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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 
إلى  وعلى آل بيته وصحبه الطيبين ومن وآلهم بإحسان

 يوم الدين  أما بعد:
 

ELECTRONIC EQUIPMENT 
INSURANCE POLICY 

 

 معداتالوثــــــــــيــقة تــــــأمـــــــــــين 

 اإللـــــكــترونــــــــــية

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. 

 

 مقدمة

ً لـــنظام مراقــبة شركــات التـــأمي ن التعاوني الصادر وفقا

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

المجموعة شركة  تقوم  بموجب نظامها األساسي و هـ1424

ن(  المتحدة للتأمين التعاوني ) ويشار لها فيما بعد بالُمَؤم ِّ

بصفتها مديًرا بإدارة حسابين منفصلين أحدهما حساب 

ْن واآلخر حساب الُمؤَ  ِّ ن مساهمي الُمَؤم  ْن لهم. و يقيد الُمَؤم ِّ مَّ

ْ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 المُ  َؤم ِّ

عمليات التأمين بعد خصم المصاريف  التأميني الصافي من

ن  التسويقية واإلدارية والتشغيلية المتكبدة بسبب إدارة الُمَؤم ِّ

ن وفقًا لالئحة  للعمليات التأمينية واالستثمارية. و يقوم الُمَؤم ِّ

بتوزيع  نيالتنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاو

ْن لهم مباشرة  %10الفائض التأميني الصافي بما نسبته  الُمَؤمَّ

يضمن  وترحيل ما تبقى إلى قائمة دخل المساهمين و كما

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

ن من  المؤمن له كــدين بدون فوائـــد يجــب ســداده للُمَؤم ِّ

ْن لهم.األرباح الُمستق     بلية من حساب الُمَؤمَّ
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Whereas the Insured named in the schedule hereto 
has made to the Allied Cooperative Insurance 
Group (hereinafter called “the Insurers”) a written 
proposal by completing a Proposal Form which, 
together with any other statements made in writing 
by the Insured for the purpose of this Policy is 
deemed to be incorporated herein.  
 
Now this Policy of Insurance witnesses that, 
subject to the Insured having paid to the Insurers 
the premium mentioned in the schedule and 
subject to the terms, exclusions, provisions and 
conditions contained herein or endorsed hereon, 
the Insurers will indemnify the Insured in the 
manner and to the extent hereinafter provided.  
 
This Policy applies whether the insured items are 
at work or at rest, or being dismantled for the 
purpose of cleaning, overhauling or of being shifted 
within the premises, or in the course of the 
aforesaid operations themselves, or during 
subsequent re-erection, but in any case only after 
successful commissioning.  

 

ْن لهالُمؤَ حيث ان  المبين اسمه في جدول هذه الوثيقة قد  مَّ
طــلب  المجموعة المتحدة للتأمين التعاونيشركة قــدم ل

تأمين مكتوب وقام بتعبئة استمارة الطلب إضافة إلى أي بيان 
ْن لهآخر قدمه  خطياً ألغراض هــذه الوثيقة والذي  الُمَؤمَّ

 تُعتبر ال يتجزأ منها.
 
 

ام وثيقة مع مراعاة الشروط واألحكبناء عليه تشهد هــذه ال
مصادق واالستثناءات المنصوص عليها في هــذه الوثيقة او ال

نأن يسدد المؤمن له  عليها و بشرط القسط المذكور  الُمَؤم ِّ
نتزم يلـفي الجدول    ْن لهبتعويض  الُمَؤم ِّ يقة و بالطر الُمَؤمَّ

 . المنصوص عليها كما يلي في هــذه الوثيقة الحدود

 

المؤمن عليه  سواء كان العنصر الوثيقةتم تطبيق هذه ي

بغرض أو عند تفكيكه  وقت العمل أو في وقت الراحة في

، أو عند إصالحه، أو أثناء النقل أو أثناء العمليات التنظيف

بعد نجاح الحقاً، لكن  تركيبه إعادة المذكورة سابقاً ، أو أثناء

 بأي حال من األحوال.هذه المهمة 
 

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. 

 تعريف المصطلحات
 

يتم  هو المبلغ المقتطع من مبلغ المطالبة و الذي التحمل:. 1
ْن لهللدفعه  نمن قبل  ُمَؤمَّ .الُمَؤم ِّ  

 
بموجب هذه  ْن لهالُمَؤمَّ يتم تغطية  النطاق الجغرافي:.2

دية مالم ملكة العربية السعومداخل النطاق الجرافي للالوثيقة 
  .يتم تحديد غير ذلك في جدول الوثيقة

 
 الشخص الطبيعي او المعنوي الذي اصدرت المؤمن له:.3

الُمَؤم ِّنوثيقة التأمين باسمه وقام بتوقيعها مع   

 
ن .4 .(اوني )أسيجالمجموعة المتحدة للتأمين التع : الُمَؤم ِّ  
 

أي لوثيقة ونص الوثيقة المرفق مع جدول ا الوثيقة:.5
  مالحق و نموذج الطلب.

 
الفترة من تاريخ بداية هذه الوثيقة و حتى هي مدة الوثيقة:.6

تاريخ اإلنتهاء , كما هو موضح في جدول الوثيقة, او تاريخ 
 .الغائها ان وجد
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7. Premium:  The amount of money the Insured 
has to pay for the Insurance Contract / Policy. 

8. Proposal shall mean any proposal form and 
declaration signed 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. 

 

ْن لهالمُ المبلغ الذي يجب على  القسط التأميني:.7 دفعه  َؤمَّ

 .مقابل عقد التأمين / الوثيقة

نموذج طلب و إقرار موقع من قبل هو اي  نموذج الطلب:.8
ْن له    او من ينوب عنه. الُمَؤمَّ

 
هو جزء ال يتجزأ من الوثيقة يوضح  .جدول الوثيقة:9

ْن لهبيانات    و التغطية التأمينية. الُمَؤمَّ

 
جب دفعه بواسطة الحد االقصى الوا .مبلغ لتأمين:10

ن   .كنتيجة للخسارة او المطالبة الواحدة  الُمَؤم ِّ

 

General Exclusions 
 
The Insurers shall not indemnify the Insured in 
respect of loss or damage directly or indirectly 
caused by, arising out of or aggravated by  
 

a) war, invasion, act of foreign enemy, hostilities 
(whether war be declared or not), civil war, 
rebellion, revolution, insurrection, mutiny, riot, 
strike, lock-out, civil commotion, military or 
usurped power, a group of malicious persons 
or persons acting on behalf of or in connection 
with any political organization, conspiracy, 
confiscation, commandeering, requisition or 
destruction or damage by order of any 
government de jure or de facto or by any public 
authority;  

 
 
b) nuclear reaction, nuclear radiation or 

radioactive contamination;  

 
 
c)  willful act or willful negligence of the Insured or 

his representatives.  

 
 
In any action, suit or other proceeding where the 
Insurers allege that, by reason of the provisions of 
Exclusion a) above, any loss, destruction or 
damage is not covered by this Policy, the burden of 
proving that such loss, destruction or damage is 
covered shall be upon the Insured. 
 

 اإلســــــــتثناءات العـــــــامة

ْن لهبتعويض  الُمَؤم ِّنلتزم يـال  عن الخسارة او  الُمَؤمَّ

الضرر او المسؤولية التي تسبب فيها بطريقة مباشرة أو 

غير ُمباشرة او نشأت عــن او التي تفاقمت من جراء 

  التالي: 

)أ(الحرب الغزو وتصرف العــدو األجنبى العدائيات "سواء 

كانت الحرب معلنة ام ال" والحرب األهلية والعصيان ان 

والثورة والتمرد والشغب واإلضراب والتوقف عن العمل 

والفوضى المدنية والقوة العسكرية او المغتصبة او مجموعة 

من األشخاص الضارة او اشخاص يتصرفون نيابة عن او 

فيما يتعلق بأي منظمة سياسة التآمر والمصادرة واإلستيالء 

مصادرة او تدمير او إتالف الممتلكات بأمر من اي وال

حكومة بحكم القانون او فعلية او بواسطة اي سلطة عامة او 

 تفاعل نووي او شعاعات نووية او تلوث نشاط اشعاعي؛

 

 )ب(اي تصرف او فعل إرهابي؛

 

)د(الضرر و/او  )ج( المفاعل النووي او التلوث اإلشعاعي؛

ل عمدي او إهـمال متعمد المسؤولية التي تحدث بسبب فع

 من قِبَل المؤمن له او من يمثله.

