أسـاس التقييـم
وتسوية الخسارة:

( أ ) المصالح الجديـــدة
تكلفة فاتورة التصنيع /الموردين ،زائدًا التأمين وأجور الشحن بما في ذلك جميع
الرسوم والضرائب  ،زائد . ٪10
(ب) المصالح المستعملة
فيما يتعلق بالمصالح المستعملة " ،كما هي معلنـة " من قِبـ المـؤمن لـ مـع
الخضوع في ذلك لما يلي:
الحد األقصى لسعر الشراء األصلي ،أو

قيمة االستبدال بمستعم ( مع الخضوع في ذلك لشرط المشاركة فـي

التأمين بنسبة  %100المتضمن هنا ) .
أيهما أق  ،باإلضافة إلى أي أجور الشحن أو التعبئـة /التلليـأ أو تكـاليأ النقـ
المماثلة المتكبدة .

االقتطاع (التحم ):

ال شيء

الشـــروط:
 الشروط الصادرة عن مجمـع مكتتبـي التـأمين لتـأمين عـن شـحن البضـائع ( أ ) – شـرط رقـم( )382الصادرة في (2009/01/01م) .
 الشروط الصادرة عن مجمع مكتتبي التأمين عن شحن البضائع (النق الجـوي)  -شـرط رقـم : 387الصادرة في (2009/01/01م) .
 شروط أخطار الحرب الصادرة عن مجمع مكتتبي التأمين بلندن ( بضـائع )  ،شـرط رقـم ()385الصادرة في (2009/01/01م) .
 شروط أخطار الحرب الصادرة عن مجمع مكتتبي التأمين بلندن ( الشحن الجوي )  ،شرط رقـم( )388الصادرة في (2009/01/01م) .
 شروط أخطار الحرب الصادرة عن مجمع مكتتبي التأمين بلندن ( اإلرساليات البريديـة )  ،شـرطرقم ( )390الصادرة في (2009/03/01م) .
 شروط اإلضرابات الصادرة عـن مجمـع مكتتبـي التـأمين بلنـدن ( بضـائع )  ،شـرط رقـم ()386الصادرة في (2009/01/01م) .
 شروط اإلضرابات الصادرة عن مجمع مكتتبي التـأمين بلنـدن ( الشـحن الجـوي )  ،شـرط رقـم( )389الصادرة في (2009/01/01م) .
 شروط مجمع مكتتبي التأمين بلندن المتعلقة باستثناء الهجوم عبر التحكم األوتوماتيكي  -شرطرقم ( )380الصادر في ( 2003/11/10م ) .
 شرط مجمع مكتتبي التأمين بلندن المتعلق باستثناء التلـو اإلشـعاعي ،األسـلحة البيولوجيـة أوالبيوكيماوية أو اإللكتروملنطيسية  -شرط رقم ( )370الصادر في (2003/11/10م).
 الشروط العامة لوثيقة التأمين البحري (بضـائع) الصـادرة عـن مجمـع مكتتبـي التـأمين بلنـدن –شرط رقم  269الصادر في (1982/10/01م) .
 شرط استثناء العقوبـات و الحرـر الصـادر عـن مجمـع مكتتبـي التـأمين بلنـــدن  ،شــرط رقـم( )JC2010/14الصادر في (2010/08/11م) .

-

شرط إنهاء النق (اإلرهاب) ،شرط رقم JC056/2009 :الصادر في (2009/01/01م) .
باستثناء حاالت االختفاء اللامض و /أو خسائر المخـوون فـي المواقـع التـي يملكهـا أو يشـللها
المؤمن ل .
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شـــرط التراكـــــــم
في حالة وجود أي تراكم للمصالح يتعدى حدود النق المعلنة في هذا العقد بسبب أي انقطاع لعملية
النق و /أو واقعة خارج سيطرة المؤمن ل  ،أو بسبب أي حاد و /أو نق للبضائع من سفينة إلى أخرى
و /أو ربط الباخرة أو وسيلة النق  ،فإن يجب أن تتحم شركة التأمين تلطية المصالح الوائدة ،شريطة
تقديم المؤمن ل إشعارًا إلى شركة التأمين فور علم  ،و ستكون شركة التأمين مسؤولة عن كام
المبلغ المعرض للخطر ولكن بأي حال ال يتجاوز ضعأ حد مسؤولية النق .
تقسيـــم المبالغ المستـردة
في حالة الحصول على استرداد من أي شركة نق أو أي طرف ثالث آخر  ،يتم تقسيم هذا االسترداد بين
المؤمن ل وشركة التأمين بنفس نسبة تحم األطراف المعنية هاهنا لهذه الخسارة .
سريــان التأميــن وإنهـاء المخاطــر
يبدأ سريان التأمين بموجب أحكام هذا العقد من الوقت الذي يصبح في موضوع التأمين على مسؤولية
المؤمن ل أو تحم المؤمن ل المصلحة في أي مكان في العالم ويستمر طالما موضوع التأمين في
السياق الطبيعي للنق و /أو في مخون أو في أي مكان آخر بما في ذلك خالل فترات التأخير تحت
إشراف أو خارج سيطرة المؤمن ل بما في ذلك أثناء حفر بالمخوون بما في ذلك أثناء وجوده في
صاالت العرض و /أو لدى المقاولين من الباطن و /أو خضوع للمعالجة أو التجميع أو التصنيع أو التجديد
أو إعادة أو اإلصالح و /أو في المعرض ،سواء كان ذلك في سياق النق أم ال ،وبما في ذلك أيضًا أي
مصلحة يتم توليها للرض التلليأ /التعبئة و /أو التجهيو و /أو الدمج و /أو عدم الدمج وحتى يتم تسليمها
أخيرًا إلى الوجهة النهائية المقصودة و /أو انتهاء مسؤولية المؤمن ل في أي مكان في العالم  ،بلض
النرر عن شروط الشراء و /أو البيع .
ويشم ذلك المخاطر في الجمارك حسبما يكون مطلوبًا  ،ومخاطر النق
ومخاطر المراكب والووارق  ،عندما يكون ذاك معتادًا .

