحوالت او المــقومات او وحــدات المفاتيح 

وإس      ـطوانات الم      ـُحركات الهـ      ـيدرولكية او 

دوالب ت  ـنظيم الـ  ـسرعة او اي إجـ  ـزاء اخ   رى 

مـُ  ـتحركة تتع  رض ال  ى قـ  ـوة ط  رد مركزي  ة او 

ـاليات او انابي   ب التغـ   ـذية ح   ول مـ   ـداخل الغ   

األف     ران او اي آالت س     فن او اوعي     ة اجه     زة 

 يستخدم فيها الضغط(؛

  الط    ـاورات او األجـ    ـهزة الجـ    ـوية الت    ي ي    تم

 اسقــاطها من الجو؛

  إصـ    ـدام بواس    طة المـ    ـركبات او ال    زوار  او

   القــاطرات او عــربات السكك الحـديدية؛

  الــزالزل؛ 

 ب واإلفـــــــ   ـعال الــــ   ـضارة )فــــ    ـيما الـ   ـشغ

)ب( 6عـ  ـدا تل  ك المـ  ـُستثناة  بس  بب اإلسـ  ـتثناء 

 المــبين في هــذه الــوثيقة؛
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 strikers, locked-out of workers or 
persons taking part in labour 
disturbances 

 storm, tempest or  flood 

 bursting or overflowing of water 
tanks, apparatus or pipes  

 
 OR (ii) resulting in  
 the occurrence of any of the events 

in (i) above then the Insurers will only 
indemnify the Insured under the 
Terms of the Policy in respect of the 
loss resulting from such damage. 

 
2. loss, destruction or damage to: 

(a) property in course of manufacture if 
such loss destruction or damage is 
sustained while the property is being 
actually worked on and directly 
resulting from such work 

 (b) property in course of construction or          
                        erection 

(c)  boilers, economizers, turbines or 
other vessels machinery or 
apparatus in which pressure is used 
or their contents resulting from the 
explosion or rupture 

(d) plant, machinery or equipment during 
installation, dismantling or the 
stripping down and assembly in 
respect of any re-siting operations. 

(e) electrical equipment or wiring caused 
by electrical current (other than 
lightning) 

(f) money, cheques, bullion, negotiable 
instruments and securities of all 
kinds  

 (g) animals, growing crops or standing  
                        timber 
 (h) dams, reservoirs, piers, wharves,  
                        jetties, bridges or tunnels 

(i) any vehicle licensed for road use, 
railway locomotives and rolling stock, 
water craft or aircraft or property 
contained in water craft or aircraft 

 
(j) property whilst in transit other than at 

any Premises described in the 
Schedule 

 

  اإلضــرابات وتوقــف العــُمال عــن العمل أو

األشــخاص الــذين يشــتركون في شــغب 

 العــُمال؛

  العــــواصف او الــزوابع او الفيضانات؛ 

       ـجار او فــــ     ـيضان خـ     ـزانات المي     اه او إنفـ

 األجــهزة او األنابيب

 أو تــــــــــسببت في:
( اعاله، وف ي هـ ـذه iإحــــــــداث اي من الحــوادث في ) 

ْن له الحالة فإن الشركةتقوم بتعويض ال وفقاً الحـ ـكام ُمَؤمَّ

وثــيقة التــأمين فقط فيم ا يتعل ق بالخـ ـسارة ال ـناتجة مث ل 

 ك التلف.ذل

 
 الـــخسارة او التــلف او دمــار: .2

المـ   ـمتلكات اثن   اء عملي   ات التـ   ـصنيع إذا وقع   ت تل   ك    (أ)

الخــ  ـسارة او ال  دمار او التل  ف للمتلك  ات أثن  اء العم  ل 

عليها فعلياً وحــدث الدمار او الخسارة او التل ف بس بب 

 ذلك العمل؛

المـ       ـمتلكات اثــــــ       ـناء علمي       ة اإلنشــــ       ـاء او   (ب)

 لـــــــتركيب؛ا

الغــ   ـاليات او التوربين   ات او انابي   ب التغـ   ـذية ح   ول  (ت)

مـ   ـداخل األف   ران او اي آالت س   فن او اوعي   ة اجه   زة 

يس تخدم فيه  ا الض  غط المستخـ  ـدمة او ان محتواه  ا ن  تج 

 عنه اإلنفـجار او الــــــــتمُز ؛

المــــصانع او المــــــكاينات واآلالت اثناء التـــركيب   (ث)

ــ           ـفكيك او إزال           ة الهياك           ل المؤقت           ه او الت

)اإلقتالع/التجري  د(، والتــ  ـركيب فيم  ا يتعل  ق ب  أي م  ن 

 عمــليات إعـادة تحديد المواقع؛

االجــــــــهزة الكــهرباوية او تـمديد الشبكة الكهرباوية    (ج)

وتوصيلها بسبب التيار الكهرباوي )بـــــ ـإستثناء الـ ـذي 

 ة(؛يحــدث بسبب اإلضــاءة/اإلنـار

األمـ  ـوال والشـ  ـيكات والســ  ـباوك والص  كول القابل  ة   (ح)

 للتداول و األورا  المالية بــــكافة انــواعها؛

 الحــــــــيوانات والــمحـــــاصيل الــزراعـــية؛  (خ)

الـــــــــــــسدود واألرص  فة والخـ ـزانات والمس تودعات   (د)

سور والمــرافئ واألرصفة البحرية العاومة والجــــــــ ـ

 واألنــــــــفا 

السيارة الم رخص له ا الس ير ف ي الط ر  العام ة )يش مل   (ذ)

ذل  ك الح  واوج داخ  ل الس  يارة( الحاوي  ات, المقط  ورات, 

القطارات وعربات الس كة الحدي د, الس فن أو الط اورات 

 أو الممتلكات الموجودة بداخل السفن أو الطاورات؛

البنــ    ـاء  الممتلك    ات أو البنيــ    ـات قـــ    ـيد اإلنشــ    ـاء أو (ر)

 والـمواد والمعــدات ذات الـعـــالقة؛
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(k) documents, manuscripts, business 
books or computer system records 
for the value to the Insured of the 
information contained therein 

 

 However, the Insurers will indemnify the 
Insured in respect of loss destruction or 
damage to 

(i) documents, manuscripts and 
business books but only for the value of the 
materials as stationery together with the cost 
of clerical labour expended in writing up 

(ii) computer systems records but only 
for the value of the materials together with 
the costs and expenses necessarily incurred 
by the Insured in reproducing such records 
(excluding any cost or expense in connection 
with the production of information to be 
recorded therein) 

3. (a) consequential loss of any kind or  
                       description whatsoever 

(b) loss resulting from dishonesty, 
fraudulent action, trick device or 
other false pretence 

(c)  loss resulting from theft unless 
accompanied by violence to persons 
or threat of violence or forcible and 
violent entry to or exit from the 
premises 