عندما يكون دفاع الشركة في أي دعوى أو اجراء بأنها غير 

مسئولة بموجب ما ورد من استثناء في الفقرات من )أ الى 

هـ( بهذه الوثيقة  فيقع عبء اثبات عكس ذلك على عاتق 

ْن له  . الُمَؤمَّ
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Section 1 - Material Damage 

Scope of Cover 
 
The Insurers hereby agree with the Insured that if 
at any time during the period of Insurance stated in 
the schedule or during any subsequent period for 
which the Insured pays and the Insurers may 
accept the premium for the renewal of this Policy, 
the Items or any part thereof entered in the 
schedule suffer any unforeseen and sudden 
physical loss or damage from any cause other than 
those specifically excluded, in a manner 
necessitating repair or replacement, the Insurers 
will indemnify the Insured in respect of such loss or 
damage, as hereinafter provided, by payment in 
cash, replacement or repair (at the Insurers’ option) 
up to an amount not exceeding in any one year of 
insurance in respect of each of the items specified 
in the schedule the sum set opposite thereto and 
not exceeding in all the total sum expressed in the 
schedule as insured hereby. 
 

 الـــضررالمــــــــــادي -  1الــِقــــــــــسم 

 نطاق التغطية

نــوافق يـ بموجبه  بأنه في اي وقت  اثناء فترة  الُمَؤم ِّ

سريان التأمين المــذكور في الجــدول  أو أثناء اي 
ْن لهفترة الحقة  يكون فيها    لألقساط ُمســددا    الُمَؤمَّ

ن وقبلها تم إلحاقه  و  الوثيقة هــذه لتــجديد الُمَؤم ِّ

بالوحدة المؤمنه الُمدرجة في الجــدول او اي جـزء 
منها خسارة او ضرر غير متوقع وُمفاجئ ألي سبب  
بخالف األسباب الُمستثناه على وجه الخصوص  

ن لتزمي  اإلستبدال او اإلصالح تقتضي وبطريقة  الُمَؤم ِّ
ْن له بتعويض  فيما يتعلق بتلك الخسارة او الُمَؤمَّ

عليه فيما يلي  سواء  الضــرر  على النحوالمنصوص 
ان كان عــن طريق التعويض نقـداً او اإلستبدال او 

ن ختارهي ما حـــسباإلصالح )  ذلك ويكون(  الُمَؤم ِّ

 التأمين  واحــدة سنة اي في يزيد ال بمبلغ التعويض
 في المــُبينة الوحــدات من وحــدة لكل بالنسبة
ها  امام وموضوع لها المـُخصص المبلغ  الجــدول

وال يـزيد بصفة عامة  إجمالي المبلغ المصرح به في 
 الجــدول  كمبلغ تأمين بموجبه.

Special Exclusions to Section 1 

The Insurers shall not, however, be liable for 

a) the deductible stated in the schedule to be 
borne by the Insured in any one occurrence; if 
more than one item is lost or damaged in one 
occurrence, the Insured shall not, however, be 
called upon to bear more than the highest 
single deductible applicable to such items; 

 

b) loss or damage directly or indirectly caused by 
or arising out of earthquake, volcanic eruption, 
tsunami, hurricane, cyclone or typhoon;  

 

c) loss or damage directly or indirectly caused by 
theft; 

d) loss or damage caused by any faults or defects 
existing at the time of commencement of this 
Policy within the knowledge of the Insured or 
his representatives, whether such faults or 
defects were known to the Insurers or not;  

e) loss or damage directly or indirectly caused by 
the failure or interruption of any gas, water or 
electricity service or supply;  

 

 1إســـــــــــــثناءات خـــــــاصة بالــِقـــــــسم 

نكون يـال   مسؤولة  ومع ذلك عـن: الُمَؤم ِّ

ت المــذكورة في الـجدول  التي يتحملها الخــــصوما )أ(

ن لها في اي واقعة؛ وإذا كانت هنالك اكثر من  الُمَؤم ِّ

وحــدة فُِقدت او لحق بها ضرر في واقعة واحــده  بيــد انه 

ْن لهال يجــوز إســـتدعاء  لتحمل اكثر من اعلى  الُمَؤمَّ

 واحــد للخصم ينطبق على تلك الُوحــدة؛

ـسارة او الـــــضـرر  الناتجة عــن او التي الخـــــــــ )ب(

تسبب فيها  بصورة مــُباِشرة او غـــير ُمــباِشرة الزلزال  

اوإنفجار البراكين او العواصف او السنامي او 

 األعــــــاصير؛

  الخــــــــــسارة او الـــــضـرر  الناتجة عــن  الـــــــسرقة؛ )ج(

بسبب اي أخـطأ او عـــيوب  الخــــــسارة او الضــرر )د(

مــوجــودة في بــداية سريان وثــيقــة التــأميــن وتكون 

مــعلومة لـدى المــؤمن له او ممثليه سواء ان كانت الشركة 

 على علم بتلك األخطاء او العــيوب ام ال. 

الخــــــــــسارة او الـــــضـرر  التي تسبب فيها  بصورة  )هـ(

ــير ُمــباِشرة  عــُطل او إنقطاع في الغــــاز مــُباِشرة او غـ

 او الماء او خــِدمة الكهــرباء او امتداداتِها؛
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f) loss or damage as a direct consequence of the 
continual influence of operation (e.g. wear and 
tear, cavitations, erosion, corrosion, 
incrustation) or of gradual deterioration due to 
atmospheric conditions; 

g) any costs incurred in connection with the 
elimination of functional failures, unless such 
failures were caused by an indemnifiable loss 
of or damage to the insured items; 
 

h) any costs incurred in connection with the 

maintenance of the insured items, such 

exclusion also applying to parts exchanged in 

the course of such maintenance operations; 

 

i) loss or damage for which the manufacturer or 

supplier of the insured items is responsible 

either by law or under contract;  

 

j) loss of or damage to rented or hired equipment 
for which the owner is responsible either by law 
or under a lease and/or maintenance 
agreement; 

 

k) consequential loss or liability of any kind or 
description;  

l) loss of or damage to bulbs, valves, tubes, 

ribbons, fuses, seals, belts, wires, chains, 

rubber tyres, exchangeable tools, engraved 

cylinders, objects made of glass, porcelain or 

ceramics, sieves or fabrics, or any operating 

media (e.g. lubrication oil, fuel, chemicals). 

m) Aesthetic defects, such as scratches on 
painted, polished or enameled surfaces. 

 

In respect of the parts mentioned under l and m 

above, the Insurers shall be liable to provide 

compensation in the event that such parts are 

affected by an indemnifiable loss of or damage to 

the insured items.  

 

الخــــــسارة او الضــرر التي تحـــدث كنتيجة ُمباشرة من  )و(

تأثير التشغيل المتواصل )على سبيل المثال التمزق او البلى 

ور بسبب باالستعمال العادي والتآكل والــصدأ( والــتــده

 عــدم االستعمال والــتغيير في األجواء 

ْن لهأي تكــاليف يتكــبدهــا  )ز( بتقليص   فيما يتعلق الُمَؤمَّ

األعطــال الوظيفية او الفنية  لم تكن تلك األعــطال 

تسببت فيها ضرر او خسارة قابلة للتعويض بالنسبة 

 للــُوحــدة المــُؤمنة عليها؛

ْن لهـبدهــا أي تكــاليف يتكـ )ح( فيما يتعلق بصـــــــيانة  الُمَؤمَّ

الـوحــدات المــؤمن عــليها  وهــذا اإلستثناء ينــطبق 

ايضاً على القــطع التي تم تباُدلها اثناء عمليات الصيانة 

 تلك؛

الخــــــــــسارة او الـــــضـرر  الـذي يكون فيها المــوِرد  )ط(
يها مسؤوال عنها الُمصنِع للــوحــدة المؤمن عل