(d) loss resulting from unexplained or 
mysterious disappearance or 
shortage revealed at any periodic 
inventory or shortages in the supply 
or delivery of materials or loss or 
shortage due to clerical or 
accounting error 

(e) the cost of replacing or rectifying 
defective materials workmanship 
design or defect or omission in 
design plan or specification 

(f) contamination pollution wear and 
tear corrosion vermin fungus rot 
gradual deterioration deformation or 
distortion shrinkage evaporation loss 
of weight change in flavour colour 
texture or finish or action of light 

 

الـــــــ    ـُمستندات والمـ    ـخطوطات وكــ    ـُتيبات العـ    ـمل  (ز)

وسـ  ـ جالت نـــــ  ـظام الكـــــ  ـمبيوتر فيم  ا يتعل  ق بقيم  ة 

ْن له المعلومات بالنسبة لل والت ي تحت وي عليه ا تل ك ُمَؤمَّ

ـمل الـــــــ    ـُمستندات والمـ    ـخطوطات وكــ    ـُتب العـ    

 وســ جالت نــــــظام الكــــــمبيوتر.

ْن له غـــير انه، تــلتزم الشركةبتعــويض ال  فيما ُمَؤمَّ

 يتعلق بخـــــسارة او هــالل او تــلف اآلتي:

(i)  ،الــــــــُمستندات والمـ ـخطوطات وكــ ـُتيبات العـ ـمل

وي   تم التـ   ـعويض فـ   ـقط لقـــ   ـيمة المـ   ـواد بوص   فها 

ويش     مل التـ     ـعويض مـ     ـصاريف  أدوات مـ     ـكتبية

 الـعمل الكــتابي التي تم إنفاقها في الكــتابة؛

(ii)  وســ جالت نـــــ ـظام الكـــــ ـمبيوتر فيم ا يتعل ق بقيم ة

المـ    ـواد وتش    مل المص    اريف و التـ    ـكاليف الت     ي 

ْن ل  ه تــكـ  ـبدها ال ف  ي إعــــ  ـادة انـ  ـتاج ونــــ  ـسخ ُم  َؤمَّ

جالت )بـ     ـإستثنا ء اي مص     اريف او تل     ك الـــــ     ـس 

تـ    ـكاليف تــتع    ـلق بإنت    اج المــ    ـعلومات الت    ي ي    تم 

 تسجــيلها في نظام الكـمبيوتر.

)أ( الخــــ  ـسارة التبـ  ـعية او غــ  ـير المــُباشـ  ـرة، م  ن  .3

 اي نــوع او وصــف مهــما كانت؛

الخــــ   ـسارة الـ   ـناتجة عـ   ـن خـ   ـيانة األمان   ة،   )ب( 

اجـ  ـهزة خـ  ـداع    او  اإلحـ  ـتيال او إســـــخـ  ـدام

 إدعـــــاء كــاذب آخــر؛

الخــــ   ـسارة الـ   ـناتجة عـ   ـن الــسرقـ   ـة، مـ   ـالم  )ت(

 تــُكن متــبوعة بــالعــنف تــجاه 

اآلخـ        ـرين او التــه        ـديد او العــُنـــ        ـف او 

الــدخــول بالقـــــوة او الع ـُنف او الخـ ـُروج م ن 

 المــبنى؛

ـناتجة عـ ـن اإلخـ ـتفاء الغـ ـامض الخـــــسارة الـ  )ث(

او الــذي اليمــكن تـفسيره او العــجز الـ ـذي ي تم 

إكــتشافه اث ـناء الــــــجـ ـرد ال ـدوري او الـ ـعجز 

في تــوريد او تـ ـسليم المـ ـواد او الخــــ ـسارة او 

العــجز النـ ـاتجة عـ ـن اخـ ـطاء كــتابيـ ـة او ف ي 

 الحســـابات؛

كاليف إســـت     ـبدال او إص     ـالح المـ     ـواد تــــــــ     ـ )ج(

المعــيبة او يوجـد فيها خل ل او الخل ل المـ ـوجود ف ي 

اتقـ  ـان التصـ  ـميم او العـ  ـيب ف  ي او اإلغـ  ـفال ف  ي 

 مــُخطط الـــتصميم او المــواصفات؛

الــتلوث والــبلى الناتج عــن اإلســتعمال العـ ـادي و  )ح(

الطفيلي ة و تـ ـعفُن  التــآكل والق ـوراض والحـ ـشرات

الفـ         ـ طريات والــتـدهـ         ـور الـــتدريـ         ـجي او 

الـــتــشويه او التــحريف او الـــتقلص او الــتبخر او 

فُق  ـدان ال  وزن او التغـ  ـيير ف  ي الن  ـكهة او الل  ون او 
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 (g) the cost of normal upkeep or normal  
                        making good 
 
 (h) the freezing or solidification of molten  
                        material. 
4. loss destruction or damage by storm 

tempest water hail frost or snow to property 
 

(a) in the open (other than buildings 
structures and plant designed to exist 
and operate in the open) 

 
 (b) contained in open-sided buildings 
 

Unless so described and specifically insured 
as a separate item in the Schedule 

 
5. the amount stated in the Schedule as the 

Deductible in respect of each and every 
occurrence or series of occurrences 
consequent upon or attributable to one 
source or original cause giving rise to loss 
destruction or damage to the subject of 
indemnity under the Policy 

 
6. any loss destruction or damage directly or 

indirectly occasioned by or through or in 
consequence of: 

(a) war, invasion, act for foreign enemy, 
hostilities or warlike operations 
(whether war be declared or not), 
civil war 

(b) mutiny, civil commotion assuming the 
proportions of or amounting to a 
popular rising military rising, 
insurrection, rebellion, revolution, 
military or usurped power or any act 
of any person acting on behalf of or 
in connection with any organization 
with activities directed towards the 
overthrow by force of the 
Government de jure or de facto or to 
the influencing of it by terrorism or 
violence 

(c)  (i) permanent or temporary                         
dispossession resulting from 
confiscation, nationalization,                           
commandeering or requisition by 
any lawfully   constituted authority 

 

 النــسيج او بفعل اإلنارة؛

تكــ    ـاليف الصــــ    ـيانة أو المــُح    ـافظة بـ    ـحالة  )خ(

 دية؛جــيدة العـا

 تـــــــجميد المـــواد الــذاوبة؛ )د( 

 

الخــــ   ـسارة أو التـ   ـدمير او الـــ   ـتلف الــناتــج   ـة ع   ن   .4

اإلعــ ص      ـار والـ      ـعواصف او الم      ـاء او الـ      ـبَرد او 

 الــصقيع، لــلممتلكات:

في العــراء )بــإســتناء هــياكل المــباني والمـ ـصانع  (أ)

 العــراء(؛المــُصممة للــخروج والعمل في 

المـ    ـُتضمنة او ال     واردة ف    ي المـ     ـباني مف     ـتوحة  (ب)

 الـــجوانب.