الخــــــــــسارة او الـــــضـرر  سواء ان كان بـــــموجب 
 الــــــــقانون او العـــــــقد؛

الخــــــــــسارة او الـــــضـرر  بالنســبة للُمعــِدات  )ي(
الُمــــــستأجــرة  والتي يكــــون المالك مسؤوالً عنها 

نون او العـــــــقد وأو سواء ان كان بـــــموجب الــــــــقا
 بمـــــوجب إتفــــــاقية صــــــــيانة؛

 الخـــــــسارة التبعية من اي نوع او وصف.  )ك(

الخــــــــــسارة او الـــــضـرر التي تحــدث للمـصابيح او  )ل(

الصمامات اوالشرائط او االنابيب او المحـــابس او 

دوات القابلة األحزمة او االسالك او األخــتام واأل

لإلســتبدال او األسطوانات المحفورة او المنقوشة او 

األشياء المصنوعة من الزجاج اوالخــزف او الــسراميك 

او الغــــرابيل او  البِنـــــــــية او اي وسيلة تشغيل اخرى 

)على سبيل المثال  زيوت التــــــشحـــــيم  الــــــوقود او 

 المــواد الكيمائية(؛

الخــــــلل او العـــــــيوب الجـــــمالية  على سبيل المـِثال  ()م

الخــِدوش التي تحـدث على األسـُطح المــُدهنة او الُملمعة 

 او الُمــصقولة.

فــــــــيما يتعلق بأي جــُزء مــذكور تحت البنود من )ط( الى  

في   )م( اعاله  تلتزم شركة التأمين بــــــتقـــــديم تعـــــويض

حالة ان تلك اإلجزاء او القـِطع الُمتأثرة تتمتع بــخسارة او 

 ضــرر قابلة للتعويض للوحــدات المؤمن عليها.
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Provisions Applying to Section 1 

Memo 1  -  Sum Insured 
It shall be a requirement of this insurance that the 
sum insured is equal to the cost of replacement of 
the insured items by new items of the same kind 
and capacity, which means their replacement costs 
including, e.g. freight, customs duties and dues, if 
any, and erection costs. If the sum insured is less 
than the amount required to be insured, the 
Insurers shall pay only in such proportion as the 
sum insured bears to the amount required to be 
insured. Every item if more than one shall be 
subject to this condition separately. 

Memo 2  -  Basis of Indemnity 
a) In cases where damage to an insured item can 

be repaired, the Insurers shall pay expenses 

necessarily incurred to restore the damaged 

item to its former state of serviceability plus the 

cost of dismantling and re-erection incurred for 

the purpose of effecting the repairs as well as 

ordinary freight to and from a repair shop, 

customs duties and dues, if any, to the extent 

such expenses have been included in the sum 

insured. If the repairs are executed at a 

workshop owned by the Insured, the Insurers 

shall pay the cost of materials and wages 

incurred for the purpose of the repairs plus a 

reasonable percentage to cover overhead 

charges. No deduction shall be made for 

depreciation in respect of parts replaced, but 

the value of any salvage shall be taken into 

account. If the costs of repairs as detailed 

hereinabove equal or exceed the actual value 

of the insured items immediately before the 

occurrence of the damage, the settlement shall 

be made on the basis provided for in b) below.  

b) In cases where an insured item is destroyed, 
the Insurers shall pay the actual value of the 
item immediately before the occurrence of the 
loss. Including costs for ordinary freight, 
erection, customs duties and dues, if any, to 
the extent such expenses have been included 
in the sum insured, such actual value to be 
calculated by deducting proper depreciation 
from the replacement value of the item. The 

 Iاألحــــــــــــكام التي تــنــــــــــطبق عـــــــلى الــِقـــــــسم 

 مــــــــبلغ الـــــــتأمين –( 1مـــــُذِكـرة )

ً ف ي هــذه الوثيقة ان مبلغ التأمين يجب ان يعتبر شرطا

يساوي مبلغ وتكاليف إستبدال الوحدة من نفس النوع 

والسعة وهــذا يعني ان تكاليف االستبدال تشمل النقل 

الرسوم المستحقة والجمارك ان وجدت ومصاريف التشييد 

و إذا كان مبلغ التأمين أقل من المبلغ المطلوب  او التركيب.

ن لتزميـللتأمين  بأن تدفع فقط نسبة مبلغ التأمين التي  الُمَؤم ِّ

تحمل المبلغ المطلوب للتأمين. وكل وحــدة إذا كان اكثر 

 من واحد فسوف يخضع لهــذا الشرط بصورة منفصلة.

  أســـــــــــاس تسوية الخسائر –( 2مـــــُذِكـرة )  –( 2مـــــُذِكـرة )

ســــــوية في حالة الخسارة او الضرر يكون أساس الت
 بــــــموجــب هــذه الــوثيقة هـــــــو:

في الحاالت التي يكون فيها الضرر على وحــدة مؤمن  (أ)

بـدفع تكاليف  الُمَؤم ِّنلتزم يـعليها و يمكن إصالحها 

ْن لهاإلصالح الضرورية والتي تكبدها  إلرجاع  الُمَؤمَّ
لنفس لحالتها الخدمية األولى  الوحــدة المتضررة 

افة الى مصاريف  التفكيك وإعادة التركيب باإلض
بغرض إجراء اإلصالح ويشمل ذلك الشحن العادي 
من والى المحل الرسوم المستحقة والجمارك ان 
وجدت ويكون ذلك فقط للحـد الـذي تكون فيه تلك 
التكاليف مضمنة في مبلغ التأمين. وإذا تم اإلصالح 

نبافي محل خاص  بدفع تكاليف  الُمَؤم ِّنلتزم يـ  لُمَؤم ِّ
المواد واألجور التي تكبدها بغرض اإلصالحات 
باإلضافة الى النسبة المعقولة لتغطية النفقات العامة او 

لن تكون هنالك اي خصومات تتعلق  غير الُمباشرة.
بانخفاض القيمة بالنسبة لقطع الغيار الُمستبدلة ولكن 
قيمة اي مصاريف الحطام سوف تؤخـذ في 

نت تكاليف اإلصالح  كما هــو ُمفصل وإذا كااالعتبار.
أعاله  تساوي او تزيد عن القيمة الفعلية للوحــدات 
المؤمنة  ُمباشرة قبل حـــدوث واقعة الضرر  تكون 
التسوية مبنية على األساس المنصوص عليه في الفقرة 

 )ب( ادناه؛

في حالة تلف الوحــدة تلتزم الشركة بسداد المبلغ   (ب)

شرة قبل حــدوث الخسارة او التلف الفعلي للوحــدة مبا

ويشمل ذلك التكاليف العادية الخاصة بالشحن وتكاليف 

التركيب والرسوم المستحقة والجمارك ان وجدت و 

ذلك في الحد المضمن في مبلغ التأمين   وتلك القيمة 

الفعلية يتم حسابها بخصم اإلستهالك الصحيح من قيمة 

نالُمؤَ لتزم يـاستبدال الوحــدة.  و ً بسداد   م ِّ ايضا
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Insurers shall also pay any normal charges for 
the dismantling of the item destroyed, but the 
value of any salvage shall be taken into 
account. The destroyed item shall no longer be 
covered under this Policy, and all necessary 
data on the relevant substitute item shall be 
indicated for its inclusion in the schedule. 

 
 (The Insurers may agree – by application of the 
relevant endorsement – to extend this insurance to 
cover reimbursement of the full replacement 
value). 
 
As from the date of an indemnifiable occurrence 
the sum insured shall be reduced for the remaining 
period of insurance by the amount of indemnity 
paid, unless the sum insured is reinstated.  
 
Any extra charges incurred for overtime, night 
work, and work on public holidays or express 
freight shall be covered by this insurance only if 
especially agreed in writing. 
 
The costs of any alterations, additions, 
improvements or overhauls shall not be 
recoverable under this Policy.  
 
The costs of any provisional repairs shall be borne 
by the Insurers if such repairs constitute part of the 
final repairs and do not increase the total repair 
expenses.  
 
The Insurers shall make payments only after being 
satisfied by production of the necessary bills and 
documents that the repairs have been affected or 
replacement has taken place, as the case maybe.   
 
 

التكاليف العادية لتفكيك الوحــدة التالفة كما ان تكاليف 

ال تكون الموحدة  اإلنقاذ سوف تؤخــذ بعين االعتبار.

المحطمة يشملها التأمين بموجب هــذه الوثيقة  وكافة 

البيانات في الوحدة البديلة ذات الصلة  سوف يتم 

 اإلشارة اليها لتضمينها في الجدول.

شرط الملحق وذلك بتطبيق  الُمَؤم ِّنوافق يــمكن ان )يـ

الى الحــد الذي يشمل فيه هــذا  –ذو الصلة  بوثيقة التأمين

 التأمين تعويض عــن قيمة اإلستبدال الــكاملة(.

ومن تاريخ حدوث الواقعة القابلة للتعويض  يتم تخفيض مبلغ 

دفعه  مالم يتم التأمين للفترة المتبقية للتأمين  بالمبلغ الذي تم 

 إعــادة المؤمن به.

مصاريف العمل اإلضافي والعمل الليلي والعمل اثناء العُطل 

ْن لهالرسمية او تكاليف الشحن السريع  التي يتكبدها   الُمَؤمَّ

سوف يتم تغطيتها بــهذا التأمين  فقــط إذا كانت هنالك موافقة 

  خطية على ذلك.

ت  او إضافات او تــرميم ال يمكن إسترداد تكاليف اي تغييرا

 بموجب هــذه الوثيقة.

نــلتزم يـ بـــسداد تــــــكاليف اي إصالحات مــؤقتة   الُمَؤم ِّ

إذا كانت تلك اإلصالحات تُشكل جــزًء من اإلصالحات 

النــهائية  وال تــزيــــد من تـــــــكاليف اإلصالحات 

  اإلجمالية.

نلتزم يـكما  يض فقـط بعــد ان تكون بــدفع التعو الُمَؤم ِّ

راضــــية بالمــُستندات الضرورية التي تم إنتاجها والفواتير 

والُمستندات  بأن اإلصـــــالحات قــد اُنجزت او اإلســتبدال 

 تم تنفيذه  حسب األحوال.

 

Section 2 - External Data Media 

Scope of Cover 

The Insurers hereby agree with the Insured that if 

the external data media entered in the schedule 

inclusive of the information stored thereof which 

can be directly processed in EDP systems, suffer 

any material damage indemnifiable under Section 

1 of this Policy, the Insurers will indemnify the 

 ـــبيانات  الــــــــــخارجيفظ الــــــائل حِ وســـ –2ــِقـــــسم ال

 نـِطــــــــــاق التــــــــغطية

تــتفق الشــــركة بــموجبه  مع المؤمن له  بان وســـــــــــــائل 
ِحـــــــــفظ الــــــــبيانات  الــــــــــخارجي والمــُدرج في 

ت المــُـحملة فـيه  والتي يمكن الجــدول  ويــشمل المعلوما
في حــالة   EDPُمعالجتها بصورة ُمباشرة في نـــــظام 

حــدوث اي ضــرر مــادي  ويكون قــــابل للتعويض 
لــتزم يـ(  من هــــذه الـــوثيقة  1بمـــــــوجب القـــــــــسم )
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Insured, as hereinafter provided, in respect of such 

loss or damage up to an amount not exceeding in 

any one year of insurance in respect of each of the 

data media specified in the schedule the sum set 

opposite thereto and not exceeding in all the total 

sum insured hereby provided always that such loss 

or damage occurs during the period of insurance 

stated in the schedule or during any subsequent 

period for which the Insured pays and the Insurers 

may accept the premium for the renewal of this 

Policy. This cover applies while the insured data 

media are kept on the premises. 

 

ن ْن لهبتعــــويض  الُمَؤم ِّ وص على النــــحو المــنصــ  الُمَؤمَّ

عــــــليه فــــــــيما يلي  وفــيما يتعلق بالخــــــــــسارة او 
الـــــضـرر  تصل الى مبلغ ال يتجاوز  في اي سنة تــأمين 
واحدة  تتعلق بأي وســـــــيلة حفظ بــــيانات مــُحدد في 
الجــدول المبلغ الُمقابل له  وال يــزيد في كافة األحوال  مبلغ 

ي المنصوص عليه  ويكون التعويض دائماً التأمين اإلجمال
خاضعاً لشرط ان الخــــــــــسارة او الـــــضـرر  حــدث او تم 
اثناء فترة سريان التأمين المنصوص عليها في الجـدول  او 

ْن لهاثناء اي فترة تأمين الحقة  ويــدفع  ُمقابلها  وتقبل  الُمَؤمَّ

هــذه الـــــوثيقة.   شركة التأمين القسط مقابل تــــــــجديد
هــــــذه التــــــغطية الـــتأمينية تتطبق فقط عــندما اثناء وجــود 

  وســـــــــــــيلة حفظ البيانات في المبنى.
 

Special Exclusions to Section 2 
The Insurers shall, however, not be liable for  

a) the deductible stated in the schedule to be 
borne by the Insured in any one occurrence; 

b) any costs arising from false programming, 
punching, labeling or inserting, inadvertent 
cancelling of information or discarding of data 
media, and from loss of information caused by 
magnetic fields; 

c) consequential loss of any kind or description 
whatsoever.  

 

 2خـــــــاصة بالــِقـــــــسم  إســـــــــــــثناءات

نلتزم يـال  ْن لهبتعويض  الُمَؤم ِّ   فيما يتعلق باآلتي: الُمَؤمَّ

الخـــــــصم الــذي جــــــاء في الجـــــــدول  يتحمله المؤمن  أ.
 له في اي واقعة واحدة؛

و اي تكاليف تنشأ عن الـبرمجة الخـــــاطئة  التثقيب ا ب.
وضع العالمات او إدخال او الحذف  غير المقصود 
للمعلومات اوالتخلص من و وســـــــائل حــفظ البيـــانات 
او فُقــدان الـــــــبيانات الـــــناجمة عـــن المـــــجاالت او 

 الحــقول المغنطيسية؛
الــــــــخـــــسارة التبعــــــية من اي نــوع او وصــف أياً  ج.

 كان.

Provisions Applying to Section 2 

Memo 1  -  Sum Insured 
It shall be a requirement of this insurance that the 
sum insured is the amount required for restoring 
the insured external data media by replacing lost or 
damaged data media by new material and 
reproducing lost information. 
 
Memo 2  -  Basis of Indemnity 
The Insurers shall indemnify any expenses that 
can be proved to have been incurred by the 
Insured within a period of 12 months as from the 
date of the occurrence strictly for the purpose of 
restoring the Insured external data media to a 
condition equivalent to that existing prior to the 
occurrence and necessary for permitting data 
processing operations to be continued in the 
normal manner.  
 
 
 

 2أحـــــــــــــكام تــــــــنطبق على الـــِقـــــــسم 

 ــتأمينمــــــــبلغ الـــــ –( 1مـــــُذِكـرة )
يـُعتبر شــرطاً من شــروط هــذا التأمـــين  بأن مبلغ التأمين 
هــو المبلغ المــطلوب إلســــــــتعادة وســــائل حــفظ 
البـــيانات الخــــارجية المــؤمن عــليها  وذلك بإســـــتبدال 
وسائل حفظ الـبيانات المفــــــــــقودة او الــمتـــضـررة  بــمواد 

يدة  وإعـــــــــــادة إنـــــتاج المعــــلومات والبـــــيانات جــد
 المـــــــفقودة.

 اســــــــــاس  الــــــــــــتعويــــض –( 2مـــــُذِكـرة ) –( 2مـــــُذِكـرة )

نــلتزم يـ بالتعويض عــن اي تكاليف يمكن يـــــُثبت بانه  الُمَؤم ِّ

شـهراً من تاريخ حــدوث  12تـكبدها المؤمن له خالل فترة 

الــواقعة  و ذلك  بشكل صارم  إلسـتعادة وســــائل حــفظ 

البـــيانات الخــــارجية المــؤمن عــليها  لحالة مماثلة للحالة 

التي كانت عليها قبل حـدوث الواقعة الضرورية للسماح 

 بإستمرار لعمليات معالجة البيانات بطريقة طبيعية.
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If it is not necessary to reproduce lost data or 
information, or if such reproduction is not effected 
within 12 months after the occurrence, the Insurers 
shall only be liable to Indemnify the expenses 
incurred for replacing the lost or damaged data 
media themselves by new material.  