إال إذا تــــــم وصفها عل ى وج ـه التـ ـحديد بأنه ا مـ ـؤمنة 

 كـــوحدة منفصلة في الجـــدول.

المــبلغ المــذكور في الجـــدول بــانه المــُستقطع او   .5

لسلة الــقابل للخصم فيما يتعلق بأي وكل واقــعة او ســ

وقــاوع نــــــاتجة عــن او تـُنسب الى مصــدر واحــد او 

ســبب اصلي وتـؤدي الى تـلف او دمــار لمــوضوع 

 التــعويض وفـقاً لــوثيقة التـــأمين.

 

اي خــــ  ـسارة او دمــــ  ـار او تـ  ـلف بصـ  ـورة م  ـُباشرة   .6

او غـ  ـير ُمـ  ـباشرة حــ  ـدث بـ  ـواسطة او م  ن خـــــــ  ـالل 

 نــــــــتيجة ألحـــد من اآلتي: او

الحـــرب, الغـزو, أعمال العدو األجنبي, الع دوان أو   (أ)

العمليات شبه الحربية )سواء كانت الحرب معلن ة أم 

 ال( الحرب األهلية؛

التم  رد الهيج  ان الش  عبي ال  ذي يرتف  ع أو يص  ل ح  د    (ب)

العس               كرية,  االنتفاضة الشعبية, االنتفاضة 

تيالء عل     ى الس     لطة أو العص     يان, الث     ورة, االس     

  اغتصابها بالقوة؛

 

  (ت)

(i)  ن   زع الملكي   ة ال   داوم أو المؤق   ت الن   اجم ع   ن

المص     ادرة أو الت     أميم أو االس     تيالء بطل     ب 

 رسمي من سلطة قاومة بموجب القانون؛ 
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(ii) permanent or temporary 
dispossession of any building 
resulting from the unlawful 
occupation of such building by any 
person provided that the Insurers 
are not relieved of any liability to the 
Insured in respect of loss following 
damage at the Premises insured 
occurring before dispossession or 
during temporary dispossession 
which is otherwise insured by this 
Policy 

 
(d) the destruction of property by order of 

any public authority 
 
(e) total or partial cessation of work or 

the extending or interruption on 
cessation of any process or 
operation as the direct result of 
strikes, labour disturbances or locked 
out workers. 

 In any action suit or other proceeding where 
the insurers allege that by reason of the 
provisions of Exceptions 6.(a) and 6.(b) 
above any loss destruction or damage is not 
covered by this insurance the burden of 
proving that such loss is covered shall be 
upon the insured 

7. any loss destruction or damage directly or 
indirectly caused by or arising from or in 
consequence of or contr ibuted to by: 

 (a) nuclear weapons material 

(b) ionizing radiations or contamination 
by radioactivity from any nuclear fuel 
or from any nuclear waste from the 
combustion of nuclear fuel solely for 
the purpose of this Exception 7.(b) 
combustion shall include by self-
sustaining process of nuclear fission 

(c)      space related risks such as satellites, 
spacecraft, launch vehicles and 
major components thereof from the 
beginning or transit to launch site 

(d)       toxic mold, mycotoxins, mold or fungi 

(e)       livestock / bloodstock 

 

(ii)  نزع الملكية الدائم أو المؤقت ألي مبنى

بسبب احتالله بصورة غير قانونية من قبل 

ن الُمؤَ كون يأي شخص شرط أن ال   ىمعفم ِّ

ْن له من أي مسئولية تجاه ال عن الضرر ُمَؤمَّ

المادي الذي يلحق بالممتلكات المؤمن عليها 

والحاصل قبل نزع الملكية أو أثناء نزع 

الملكية المؤقــت للممتلكات حيث تعتبر مؤمنة 

 بموجب هذه الوثيقة؛

تــــــدمير المــملتكات بأمر من اي من الـــُســلطات    (ث)

 ــامة؛العـــــ

 

الـ    ـتوقف الكــــ    ـامل او الجـ    ـُزوي عـ    ـن العم    ل، او  (ج)

التمــديد او اإلنقــطاع او التــوقف عــن اي عـ ـملية او 

تــشغيل كـــــنتيجة مــُباشــرة لإلضـ ـرابات او شـ ـغب 

 العــُمال او الـــتوقف عـن العمل بواسطة العــُمال؛

 

يـ ـدعي فـ  ـيها ف ي حـ ـالة وج ـود اي دعـ  ـوى او إج ـراءات، 

 6)أ( و  6المــؤمن له، بناء على احــكام اإلستـ ـثناءات رق م 

)ب( المـ  ـذكورة أع  اله، ألي خـ  ـسارة او دمـ  ـار او تلـ  ـف، 

ولم تــكن مــغطية في هــذا التــأمين، فإن ع ـبء إثــــــ ـبات 

 تلك الخــسارة يقع على عـــــاتق المؤمن له.

 

تلـ  ـف، بص  ورة مباش  رة او أي خـ  ـسارة او دمـ  ـار او    .7

غير مباشرة، تســبب فيها او تنشأ من أو نــاتجة عـ ـن او 

 إشـــترل حــدوثها، اي من اآلتي:

 المـــواد الخـاصة باألســــــلحة النــووية؛ )أ(

دة( او ال    ـتلوث  )ب( اإلشـ    ـعاعات الم    ـؤينة )المـ    ـُشر 

بـ   ـواسطة النـ   ـشاط اإلشـ   ـعاعي النـ   ـاتج ع   ن اي 

د نووي او م ن اي مخـ ـلفات نووي ة صـ ـادرة وقــو

عـ    ـن إحـ    ـرا  الـ    ـوقود الن    ووي، وذل    ك فـ    ـقط 

)ب(، ويش      مل  7ألغـ      ـراض اإلس      ـتثناء رق      م 

اإلح  ـرا  او اإلح  ـترا  عمليةاإلنـ  ـشطار الن  ووي 

 الــــــــقاومة بـذاتها.

المخاطر المرتبطة بالفضاء مثل األقمار الصناعية  (ت)

نصات اإلطال   و ، المركبات الفضاوية ، م

المكونات الرويسية من البدء و حتى موقع 

 اإلطال .
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 الفطريات السامة ، السموم الفطرية ، الفطريات  (ث)

 المواشي /الخيول (ج)

CONDITIONS 

1. INTERPRETION 
 This Policy and the Schedule shall be read 

together as one contract and any word or 
expression to which a specific meaning has 
been attached in any part of this Policy or of 
the Schedule shall bear such meaning 
wherever it may appear. 

 
2. MISDESCRIPTION 
 If there be any material misdescription of 

any of the Property Insured or of any 
building or place in which such property is 
contained or any misrepresentation as to 
any fact material to be known for estimating 
the risk or any omission to state such fact 
the Insurers shall not be liable under this 
Policy so far as it relates to property affected 
by any such misdescription, 
misrepresentation or omission. 