As from the date of an indemnifiable occurrence 
the sum insured shall be reduced for the remaining 
period of insurance by the amount of indemnity 
paid, unless the sum insured is reinstated. 
 

 

الضرورة  إعـــادة إنــتاج البينات او المعلومات  وإذا ما إقتضت 
 12وإذا لم يتم إعادة إنتاج المعلومات او البينات خالل فترة 

نـكون يـشهــر من حــدوث الواقعة   فقط  ال  مــسؤو الُمَؤم ِّ

ْن لهعـــــــن تعويض  عن التكاليف والمصاريف التي  الُمَؤمَّ

ـــــائل حــــــفظ تكبدها من اجل إســتبدال نــفس وســـ
الـــــبيانات المفــــــــــقودة او الــمتـــضـررة  بــمــواد 

  جـــــــديدة.

وإعـــــتباراً من تــــــاريخ الـــــواقعة الــقابلة للتعـــــويض  

يـــــتم تخـــفيض مبلغ التأمين لـــــباقي فـــــــترة الــــــتأمين 

ْن لهـــــدفوع  مالم يتم إعادة بـــــمبلغ التعـــويض الم  .الُمَؤمَّ

 

Section 3 - Increased Cost of 
Working 

 

Scope of Cover 
The Insurers hereby agree with the Insured that if 
material damage indemnifiable under Section 1 of 
this Policy gives rise to a total or partial interruption 
of operation of the EDP equipment entered in the 
schedule, the Insurers will indemnify the Insured, 
as hereinafter provided, for any additional 
expenditure incurred for the use of substitute EDP 
equipment not covered under this Policy up to an 
amount not exceeding the agreed indemnification 
per day and not exceeding in all the sum insured in 
any one year of insurance, provided always that 
such interruption occurs during the period of 
insurance stated in the schedule or during any 
subsequent period of  which the Insured pays and 
the Insurers may accept the premium for the 
renewal of this Policy. 

 

زيــــــــــــادة تــــــــــــكلُفة الــــــــــــتشغــيل  –3الــِقـــــــسم 

 )العـــــمل(

 نـِطــــــــــاق التــــــــغطية

نــتفق يـ رر بأنه إذا كان الــــض  ْن لهالُمَؤمَّ بــموجبه  مع  الُمَؤم ِّ

 من( 1) القـــــــــسمالمــادي قـــــابل للــــتعويض بمـــــوجب 

ن فإن الوثيقة هــذه ْن له بتعــــويض لــتزمي الُمَؤم ِّ لى ع  الُمَؤمَّ

يف المــنصــوص عــــــليه فــــــــيما يلي  وألي مصار النــــحو 

ام بأي معدات خاصة بنظ إضافية يتكبدها المؤمن له تتعلق

EDP  لغ ال بديل  ال تشمله وثيقة التأمين هــذه ويصل الى مب

وال يزيد   يزيد عن مبلغ التعويض الُمتفق عليه في اليوم الواحــد

احدة بأي حال من األحــوال المبلغ المؤمن به في سنة التأمين الو

ة او ويكون التعويض دائماً خاضعاً لشرط ان الخــــــــــسار  

صوص قد حــدث او تم اثناء فترة سريان التأمين المن الـــــضـرر

 ويــدفععليها في الجـدول  او اثناء اي فترة تأمين الحقة  

ْن له ن قبليو  ُمقابلها الُمَؤمَّ  هــذه دتــــــــجدي مقابل القسط الُمَؤم ِّ

  .الـــــوثيقة

Special Exclusions to Section 3 

The Insurers shall, however, not be liable for any 
additional expenditure incurred as a result of  

a) restrictions imposed by public authorities 
concerning the reconstruction or operation of 
the EDP equipment insured; 

b) the necessary funds not being available to the 
Insured in time for repairing or replacing 
damaged or destroyed equipment. 

 
 

 3إســــــــــثنـــــــــاءات خـــــــاصة بالــِقـــــــسم 

نكون يـلــــــــن  عــــــن اي  ال  مــــــسؤو الُمَؤم ِّ

ْن لهمـــــصروفات إضــــافية يـــتكـــــبدها   الُمَؤمَّ
  كنتيـــــــــجة ل:

الـــــِقــيود التي تــفرضها الـــــُسـلطات العـــــــامة   )أ(
 EDPنظام  علق بــبناء او تشغيل ُمعــدات وتتــ

 المؤمن عليها.
الــــــــــتمويل الالزم  والـــــذي ال يكون متوفراً لــدى  )ب(

ْن له إصالح او إســــــتبدال  في وقـــــت  الُمَؤمَّ

  الــــــــمعدات الُمتـــضررة او الُمــــــــــحطمة.
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Provisions Applying to Section 3 

Memo 1  -  Sum Insured 
It shall be a requirement of this insurance that the 
sum insured stated in the schedule is the amount 
which the Insured would have to pay as additional 
expenditure for 12 months’ use of substitute EDP 
equipment of similar performance to the EDP 
equipment insured. The sum insured shall be 
based on the amounts agreed per day and per 
month as specified in the schedule.  
 
The Insurers shall also reimburse the Insured for 
personnel expenses and costs for transportation of 
materials following upon any event giving rise to a 
claim under this section, provided separate sums 
therefor have been entered in the schedule. 

Memo 2  -  Basis of Indemnity 

In the event of failure of the EDP equipment 
insured the Insurers shall be liable for the 
additional expenditure that can be proved to have 
been incurred for the period during which the use 
of substitute EDP equipment is essential, but at the 
most for the indemnity period agreed.  
 

The indemnity period shall commence as soon as 
the substitute equipment is put into use.  
 

The Insured shall bear that proportion of each 
claim which corresponds the time excess agreed.  
 
If it is found following an interruption of the 
operation of the EDP equipment insured that the 
additional expenditure incurred during the period of 
interruption is higher than the proportionate share 
of the annual sum insured which is applicable to 
this period, the Insurers shall only be liable to 
indemnify the Insured in respect of that proportion 
of the agreed annual sum insured which is 
applicable to the period of interruption, duly taking 
into account the indemnity period agreed.  
 

Any savings in cost shall be taken into account 
when calculating the indemnity amount to be paid 
by the Insurers.  
 

As from the date of an indemnifiable occurrence 
the sum insured shall be reduced for the remaining 
period of insurance by the amount of indemnity 

 3أحـــــــــــــكام تــــــــنطبق على الـــِقـــــــسم 

 مــــــــبلغ الـــــــتأمين –( 1مـــــُذِكـرة )

يـُعتبر شــرطاً من شــروط هــذا التأمـــين  بأن مبلغ التأمين 

ْن لهالمــذكور في الـــــجدول هــو المبلغ الــواجب على   الُمَؤمَّ

شهر إلستخدامه معــدات  12دفعه  كمصاريف إضافية لمدة 
المؤمن  EDPبديل  ويقوم بأداء مشابه لنظام  EDPنظام 

عــــــليه.  ويكون مبلغ التأمين مبنياً على المبالغ المتفق عليها 
 على االساس اليومي والشهري  كما هـــــو محدد في الجدول.

 

نـلتزم يـو ْن لهبـــــــتعويض  الُمَؤم ِّ على  الُمَؤمَّ

 ـمصاريف الــــــشخصية وتـــــــــــكاليف تـــــــــرحيلالــــــ
المــــــواد  بعــــد اي واقــــــــعة تــنشأ بــموجبها ُمــــطالبة 
ً هـــــذا الـــــقسم  وبشــــــرط ان تكون هنالك مبالغ  وفقا

 منفصلة تم تضمنيها في الجــدول.

 ســــــــــاس  تسوية الخسائرا –( 2مـــــُذِكـرة )  –( 2مـــــُذِكـرة )

 الُمَؤم ِّنـــلتزم يـ EDPفي حــــــالة تـــــأمين معــدات نظام 

بمسؤوليته عن المصــــاريف اإلضـــافية  التي يمكن إثباتها 

ْن لهبان  تكبدها اثناء الفترة التي يكون فيها إستخدام  الُمَؤمَّ

وفي البديلة ضرورياً وال بد منه   EDPمعــدات نظام 
 األغـــــلب  لفترة الــتعويض الُمتفق عليها.