 
3. ALTERATION 
 Under any of the following circumstances 

the insurance under this Policy ceases to 
attach as regards the property affected 
unless the Insured before the occurrence of 
any loss or damage obtains the sanction of 
the Insurers signified by endorsement upon 
the Policy by or on behalf of the Insurers. 

(a) if the trade or manufacture carried on 
be altered or if the nature of the 
occupation of or other circumstances 
affecting the building insured or 
containing the Insured property be 
changed in such a way as to 
increase the risk of loss or damage. 

(b) if the building insured or containing 
insured Property becomes 
unoccupied and so remains for a 
period of more than 30 days. 

(c) if the Property Insured be removed to 
any building or place other than that 
in which it is herein stated to be 
insured. 

(d) if he interest in the Property Insured 
passes from the Insured otherwise 

 الـــــــــــــــــــشروط

 التــــــــــــفســــــــــــــير  .1
هـــذه الـ ـوثيقة والـ ـجدول المـ ـُرفق به ا يجـ ـب قراوتهم ا  

ســوياً بمثابة عــقد واحـد واي كلمة او تعــبير ينسب الي ه 

معن  ى محــ  ـدد ف  ي ج  ـزء م  ن هـ  ـذه الوثيق  ة او الجـ  ـدول 

  ُوجـد او ظهــر.سـوي يحمل ذلك المعــنى ايــنما 

 

 الـــــــــوصف المغلوط:  .2

في حــالة تــقـديم أي بـــيانات غـير صحيحة او إخفاء  

حقيقة  جــوهرية إلي من الممتلكات المؤمن عليها  او 

أي مبنى او مكان تــُحفظ فيه تلك الممتلكات او اي 

تــضليل فــيما يتعلق باي  حقاوق تُعتبر جـوهرية  في 

ية المــخاطر او أي أمتناع عن اإلفصاح عن تــقدير نوع

ن ــــــــكون يتلك الحقاوق  بموجب  الً غــير مسؤوالُمَؤم ِّ

هــذه الــوثيقة فيما يخص الــجـزء الــذي يتعلق 

بالبـــيانات غـير الصحيحة او الوصف المغلوط او 

الــتضليل او اإلمتناع عن اإلفصاح عن الحقاوق من 

 .الممتلكات

 ــتعــديل/الــــــتغـييرالــــــ  .3

تـــحت اي من الظــروي التالية، يـتوقف التأمين وفقاً  

ْن له للوثيقة، الي ممتلكات متأثرة، مالم يــتحصل ال ُمَؤمَّ

وقبل حــدوث واقعة الخــسارة او التــلف على مــوافقة 

الشركةوتــكون موقعة ومظهر عليها في الوثيقة او من 

ن قبل   حالة:، في الُمَؤم ِّ

إذا كــــانت الـــــتجارة او تصنيع الممتلكات    (أ)

موضوع التأمين او طبيعة العمل او الظروي التي 

تؤثر على المبنى المؤمن الذي يحتوي على 

الممتلكات  المؤمن عليها، تم تغييرها بشكل يزيد 

 من خــطر الخسارة او الــــــــتلف؛

 لىحتوي عيإذا أصبح المــبنى المؤمن او الذي  (ب)

الممتلكات المؤمن عليها شــاغـراً وظل كــذلك 

 يوماً؛ 30لمــدة 

إذا نــُق لت الممتلكات المؤمن عليها ألي مبنى آخـر  (ت)

 بخالي المبنى المـؤمن المــذكور؛

إذا انتــقـلت المصلحة في الممتلكات المؤمنة عليه ا  (ث)

ن، من ناحية اخرى،  بواسطة الوصية  من المؤم 

 ن.او ســريان الــقانو
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than by will or operation of law. 

 
4. SAFEGUARD AND MAINTENANCE 
 The Insured shall at all times and as far as is 

reasonably practicable take steps to 
safeguard the Property Insured and maintain 
it in a proper state or repair.  The Insured 
shall also take steps to enforce the 
observance of all statutory provisions, 
manufacturer's and other regulations relating 
to the safety use and inspection of the 
property insured. 

5. CLAIMS 
 On the happening of any loss destruction or 

damage the Insured shall forthwith give 
notice thereof in writing to the Insurers and 
shall within  15 days after such loss 
destruction or damage or such further time 
as the  Insurers may in writing allow at his 
own expense delivery to the  Insurers a 
claim in writing containing as particular an 
account as may be reasonably practicable of 
the several articles or portions of property 
lost destroyed or damaged and of the 
amount of such loss destruction or damage 
thereto respectively having regard to their 
value at the time  of the loss destruction or 
damage together with details of any other  
insurances on any property hereby insured.  
The Insured shall also give to the Insurers all 
such proofs and information with respect to 
the claim as may be reasonably required 
together with (if demanded) a statutory 
declaration of the truth of the claim and of 
any matters connected therewith.  No claim 
under this Policy shall be payable unless the 
terms of this Condition have been complied 
with. 

 
 In the case of property lost or stolen or if 

willful or malicious damage is suspected the 
Insured shall immediately notify the police 
and render all reasonable assistance in 
causing the discovery and punishment of 
any guilty person and in tracing and 
recovering lost or stolen property. 

 
 
 
 

 

 

 الـــــمحـافظة/الحــماية وإجــراءات الــصـيانة .4

يـ   ـلتزم الم   ؤمن ل   ه، ف   ي كـ   ـافة األوق   ات، ال   ى الحـ   ـد  

المعق  ول والعمل  ي، بأخـ  ـذ كاف  ة الـ  ـتدابير االزم  ة لحماي  ة 

ســ ـليمة قابل ة  الممتلكات المؤمنة ويحافظ علي ه ف ي حال ة

ْن ل  ه لإلص  الح.  كم  ا يتل  زم ال الـ  ـتدابير بإتخ  اذ كاف  ة ُم  َؤمَّ

لـ  ـتنفيذ م  ـُراعاة كـ  ـافة األحـ  ـكام النظامي  ةو التش  ريعية، 

مث    ل انظم    ة الـ    ـُمصنع واألنظم    ة األخ    رى المتعلق    ة 

 بالسالمة وإستخدام وتفتـيش الممتلكات المؤمنة.

 المــــــــطالـــبات  .5

ف  ي حال  ة حـ  ـدوث اي خـ  ـسارة او دم  ار او تل  ف، يلت  زم  

ْن له ال ن عار خط ي بـ ـذلك ف وراً بــتقديم إشــُمَؤمَّ ،  للُم َؤم ِّ

يـ ـوماً بعـ ـد ح ـدوث الخس ارة او  15كما يتلــتزم وخالل 

الــ    ـدمار او الـ    ـتلف، او ف    ـترة إضـ    ـافية تس    مح به    ا 

الش   ركةوعلى نفقت   ه الخ   ـاصة، المص   اريف والتس   ليم، 

ن  مـُطالبة تأمينية مـ ـكتوبة، وتـ ـحتوي عل ى وجـ ـه للُمَؤم ِّ

اً معق   والً وعمل   ي عـ   ـن مجموع   ة الخـ   ـُصوص تقـ   ـرير

األش  ياء او األجـ  ـزاء م  ن الممتلك  ات الت  ي اصــــــ  ـابتها 

الخس ارة او الــ  ـدمار او الـ ـتلف، وكـ  ـذلك مبل غ الخس  ارة 

او الــ  ـدمار او الـ  ـتلف للممتلك  ات الُمص  ابة، م  ع األخـ  ـذ 

ف  ي اإلعـ  ـتبار قـ  ـيمتها وقــ  ـت الخس  ارة او الــ  ـدمار او 

تـ   ـقديم تفاص   يل اي تـ   ـأمين يغط   ي اي م   ن الـ   ـتلف، و

ْن ل ه الممتلكات المــؤمن عليها.  كما يتلزم ال بـ ـتقديم ُم َؤمَّ

ن كاف   ة األدل   ة واإلثبات   ات والمعلوم   ات  ، والت   ي  للُم   َؤم ِّ

ن ـطلبها ان ي تتعلق بالمــُطالبة، والتي يمكن  بش كل الُم َؤم ِّ

ـانوي معق  ول، جنب  اً ال  ى جن  ب )إذا م  ا ُطل   ب( إقـ  ـرار قـ  

حـ ـة المـ ـُطالبة واي مـ ـواضيع اخـ ـرى ُم ـتعلقة  عــن ص 

بالم  ـُطالبة.  ال تلت  زم الشركةبـ  ـدفع اي م  ـُطالبة م  الم ي  تم 

روط واألحـــكام الخاصة بالتأمين.  التقيُــد بالـــش 

في حــــالة خســــــارة الممتلكات او سرقتها او كان  

صد الحا  هنالك إشــتباه بوجــود إتالي متعمد بق

ْن له الضرر، يجب على ال اخــطار الــشرطة فوراً، ُمَؤمَّ

وتــقديم كافة الُمســاعدات المــعقولة للتسبب في 

إكــتشاي ومعاقبة اي شــخص مــُذنب وكـذلك 

الُمســاعدة في تــعقُب وإســترجاع الُمملكات المفقودة او 

 المســروقة.
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6. INSURERS RIGHTS AFTER A LOSS 
 On the happening of any loss destruction or 

damage to any of the  Property Insured the 
Insurers may 
(a) enter and take and keep possession 

of the building or premises where the 
loss or damage has happened 

(b) take possession of or require to be 
delivered to them any property of the 
Insured in the building or on the 
premises at the time of the loss or 
damage 

(c) keep possession of any such 
property and examine sort arrange 
remove, or otherwise deal with the 
same 

(d) sell any such property or dispose of 
the same for account of whom it may 
concern 

 
 The powers conferred by the Condition shall 

be exercisable by the Insurers for all 
reasonable purposes and in any reasonable 
manner.  

 If the Insured or any person on their behalf 
shall not comply with the requirements of the 
Insurers or shall hinder or obstruct the 
Insurers in the exercise of their powers 
hereunder all benefit under this Policy shall 
be forfeited. 

 The Insured shall not in any case be entitled 
to abandon any property to the Insurers 
whether taken possession of by the Insurers 
or not. 

 
7. FORFEITURE 
 If any claims upon this Policy be in any 

respect fraudulent or if any fraudulent means 
or devices are used by the Insured or any 
one acting on his behalf to obtain any benefit 
under this Policy or if the loss destruction or 
damage be occasioned by the willful act or 
with the  connivance of the Insured all 
benefit under this Policy shall be forfeited. 

 

 

 

ن حـــــــق  .6  ـــة الخــــسارةبعــد واقعـالُمَؤم ِّ

ف  ي حــ  ـالة حـ  ـدوث واقع  ة الخس  ارة او الــ  ـدمار او  

الــتلف ألي م ن الُمم ـتلكات المـ ـؤمن عليه ا، فيـ ـحق 

 لـــــالشركةالقــيام باآلتي:

دخـ    ـول المـ    ـبنى او المب    ـاني الت    ي حـ    ـدثت فيه    ا  (أ)

 الخــسارة او التلف واإلســـتحواذ على عليــها؛

أن تـ ـطلب ان تُسـ ـلم لهـ ـا، اي  اإلســـتحواذ على، او (ب)

ْن له ممتلكات خاصة بال في المبنى او المباني ف ي ُمَؤمَّ

 ســـاعة الخـــــــسارة او التلف؛

اإلســ  ـتحواذ عل  ى اي م  ن تل  ك ُممتلك  ات وفح  ـصها  (ت)

وفــرز وتـ ـرتيب وإزال ة، او بخ الي ذل ك، التـ ـعامل 

 مع تلك الُممتلكات؛

ك   ات او التص   ري فيه   ا بـــــ   ـيع اي م   ن تل   ك الُممتل (ث)

 لحــــــــساب من يهــمه األمــر.

 

الـصـ   ـالحيات الممنوح   ة وفقـ   ـاً للـــــــــ   ـشرط، يمك   ن  

نممارس   تها بـ   ـواسطة  ل   ـكل األغ   راض و ك   ل  الُم   َؤم ِّ

 الطر  المعقولة.

ْن ل   ه ف   ي حـ   ـالة عـ   ـدم تقــيُـ   ـد ال  او اي شـ   ـخص ُم   َؤمَّ

ن ـروط يتصري نيابة عنه بـمتـط ـلبات او شـ  ، او الُم َؤم ِّ

قــ     ـام بــإعـ     ـاقة او عـ     ـرقلة الش     ركةفي ُمممارس     ة 

ص  الحياتها المـ  ـذكورة ف  ي هـ  ـذه الـ  ـوثيقة، فـــــــ  ـسوي 

ْن ل ه تــسقط كافة المـــــنافع التأمينية لل و المـ ـذكورة ُم َؤمَّ

 في وثــــــــيقة التأمين.