تـــــبدأ فـــــترة التــعويض  مــُباشرة بعــد وضع المعدات 

 البديلة في وضع التــــــشغيل.

ْن لهويلتزم   بتحمل نسبة اي مطالبة تتطابق مع الزمن  الُمَؤمَّ

  اإلضافي المتفق عليه.

 EDPشغيل لمعــدات نظام إذا ما إكــــتُِشف بعــد إنقطاع الــت

ْن المــــــــؤمن عليها  بأن التكاليف اإلضافية التي تكبدها  الُمَؤمَّ

اثناء فترة اإلنقطاع  اعلى من حصته النسبية في مبلغ  له

كون يـالتأمين السنوي  والــذي ينطبق على هــذه الفترة  

ن ْن لهفقط عــن تعويض  ال  مسؤو الُمَؤم ِّ ق فيما يتعل الُمَؤمَّ

بنسبتها في مبلغ التأمين السنوي المتفق عليه والذي ينطبق على 

فترة اإلنقطاع  مع األخـذ بعين اإلعتبار  كما ينبغي  فترة 

 التعويض الُمتفق عــليها.

اي توفير في التكاليف   يــُؤخــذ بــــــعين اإلعــــــــتبار  

ِّ عــندما يتم حساب مبلغ التعويض الــذي يجب على   نالُمَؤم 

 دفعه.

وإعـــــتباراً من تــــــاريخ الـــــواقعة الــقابلة للتعـــــويض  

يـــــتم تخـــفيض مبلغ التأمين لـــــباقي فـــــــترة الــــــتأمين 
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paid, unless the sum insured is reinstated. 

 
ْن لهبـــــمبلغ التعـــويض المـــــدفوع  مالم يتم إعادة   .الُمَؤمَّ

 

General Conditions 

1. The due observance and fulfillment of the 
terms of this Policy, in so far as they relate to 
anything to be done or complied with by the 
Insured and the truth of the statements and 
answers in the questionnaire and proposal 
made by the Insured shall be a condition 
precedent to any liability of the Insurers. 

2. The schedule and the section(s) shall be 
deemed to be incorporated in and form part of 
this Policy and the expression “this Policy”, 
wherever used in this contract, shall be read as 
including the schedule and the section(s). Any 
word or expression to which a specific meaning 
has been attached in any part of this Policy, of 
the schedule or of the section(s) shall bear 
such meaning wherever it may appear. 

 
3. The Insured shall at his own expense take all 

reasonable precautions and comply with all 
reasonable recommendations of the Insurers to 
prevent loss or damage and comply with 
statutory requirements and manufacturers’ 
recommendations. 

  
4. a)  Representatives of the Insurers shall at any 

reasonable time have the right to inspect and 
examine the risk and the Insured shall provide 
the representatives of the Insurers with all 
details and information necessary for the 
assessment of the risk.  

 
b) The Insured shall as soon as practicable 
notify the Insurers by telephone and in writing 
of any material change in the risk and cause at 
his own expense such additional precautions to  
be taken as circumstances may require to 
ensure safe operation of the insured items, and 
the scope of cover and/or premium shall, if 
necessary, be adjusted accordingly.  
 
No material alteration shall be made or 
admitted by the Insured whereby the risk is 
increased, unless the continuance of the cover 
provided under this Policy is confirmed in 
writing by the Insurers.  

 ـ العــــــــــــــــامةالـــــــــــشروط

تنفيذ شروط واحكام هــذه الوثيقة في الحــد الذي االلتزام ب .1

ْن لهشياء التي يجب مراعاتها من قبل يتعلق باأل  الُمَؤمَّ

مقدم من قبل الفي طلب التأمين  و االجابةوبيان الحقيقة 

ْن له كلها تُعتبر شــرط  ُمسبق ألي مسؤولية تقع  الُمَؤمَّ

   الُمَؤم ِّنعلى عاتق 

يُعــتبر جــدول الوثيقة جزًء ال يتجزأ من هــذه الوثيقة و  .2

تى ما أُســتُخِدمت في هــذا العقد و عبارة "هــذه الوثيقة" م

ذلك الجـدول واألقســـــــام.  كما ان اي كلمة او  يشمل

تعبير ينسب اليها معنى محدد في اي جزء من هـذه الوثيقة 

او جــدول الوثيقة او األقــسام سوف يحمل ذلك المعنى 

 اينما ظــهر.

ْن لهيلتزم  .3  وعلى نفقته الخاصة بإتخاذ كافة الُمَؤمَّ
أي توصيات معقولة و االلتزام باإلحتياطات المعقولة 

لمنع وقوع الخسارة او الضرر او  الُمَؤم ِّنصادرة من 
المسؤولية كما يلتزم بمراعاة توصيات الُمصنِع 

  والمتطلبات القانونية.

نيكون لممثلي  (أ .4 في اي وقت معقول الحق في  الُمَؤم ِّ

الوثيقة  بموجب هـذه وفحص اي ممتلكات مؤمنةمعاينة 

ْن لهويلتزم  بتقديم كافة التفاصيل والمعلومات  الُمَؤمَّ

نالضرورية لممثلي  وذلك لتقدير الضرر على  الُمَؤم ِّ

سبيل المثال تقارير المعاينة الصادرة من المعاينين 
  المخولين.

ْن لهيلتزم  ب( نبإخطار  الُمَؤمَّ بأقرب وقت  الُمَؤم ِّ

مادي او جوهري في  تلفونياً وخطياً عن اي تغيير ممكن

طبيعة المخاطر والسبب على نفقته الخاصة واإلحتياطاتا 

ومــدى  االضافية الُمتخذة  حسب ما تتطلبة الظروف

التغطية التأمينية و/او يتم تسوية القسط  إذا ما إقتضى 

  األمر  بناء على ذلك.

جــوهري او السماح به بواسطة تغييرالقيام بال يمكن 

ْن له الذي من شأنه يزيد من حجم المخاطر  و الُمَؤمَّ

مالم تتم الموافقة عليه بواسطة شركة التأمين والتأكيد 

   على ذلك خطياً.
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5. In the event of any occurrence which might 
give rise to a claim under this Policy, the 
Insured shall  

a) as soon as reasonably practicable notify the 
Insurers by telephone as well as in writing, 
giving an indication as to the nature and 
extent of the  loss or damage; 

b) take all steps within his power to minimize 
the extent  of the loss or damage; 

c) preserve the parts affected and make them 
available for inspection by a representative 
or Surveyor of the Insurers; 

d) furnish all such information and 
documentary evidence as the Insurers may 
require; 

e) inform the police authorities in the case of 
loss or damage due to burglary.  

The Insurers shall on no account be liable for 
loss or damage of which no notice has been 
received by the Insurers within 30 days of its 
occurrence. Upon notification being given to 
the Insurers under this condition, the Insured 
may carry out repairs of or make good any 
minor damage; in all other cases a 
representative of the Insurers shall have the 
opportunity of inspecting the loss or damage 
before any repairs or alterations are effected. If 
a representative of the Insurers does not carry 
out the inspection within a period of time which 
could be considered adequate under the 
circumstances, the Insured shall be entitled to 
proceed with the repairs or replacement.  

The liability of the Insurers under this Policy in 
respect of any insured item shall cease if said 
item is kept in operation after a claim without 
being repaired to the satisfaction of the 
Insurers, or if temporary repairs are carried out 
without the Insurers’ consent. 
  

6. 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 required by the Insurers in the 
interest of any rights or remedies, or of 

في حالة حــدوث اي واقعة تؤدي الى ُمطالبة تأمينية   .5

ْن لهبموجب هــذه الوثيقة  يلتزم   بــ: الُمَؤمَّ

نإخــطار  أ( ً مع تقديم ب الُمَؤم ِّ ً وخطيا يان فوراً هاتفيا

عن طبيعة ومــدى الخسارة او الدمار الذي  

 حــدث.

اتخاذ كافة التدابير التي تكون تحت تصرفه لتقليل  )ب

 مــدى الخسارة او الضرر.

للمعاينة من  الحفاظ على القطع التي تأثرت لتقديمها ج(

 أو من يمثله. الُمَؤم ِّن قبل معاين

التي قــد تــقديم كافة المعلومات والمستندات واألدلة  د(

نتطلبها يـ  الُمَؤم ِّ

هـ( إبالغ الشرطة في حالة الفُقدان او الضرر الناشئ 

 نتيجة للسرقة او السطو.

نلتزم يـلن  بأي حال من أألحوال بالمسؤولية حيال  الُمَؤم ِّ

اإلبالغ عنها  اي خسارة او ضرر او مسؤولية ما لم يتم

 ستالماوفي حالة  خالل ثالثين يوماً من حــدوث الواقعة.

يمكن بموجب هــذا الشرط طالبة تأمينية  عن مإخطار أي 

للمؤمن له القيام باإلصالحات الطفيفة لألضرار او تغيير 

وفي كل تأثرت بأضرار طفيفة قد تكون  التيوحـدات ال

ن الحاالت األخرى يكون لممثل الحق في معاينة  الُمَؤم ِّ

يير.  الخسارة  او الضرر قبل إحــداث اي إصالحات او تغ

نإذا لم يقم ممثل  بالمعاينة خالل فترة ُمعينة والتي  الُمَؤم ِّ

ْن لهلتُعتبر كافية حسب الظروف يكون  الحق في  لُمَؤمَّ

 اإلستمرار في اإلصالحات واإلستبدال.

يتوقف التأمين بموجب هــذه الوثيقة فيما يتعلق بأي وحــدة 

ْن لهتضررت واستمر  ديم في تشغيلها بعــد تق الُمَؤمَّ

مطالبة بشأنها دون القيام بإصالحها بما يُرضي شركة 

التأمين أو إذا كانت هنالك إصالحات مؤقته دون اخــذ 

  موافقة شـــــــركة التأمين.

ْن لهيلتزم  .6 نوعلى نفقة  الُمَؤمَّ والموافقة على  ـ القيام ب  الُمَؤم ِّ

 والسماح للقيام بكافة التصرفات واألشياء التي قــد تكون

نضرورية او مطلوبة بواسطة  ق قوفي مصلحة اي ح الُمَؤم ِّ

او تعويض من  تسويةاو تعويضات او للحصول على 

طراف )بخالف هؤالء الـمضمنين في وثيقة التأمين هــذه( أ
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obtaining relief or indemnify from parties (other 
than those insured under this Policy) to which 
the Insurers are or would become entitled or 
which is or would be subrogated to them upon 
their paying for or making good any loss or 
damage under this Policy, whether such acts 
and things are or become necessary or 
required before or after the Insured’s 
indemnification by the Insurers.  

 
7. a)  If the proposal or declaration of the Insured 

is untrue in any material respect, or if any claim 
made is fraudulent or substantially 
exaggerated, or if any false declaration or 
statement is made in support thereof, then this 
Policy shall be void and the Insurers shall not 
be liable to make any payment hereunder. 

b)  The rights related to this policy will be 
dismissed in the event that, the claim is 
fraudulent, or in case the insured, the 
beneficiary or their representative provide false 
declaration to get a benefit subject to this 
policy. Or the liability or the damages resulted 
from a willful act committed by the insured or 
the beneficiary. The insurer is entitled to refund 
any related payment made from any party who 
is liable from this act of fraud, whether a 
partner or colludes. 

8. If at the time any claim arises under this Policy 
there is any other insurance covering the same 
loss or damage, the Insurers shall not be liable 
to pay or contribute more than their ratable 
proportion of any claim for such loss or 
damage.  

9. Under an insurance for a third party’s account 
the Beneficiary shall be entitled to exercise, in 
his own name, the rights of the Insured. 
Without obtaining the Insured’s approval, the 
Beneficiary shall further have the right to 
receive any indemnity paid under this Policy 
and to transfer the Insured’s rights even if the 
Beneficiary is not in possession of this Policy. 
Upon payment of an indemnity the Insurers 
may require evidence of the Beneficiary having 
given his consent to the insurance and of the 
Insured having given his consent to the receipt 
of an indemnity by the Beneficiary.  

 

نستحقها يـوالتي  او قــد تكون مستحقة او يمكن  الُمَؤم ِّ

نلمصلحة  إحاللها دفع تكاليف جبر اي يـبعد ان  الُمَؤم ِّ

ضرر او خسارة بموجب هــذه الوثيقة سواء ان كان تلك 

األشياء او التصرفات اصبحت ضرورة او مطلوبة قبل او 

ْن لهبعــد تعويض  نمن قبل  الُمَؤمَّ  الُمَؤم ِّ

ْن لهإذا كان طلب التأمين او إقرار او تصريح  )أ( .7  الُمَؤمَّ

الجوهرية او  غير صحيح في اي وجه من الوجوه 

البات كانت احتيالية او مبالغ فيها بشكل كبير اي من الُمط

او تصريح او بيان مزور دعماً  او تم تقديم اي إقرار 

نكون يـللمطالبة سيتم الغاء هــذه الوثيقة و لن   الُمَؤم ِّ

   عــن دفع اي تعويض بموجبها.ال  مسئو

تسقط الحقوق الناشئة من هذه الوثيقة اذا انطوت  ()ب

ْن لهاحتيال أو استخدام  المقدمة على المطالبة أو  الُمَؤمَّ

المستفيد أو من ينوب عنهما اساليب احتيال بغية الحصول 

على منفعة من هذه الوثيقة ، أو نتجت المسؤولية أو الضرر 

ْن لهمن جراء فعل متعمد من  أو المستفيد أو التواطؤ  الُمَؤمَّ

. و للمؤمن الرجوع على أي طرف يتبين   مع اي منهم

 ه عن هذه االحتيال سواء كان مشاركاً أو متواطئاً.مسؤوليت

 

في حــالة تــــــقديم اي ُمــطالبة بموجب هــذه الــوثيقة  .8

وكان هنالك تأمين آخر ساري المفعول ويغطي نفس 

 الُمَؤم ِّنكون يـالخسارة او الضرر ففي هــذه الحالة لن 

ـن عــن دفع او المشاركة في دفع تعويض يزيد عـ ال  مسؤو

 حصتها النسبية الي مطالبة لتلك الخسارة او الضرر.

في إطــــــار الــــــتأمين لحـــــــــساب الــــــــطرف  .9

الـــثالث  يـحق للُمـــــستفيد  وبإسمه  ممارسة حقوق 

ْن له ْن له.  ودون اخــذ موافقة الُمَؤمَّ يكون للمستفيد   الُمَؤمَّ

م التعويض المدفوع اضافة الى ذلك  الحق في إستال

ْن بموجب هــذه الوثيقة وتحويل او نــــــقل حــقوق  الُمَؤمَّ

حتى ولو كانت وثيقة التأمين ليست في حوزة المستفيد.   له

وعــند دفع الـــــــتعويض  يجوز للشركة طلب إثبات من 

ْن لهالُمستفيد بأنه اعطى مــوافقته لشركة التأمين بأن   الُمَؤمَّ

 ته بأن يستلم التعويض المستفيد.اعطي موافق
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10. The indemnity shall be payable thirty (30) days 

after determination by the Insurers of the full 
amount due. Notwithstanding the above, the 
Insured may, thirty (30) days after the Insurers 
have been duly notified of the loss and have 
acknowledged their liability, claim as an 
installment the minimum amount payable under 
the prevailing circumstances. The running of 
the periods shall be suspended for the time 
during which the indemnity is unascertainable 
or not payable due to reasons within the 
Insured’s control. 

The Insurers shall be entitled to withhold 
indemnification. 
  
a) If there are doubts regarding the Insured’s 

right to receive the indemnity, pending 
receipt by the Insurers of the necessary 
proof; 

b) If in connection with the claim an 
examination by the police or an inquiry 
under criminal law has been instituted 
against the Insured, pending completion of 
such  

c) examination or inquiry. 
 