، ويـ  ـجب عل  ى المـ  ـؤمن ل  ه، ف  ي اي ح  ال م  ن األح  وال 

ن عـ     ـدم ت     رل اي ممتلك     ات  ، س     واء ان ت     م  للُم     َؤم ِّ

ن اإلستــحواذ عــليها بواسطــة   ام ال.الُمَؤم ِّ

 

 

 

 ســــــــــقـوط الحـــــــق في الــتعويـــــض  .7

ف    ي حـ    ـالة وج    ـود أي ُمطالب    ة إحـ    ـتيالية/مزورة، او 

إسـ    ـتخدام اي وسـ    ـاول أو اجه    ـزة إحـ    ـتيالية بواس    طة 

ْن ل  هال او اي ش  خص آخ  ر يتص  ري بالنياب  ة عـ  ـنه  ُم  َؤمَّ

للحصول على اي مـ ـنفعة مـ ـنصوص عـ ـليها ف ي هـ ـذه 

الــوثيقة او إذا حــدثت الخـ ـسارة او الـ ـدمار او الـ ـتلف، 

عـ  ـمداً او بالتــ  ـواطؤ م  ع الم  ؤمن ل  ه، فــــــ  ـيسقط ح  ق 

ْن له ال في ك ـافة المــــــ ـنافع الـ ـتأمينية المـ ـنصوص ُمَؤمَّ
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8. TIME LIMITATION 
 If a claim be made and rejected and an 

action or suit be not commenced within the 
legal permitted period for litigation 
procedures  after such rejection or (in case 
of an arbitration taking place in pursuance of 
the Condition 15 of this Policy) within the 
legal permitted period for litigation 
procedures after the Arbitrator shall have 
made his award all benefit under this Policy 
shall be forfeited. 

 
9. REINSTATEMENT 
 If the Insurers elect or become bound to 

reinstate or replace any property the Insured 
shall at his own expense produce and give 
to the Insurers all such plans documents 
books and information as the Insurers may 
reasonably require.  The Insurers shall not 
be bound to reinstate exactly or completely 
but only as circumstances permit and in 
reasonably sufficient manner and shall not in 
any case be bound to expend in respect of 
any one of the items insured more than the 
sum  Insured thereon. 

 
10. SUBROGATION 
 The Insured shall at the expense of the 

Insurers do and concur in doing and permit 
to be done all such acts and things as may 
be necessary or reasonably required by the 
Insurers for the purpose of enforcing any 
rights and remedies or of obtaining relief or 
indemnity from other parties to which the 
Insurers shall be or would become entitled 
or subrogated upon their paying for any loss 
under this Policy whether such acts and 
things shall be or become necessary or 
required before or after his indemnification 
by the Insurers. 

11. MARINE 
 This insurance does not cover any loss or 

damage to property which at the time of the 
happening of such loss or damage is insured 
by or would but for the existence of this 
Policy be insured by any Marine Policy or 
Policies except of any excess beyond the 
amount which would have been payable 
under the Marine Policy or Policies had this 

 ليها في هــذه الـوثيقة.ع

 

 الــــقــــــيد الــــــــــزمني .8

ْن في حــالة تــقديم ُمطالبة وت م رفضهـ ـا، ول م ي ـقُم ال  ُم َؤمَّ

بـ  ـتقديم دع  وى او تحري  ك اج  راءات قـ  ـانونية خ  الل ل  ه 

المدة التي يجيزه ا النظ ام الع ام إلج راءات التقاض ي م ن 

 15فق اً للش رط تاريخ ذلك الرفض )وفي حال ة الت ـحكيم و

من هــذه الوثيقة ( خالل الم دة الت ي يجيزه ا النظ ام الع ام 

إلج    راءات التقاض    ي  م    ن ت    اريخ اصـ    ـدار الحـ    ـكم 

بواسـ  ـطة الُمحك   م، ف  ـتسقط كاف  ة المــــــ  ـنافع الـ  ـتأمينية 

 المــنصوص عليها في هــذه الـوثيقة.

إعـــــــــ      ـادة المـ      ـمتلكات ال      ى حـ      ـالتها األص      لية  .9

 ـــــــــــبر الـــوثيــقة/ج

ن إذا اخت ار  ً أو أص  بح ملتزم  الُم  َؤم ِّ عي  د الممتلك  ات يب  أن  ا

ْن س تبدلها, فيج ب عل ى الي إلى حالتها األص لية أو أن ُم َؤمَّ

عل    ى نفقت    ه الخاص    ة الخط    ط  هعندو    ذ أن يق    دم ل    ل    ه 

طلبها يوالمستندات والدفاتر والمعلومات األخرى التي قد 

ن ن ال, إال أن الُم  َؤم ِّ غي  ر مل  زم بإع  ادة الممتلك  ات أو ُم  َؤم ِّ

أي جزء منها إلى حالتها األصلية بالتمام والكمال بل فقط 

إل   ى الح   د المعق   ول ال   ذي تس   مح ب   ه الظ   روي, كم   ا أن 

ن  نف  ق عل  ى أي بن  د م  ن البن  ود يف  ي أن  غي  ر مل  زمالُم  َؤم ِّ

  المؤمن عليها مبلغا يزيد عن مبلغ تأمين ذلك البند.

 لاإلحــــــــــال  .10

ْن له على ال ن أن يقوم على نفقة ُمَؤمَّ بكل األعمال الُمَؤم ِّ

ن طلبها يتواألشياء التي  ضمن حدود الضرورة أو الُمَؤم ِّ

ن المعقول,  وان يقدم  توكيل رسمي للحلول محله  للُمَؤم ِّ

وذلك من أجل تثبيت الحقو  والوساول القانونية أو 

حيث الحصول على إعفاء أو تعويض من فرقاء آخرين 

تصبح هذه الحقو  والتعويضات أو يمكن أن تصبح من 

 حق الشــركة.

 

 

 

 الــــــبحــري  .11

هــذ الــتأمين ال يــُغــطي اي خــ ـسارة او تـ ـلف تحـ ـدث  

للمتـ  ـلكات، إذا كان  ت تل  ك الممتلك  ات ف  ي وق  ت حـ  ـدوث 

تل    ك الخـ    ـسارة او التل    ف مـ    ـؤمن عـ    ـليها، او ممك    ن 

لوج   ود هـ   ـذه الوثيق   ة، تأمينه   ا ال   ـتأمين عليه   ا، ولك   ن 

بــواسطة اي وثيق ة او وث اوق ت أمين بح ري، فـ ـيما عـ ـدا 

اي مبلغ زاود، قيمت ه ك ان ممك ن ان تك ون واجب ة الـ ـدفع 
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insurance not been effected. 
 

12. CONTRIBUTION 
 If at the time of any loss under this Policy 

there be any other subsisting insurance or 
insurance whether effected by the Insured or 
by any other person or persons covering 
such loss or any part of it the Insurers shall 
not be liable to pay or contribute more than 
their ratable proportion of such loss 
destruction or damage. 

13. AVERAGE 
 If the Property Insured shall at the time of 

any loss destruction or damage be 
collectively of greater value than the Sum 
Insured thereon then the Insured shall be 
considered as being his own Insurer for the 
difference and shall bear a ratable 
proportion of the loss accordingly.  Every 
item if more than one of the Policy shall be 
separately subject to this Condition. 

14. OBSERVANCE OF CONDITIONS 
 The due observance and fulfillment of the 

terms conditions and endorsements of this 
Policy by the Insured in so far as they relate 
to anything to be done or complied with by 
them shall be conditions precedent to any 
liability of the Insurers to make payment 
under this Policy. 

15. CANCELLATION 
This policy may be terminated by the 
Insurers after thirty (30) days’ notice to that 
effect being given to the Insured.  However, 
no notice of cancellation shall be effective 
unless it is based on the occurrence, after 
the effective date of the policy, of one or 
more of the following: 
a) conviction of a crime arising out of acts 

increasing the hazard insured against 
b) discovery of fraud or material 

misrepresentation; 

c) discovery of willful or reckless acts of 
omissions increasing the hazard insured 
against; 

d) physical changes in the property insured 
which result in the property becoming 
uninsurable; or 

 

وفقـ  ـاً لوثيق  ة او وثـ  ـاوق الت  أمين البح  ري، إذا ل  م يت  أُثر 

 هــذا التأمين.

 

 الـمـــــــــــشاركة  .12

بموج  ب هـ  ـذه الوثـ  ـيقة،  إذا ك  ان هـ  ـنالك اي خــــ  ـسارة 

وهنال  ك اي ت  ـأمين قــ  ـاوم آخـ  ـر وس  واء ان ت  م بواس  طة 

ْن ل   ه ال او ب   أي ش   خص او اش   خاص يغط   ون تل   ك ُم   َؤمَّ

الخــسارة او اي جــزء منها، ففي هــذه الحالة  ل ن تك ون 

الشركةمسؤولة عــن دفع او المشاركة في دفع مبلغ يزي د 

خـــ ـسارة الـ ـدمار او عـــن حصـ ـتها  النس بية ف ي تل ك ال

 الــتلف.

 الـــــــــــنــسـبــية .13

إذا كانت الممتلكات المؤمنة في وق ت الخس ارة او ال دمار  

او التل  ف مجتمع  ين وكان  ت قيم  ة ذل  ك اكب  ر م  ن المبل  غ 

ْن ل ه المدفوع للت أمين، فس وي يُعتب ر ال بأن ه مس ؤوالً ُم َؤمَّ

ارة عــن تأمين الفر ، وس وي يتحم ل ُمع دل نس بة الخس 

بناًء عل ى ذل ك.  واي ج زء او بن د، اذا ك ان ه ـنالك اكث ر 

م   ن واح   د ف   ي الوثيق   ة، فك   ل واح   د م   ن تل   ك البن   ود او 

 اإلجزاء تكون محكومة بهــذا الشرط.

 مــراعــــــاة الـــــــــشروط .14

تـ    ـُعتبر المـ    ـُراعاة الـ     ـواجبة والـ    ـتقييد باألحــــ     ـكام  

الـ  ـوثيقة بـ  ـواسطة  والشـ  ـروط والمـ  ـُوافقات ف  ي هـ  ـذه

ْن له ال فيما يتعلق ب أي ام ر يج ب القي ام ب ه اواإللت زام ُمَؤمَّ

ب  ه، يع  ـتبر ذل  ك شـ  ـرطاً ُمس  بقاً ألي مس  ؤولية تق  ع عل  ى 

ع   اتق الش   ركةللقيام ب   دفع اي تع   ويض بموج   ب هـ   ـذه 

  الــوثيقة.

 اإللــــــــــــــغاء  .15

ن يمكن الـغاء هــذه الــوثيقة من قبل  عـد إشعار مدته بالُمَؤم ِّ

ْن له ( يوماً بذلك لل30ثالثين ) غير انه وبعـد تاريخ ُمَؤمَّ

سريان الوثيقة ال يكون الي إشعار باإللغاء فعالية ما لم 

 يكن مبنياً على حـدوث أحــد االمــور التالية:

اإلدانة في جــريمة ناشئة عــن تصرفات تـزيد من  (أ)

 المخاطر المؤمن عليها؛

او إخفاء الحقاوق الجــوهرية في إكتشاي اإلحتيال  (ب)

 الوصف؛

إكتشاي افعال متعمدة او متهورة او عــدم القيام  (ت)

 بأفعال والتي من شأنها زيادة المخاطر المؤمن ضـدها؛

التغييرات المادية في الممتلكات المؤمنة و التي  (ث)

 ر قابلة للتأمين  يتجعل الممتلكات غ
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e) a determination by the Office of the 
Director of Insurance Supervision of the 
Saudi  Central  Bank  that the 
continuance of the Policy would violate 
or would place the Insurer in violation of 
the Implementing Regulations. 

All notices of cancellation shall be in writing, 
mailed or delivered to the named Insured at 
the address shown in the Policy, and shall 
state (a) which of the grounds set forth 
above is relied upon and (b) that, upon 
written request of the named Insured, the 
Insurer will furnish the facts on which the 
cancellation is based.  In the event of such 
cancellation, the Insurer shall refund the 
paid premiums less the earned portion 
thereof to the Insured. 

 
This policy may be terminated at any time at 
the request of the Insured in which case the 
Insurer will retain a premium in accordance 
with the following scale for the time the 
policy has been enforced provided there are 
no unpaid or outstanding claims. 

 

 

 

البنك المركزى  مكتب مــدير مراقبة التأمين فيبقرار من   (ج)

الوثيقة يمكن ان يؤدي الى مخالفة  بأن إستمرار السعودى

ن او  وضع   في مخالفة للواوح التنفيذية.الُمَؤم ِّ

يجب ان تكون كافة إشعارات اإللغاء خطية وترسل  

بالبريد او تُسلم الى الشخص المبين أسمه في العنوان 

 الموجود في وثيقة التأمين ويجب ان يشمل )أ( أي من

اإلسباب المذكورة اعاله التي ادت الى اإللغاء و)ب( في 

ْن له حالة الطلب المكتوب من قبل ال ن لتزم يُمَؤمَّ الُمَؤم ِّ

تقديم كافة الحقاوق التي بُني عليها اإللغاء.  وفي هذه 

ن لتزم يالحالة  بإرجاع مبلغ القسط المدفوع الُمَؤم ِّ

ً منه القسط المستحق على الفترة المست خدمة مخصوما

 من التأمين.