11. 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 

 

(  30.يكون التعويض واجب الــدفع  خالل فترة ثالثين )10

ً بعــد ان  المبلغ الُمستحق الكامل.   الُمَؤم ِّنقرر يـيوما

وعلى الرغــم مما ذُِكر اعاله  يجوز للمؤمن له  بعــد فترة 

ن(  يوماً من إخطار 30ثالثين ) وفق المنصوص    الُمَؤم ِّ

بالمسؤولية او المطالبة  الُمَؤم ِّنيه  بالخــــــسارة واقر عل

كدفعة  يكون اقل مبلغ واجب الدفع تحت الظروف السائدة.  

ويتم إيقاف ســريان الفترات للفترة التي يكون فيها 

التعويض اليمكن التحقق او التأكــد منه او غير قابل للدفع 

ْن لهالسباب تحت سيطرة   الُمَؤمَّ

ـــكون للــــــشركة الحـــــق في اإلمـــــــتناع عـــــن ويــــــ

 دفع الـــتعويض في الحاالت التالية:

ْن له)أ( إذا كانت هنالك شـــِكوك تتعلق بـــحق  في  الُمَؤمَّ

نكون يـإستالم التعويض  او  بإنتظار إستالم   الُمَؤم ِّ

 اإلثـــــبات الالزم او األدلة الضرورية؛

نالك فحص أو تحقيق بواسطة الشرطة إذا كان ه )ب(

بالُمطالبة   بـــــموجب القانون الجنائي ويتــعلق 

فــُتِح او أُقــــِـيم ضــد المؤمن له  وبإنتظار إستكمال 

 ذلك

   الفحص او التحـقيق. )ج( 

 اإللــــــــــــــغاء  .11

نيمكن الـغاء هــذه الــوثيقة من قبل  بعـد إشعار  الُمَؤم ِّ

ً بذلك للمؤمن له غير انه وبعـد 30ثالثين )مدته  ( يوما

تاريخ 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؛

في  ةــوهريالجإخفاء الحقائق إكتشاف اإلحتيال او  .ب

 الوصف؛

إكتشاف افعال متعمدة او متهورة او عــدم القيام  .ج

بأفعال والتي من شأنها زيادة المخاطر المؤمن 

 ضـدها؛

التغيير المادي في الممتلكات المؤمنه والذي يجعل من  .د
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becoming uninsurable; or 

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. 

 الممتلكات غير قابلة للتأمين؛ او

 البنكبقرار من مكتب مــدير مراقبة التأمين في هـ.    

بأن إستمرار الوثيقة يمكن ان    السعودىالمركزى 

نيؤدي الى مخالفة او  وضع  في مخالفة للوائح  الُمَؤم ِّ

 التنفيذية.

 

يجب ان تكون كافة إشعارات اإللغاء خطية وترسل بالبريد 

او تُسلم الى الشخص المبين أسمه في العنوان الموجود في 

كورة وثيقة التأمين ويجب ان يشمل )أ( أي من اإلسباب المذ

اعاله التي ادت الى اإللغاء و)ب( في حالة الطلب المكتوب 

ْن لهمن قبل  تقديم كافة الحقائق التي  الُمَؤم ِّنلتزم يـ الُمَؤمَّ

 بُني عليها اإللغاء

ْن لهيمكن إلغاء هــذه الوثيقة في اي وقت بطلب من   الُمَؤمَّ

نقوم يـوفي هــذه الحالة  ستخدم المُ باإلحتفاظ بالقســط  الُمَؤم ِّ

وفقاً للجدول التالي للوقت الذي كانت فيه الوثيقة سارية 

تم سدادها أو تحت لم يمطالبة  بشرط عدم وجود المفعول.

 .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% 

 
 
 
 
 

 ـيرةفي فـترة قصيقة التأمين قـيمة او معـدل إلــغاء وثـ
 

فــترة 
ســريان 

 التأمين

لنسبة المؤية من القســط ا
ف يتم السنوي التي سو

 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
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12. It is hereby declared and agreed that 

notwithstanding anything to the contrary 

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. 

13. 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.  

14. Jurisdiction and Applicable Law: 

Any dispute, difference, controversy, or claim of 
any kind whatsoever that arises or occurs 
between the Parties in relation to anything or 
matter arising under, out of, or in connection 
with this contract shall be resolved amicably 
between the Parties within thirty (30) days, 
should the parties fail to do so within the said 
period, dispute, difference, controversy, or 
claim shall be exclusively and finally settled, 
under the Committees for Resolution of 
Insurance Disputes and Violations set forth 
under Article No. (20) of the Law on 

مخالف  بنداإلتفاق واإلعالن بموجبه وعلى الرغم من اي  تم.12

ثيقة هــذا التأمين سوف يتم اإلعالن تحتوي عليه هــذه الو

شركة فـقط عــندما يتم عنه بأنه ساري المفعول وُملزم لل

سط التأمين بالكامل بشكل فعلي وتم اإلقرار بـذلك ســداد قـ

إيصال باإلستالم موقع من قبل الموظف المفوض  بتحرير

ناو ممثل  أو تم استالم القسط من قبل وكالء  .الُمَؤم ِّ

ن  بغض النظر عن إصدار اإلستالم. الُمَؤِمِّ

 

 

نيجب على  :إشعار التجديد.13 إشعار المؤمن قبل  الُمَؤم ِّ

اسبوعين من تاريخ انتهاء الوثيقة ليتمكن المؤمن من تجديد 

 الوثيقة او الحصول على وثيقة من شركة أخرى

 اإلخــــــتصاص والــــــــقانون واجب الــتطبيق: .14

فسيرها وفي أي خالف أو تخضع هذه اإلتفاقية في ت
نزاع ينشأ أو يتعلق بها لقوانين وأنظمة المملكة العربية 
السعودية، وفي حالة نشوب أي خالف أو نزاع 
بخصوص هذه االتفاقية أو بسببها، فيتم حله بالطرق 

ً خالل ثالثين ) ( يوماً 30الودية، فإذا لم يتم حله وديا
لى اللجان من تاريخ نشوء النزاع فيتم إحالة النزاع إ

الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بموجب 
نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر 

( وتاريخ 32بالمرسوم الملكي رقم )م/
هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم 02/06/1424
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Supervision of Cooperative Insurance 
Companies, issued by Royal Decree No. (M/32) 
dated 02/06/1424H 

15. 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.  

16. 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. 

 

17. 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 controversy between the Insurer 
and a Insured relating to insurance matters. 

 

 هـ27/5/1434( وتاريخ 30)م/

 ال يتم اإلعتراف بالتعــديالت على هــذه الوثيقة مالم تكن15.

تلك التعديالت موقعة ومؤشــر عليها من قبل مــوظف 

نمفوض من  األحــكام والشروط الـخاصة تبقى و الُمَؤم ِّ

مالم يكن ال يمكن التخلي عــنها دون تغيير و بهـذه الوثيقة 

طلب خطي بــذلك يتم تسليمه بواسطة حامل الوثيقة هناك 

نعليها  وافقكون قد يـو  .الُمَؤم ِّ

في حالة وجود خالف في المعنى لعربي: .سيادة النص ا16

بين النص االنجليزي و النص العربي لهذه الوثيقة فإن 

 النص العربي هو الذي يعتد به.

 

 

 :.إخــطار هـــــــام17

)ســاما( هــي الجهة الحــكومية    البنك المركزى السعودى

سلطة  المسؤولة عــن تــنفيذ القوانين المتعلقة بالتأمين ولديه

في   البنكيمكن الرجوع .  ورقابة على شــركات التأمينال

 الُمَؤم ِّننزاع بين  يكافة األوقات تقديم المساعدة في تسوية ا

ْن له و  .الُمَؤمَّ
 

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 التعاونيشهادة على ذلك فإن و 

اصدرت هذه الوثيقة ليتم توقيعها من قبل الموظف المصرح 

 .له في فروعها بالمملكة العربية السعودية

هذه الوثيقة بدقة و في شروط و بنود  الرجاء قراءة  :مالحظة 

لق بمجال التغطية أو حالة وجود أي غموض أو لبس فيما يتع

بهذه الوثيقة يرجى الرجوع إلى  تفسير فيما يتصل طلب اي 

ن  .الُمَؤم ِّ

 

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

 