ْن يمكن إلغاء هــذه الوثيقة في اي وقت بطلب من ال  ُمَؤمَّ

ن قوم يوفي هــذه الحالة له  باإلحتفاظ بالقســط الُمَؤم ِّ

ً للجدول التالي للوقت الذي كانت فيه  الُمستخدم وفقا

تم لم ي اتمطالب بشرط عدم وجود الوثيقة سارية المفعول

 .سدادها أو تحت التسوية

 

  
Short Period Rate Cancellation 

 

 
Period of Insurance 

 percentage of Annual  
Premium to be 
retained 

1 Month  20% 

2 Months  30% 

3 Months  40% 

4 Months  50% 

5 Months  60% 

6 Months  70% 

7 Months  75% 

8 Months  80% 

9 Months  85% 

10 Months  90% 

11 Months 

 

 95% 

 

 قـيمة او معـدل إلــغاء وثـيقة التأمين في فـترة قصـيرة
 

فــترة ســريان 

 التأمين

لنسبة المؤية من القســط ا

السنوي التي سوف يتم 

 اإلحتفاظ بها

 %20 شهر 1

 %30 شهر 2

 %40 شهر 3

 %50 شهر 4

 %60 شهر 5

 %70 شهر 6

 %75 شهر 7

 %80 شهر 8

 %85 شهر 9

 %90 شهر 10

 %95 شهر 11

16. It is hereby declared and agreed that 
notwithstanding anything to the contrary 16 تم االتفا  واإلعالن بموجبه وعلى الرغم من اي بند.
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contained within the Policy, this insurance will 
be declared valid and binding upon the Insurer 
only when the premium therefore have actually 
been paid in full and duly acknowledged in a 
receipt signed by the authorized official or 
representative of the Insurer or premium is 
received by Agents of the Insurer, regardless of 
issue of receipt. 

17. The amount of loss or damage for which the 
Insurer may be liable, under this policy, shall be 
paid within thirty (30) days after proof of loss is 
received by the Insurer and ascertainment of the 
loss or damage is made either by agreement 
between the Insured and the Insurer or by 
arbitration.   

18. Notice of Renewal: The Insurer shall notify 
the Insured in respect of the expiry date of the 
Policy two weeks prior to expiry date in order to 
enable the Insured to renew it or obtain a policy 
from another Insurer.  

19. Arbitration: Any dispute that arises in 
connection with this policy shall be subject to 
the laws and regulations in force in the 
Kingdom of Saudi Arabia, and it shall be settled 
by the Committees for Resolution of Insurance 
Disputes and Violations set forth under Article 
No. (20) of the Law on Supervision of 
Cooperative Insurance Companies issued by 
Royal Decree No. M/32 dated 02/06/1424H 

 
20. No alterations to this Policy will be held valid 

unless the same is signed or initialed by an 
Authorized Officer of the Insurer and none of the 
provisions, conditions and terms of this Policy 
shall be waived or altered except upon written 
request  submitted by the Insured and to which 
the Insurer agrees.  

21. Arabic to Prevail: In the event of any difference 
in meaning between the Arabic and English 
texts in this Policy, the Arabic text shall prevail. 

22. IMPORTANT NOTICE: 

Saudi  Central  Bank (SAMA) is the Government 
Office in charge of the enforcement of laws 
relating to insurance and has supervision over 
insurance companies.  SAMA is ready at all 
times to render assistance in settling any 

مخالف تحتوي عليه هــذه الوثيقة هــذا التأمين سوي 

ن يتم اإلعالن عنه بأنه ساري المفعول وُملزم   للُمَؤم ِّ

بالكامل بشكل فـقط عــندما يتم ســداد قــسط التأمين 

فعلي وتم اإلقرار بـذلك بتحرير إيصال باالستالم موقع 

نمثل من قبل الموظف المفوض او م أو تم استالم  الُمَؤم ِّ

نالقسط من قبل وكيل  ، بغض النظر عن إيصال  الُمَؤم ِّ

 اإلصدار. 

ن تحمله يقـــيمة الخسارة او التلف الــذي يمكن  .17 الُمَؤم ِّ

ــموجب هــذه الوثيقة سوي يتم وتكون مسئولة عــنه ب

ً من تاريخ استالم 30سـداده خالل فترة ) ( ثالثين يوما

ن  للمستندات المؤيدة والتحقق من ان الخسارة او الُمَؤم ِّ

ن التلف قــد تم إما باتفا  بين  ْن له والالُمَؤم ِّ او ُمَؤمَّ

 بواسطة التحكيم.

ن يجب على  .إشعار التجديد:18 ْن له المُ إشعار الُمَؤم ِّ قبل َؤمَّ

ْن له اسبوعين من تاريخ انتهاء الوثيقة ليتمكن  من الُمَؤمَّ

 تجديد الوثيقة او الحصول على وثيقة من شركة أخرى

 

يخضع ينشأ أو يتعلق بهذه الوثيقة  أي خالي :التحكيـم .19

ة العربية كللقوانين و األنظمة المعمول بها في الممل

ان تسوية عن طريق لج تتم تسويتهالسعودية و 

منازعات التأمين المنصوص عليها تحت المادة رقم 

 نظام مراقــبة شركــات التـــأمين التعاوني( من 20)

وتاريخ  32الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 

 هـ1424/ 02/06

التعديالت على هــذه الوثيقة لم تكن ملزمة  مالم تكن  .20

من  موقعة ومؤشــر عليها من قبل مــوظف مفوض

ن  وتبقى األحــكام والشروط الـخاصة بهـذه الُمَؤم ِّ

الوثيقة دون تغيير و ال يمكن التخلي عــنها مالم يكن 

ْن له هنال طلب خطي بــذلك يتم تسليمه بواسطة  الُمَؤمَّ

نكون قد وافق عليها يو  .الُمَؤم ِّ

: في حالة وجود خالي في المعنى سيادة النص العربي .21

زي و النص العربي لهذه الوثيقة فإن بين النص االنجلي

 النص العربي هو الذي يعتد به.

 :إخــطار هـــــــام .22
)ســاما( هــي الجهة الحــكومية  البنك المركزى السعودى 

المسؤولة عــن تــنفيذ القوانين المتعلقة بالتأمين ولديها 

البنك سلطة الرقابة على شــركات التأمين.  ويمكن الرجوع 

في  في كافة األوقات تقديم المساعدة زى السعودىالمرك

ن تسوية اي نزاع بين  ْن له والُمَؤم ِّ   .الُمَؤمَّ
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controversy between the Insurer and Insured 
relating to insurance matters. 

 

 

In Witness Whereof, ALLIED COOPERATIVE 
INSURANCE GROUP has caused this Policy to be 
signed by its authorized Officer in Insurer’s 
branches in Kingdom of Saudi Arabia. 

Note: you should accurately read the terms and 
conditions of this policy, in case there is any 
ambiguity obscurity concerning the cover or 
interpretation of any explanation in relation to this 
policy, please contact the Insurer. 

 

 

 

 المجموعة المتحدة للتأمين التعاونين و شهادة على ذلك فإ

اصدرت هذه الوثيقة ليتم توقيعها من قبل الموظف المصرح 

 له في فروعها بالمملكة العربية السعودية.

 شروط و بنود هذه الوثيقة بدقة و الرجاء قراءة مالحظة : 

 في حالة وجود أي غموض أو لبس فيما يتعلق بمجال

ثيقة بهذه الو يتصل التغطية أو طلب اي تفسير فيما 

نيرجى الرجوع إلى  الُمَؤم ِّ . 

Allied Cooperative Insurance Group (ACIG) )المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج 
 