من باخرة إلى أخرى ،

ويشم ذلك أيضًا تعرض موضوع التأمين للفقدان أو الضرر أثناء جميع عمليات التحمي والتفريغ  ،وفي
حالة الحاويات  ،أثناء عملية تستيأ الحاويات وتفريلها .
بما في ذلك أثناء النق من وإلى أو أثناء وجودها العروض التوضيحية أو المعارض أو المعارض
التجارية أو أماكن العرض المماثلة .
تخضع تلطية مخاطر الحرب واإلضرابات (حسبما هو منصوص علي بإدراج شروط مجمع مكتتبي التأمين
ذات الصلة المحددة أعاله) دومًا لالشتراطات المتعلقة بسريان التأمين وإنهاء المخاطر المدرجة في
البنود المذكورة .
شـرط العالمــات التجاريــة
يتمتع المؤمن بحقوق الكاملة في حيازة جميع البضائع التي تحم أو منقوش عليها أو مجهوة بعالمات
أو ماركات تجارية أو بطاقات تعريفية أو عالمات دائمة أخرى و /أو معبأة داخ كراتين تحم عالمات
تجارية تحدد المؤمن ل كشركة مصنعة لها ،أو أن بيعها يحم أو ينطوي على ضمان المورد أو المؤمن ل
 ،أو الصيغ الحصرية و /أو السرية التي قد تشارك في أي خسارة بموجب أحكام هذا العقد  ،وتحتفظ
باإلشراف على جميع هذه السلع .
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على الشحنات الملطاة بهذا التأمين  ،يجب على شركة التأمين أن تدفع خسارة كاملة على أي من وجميع
السلع و /أو العبوات التي تضررت بسبب مخاطر مؤمنة ضدها  ،والتي يختار المؤمن ل إما تدميرها أو
إعادتها إلى مصنعها  ،أو إعادة تجديدها ،ويحق لشركة التأمين الحصول على هذه المستنقذات إن أرادت
ذلك.
يجب على المؤمن ل  ،باالشتراك مع مكتتبي التأمين  ،الحكم فيما إذا كانت البضاعة المشمولة في أي
خسارة بموجب هذه أحكام هذه الوثيقة مناسبة للتسويق أم أنها غير مناسبة وال يجوز بيع أو التخلص
من البضائع التي يعتبرها المؤمن غير صالحة للتسويق أو التصرف فيها بطريقة أخرى باستثناء المؤمن ل
أو بموافقت  ،ولكن يجب على المؤمن ل السماح لشركة التأمين بأي مستنقذات يتم الحصول عليها عند
أي عملية بيع أو تصرف آخر في هذه البضائع .
شـرط السلطات المدنيـة
تخضع المادة المؤمن عليها للتلطية ضد مخاطر الضرر أو التدمير من قب السلطات المدنية أو الحكومية
أو العسكرية ألغراض منع حدو مويد من الضرر أو منع أو تقلي اندالع الحريق أو خطر التلو أو
التهديد بذلك بشرط أال يحد هذا الضرر أو التدمير أو يساهم فيها الحرب أو اللوو أو الثورة أو العصيان
أو التمرد أو غيرها من األعمال العدائية أو العمليات الحربية أو بأي خطر مستثنى على وج التحديد في
هذا التأمين .
يلطي هذا التأمين أيضًا  ،مع الخضوع في ذلك لشروط وأحكام  ،الخسارة أو الضرر المادي الذي يلحق
بموضوع التأمين نتيجة لقيام موظفي خدمات الجمارك أو اإلدارات الحكومية األخرى المنشأة حسب
األصول بأداء مهام وواجبات التفتيش .
شــرط األضــــرار المخفيـة
فيما يتعلق بالشحنات المؤمن عليها بموجب هذه الوثيقة  ،والتي يستلمها المرس إلي في الوجهة
المقصودة وتوضع في المخون دون فتحها ،يلطي هذا التأمين أيضًا الخسائر المكتشفة عند فتح
الصندوق أو الحاوية أو الطرد  ،والتي تعتبر قد حدثت أثناء النق ما لم يتم إثبات عكس ذلك بدلي قاطع ،
ويجب دفعها بناءً على ذلك بشرط أن يتم فتح الصندوق أو الحاوية أو الطرد في موعد ال يتجاوز  90يومًا
بعد الوصول إلى المخون  .ويتم فتح الصناديق أو الحاويات أو الطرود التي ترهر عليها عالمات خارجية
للخسارة و /أو الضرر فور الوصول إلى الموقع .

شـرط الحاويــات
عنـــدما يـــتم نقـــ البضـــائع المـــؤمن عليهـــا بموجـــب أحكـــام هـــذه الوثيقـــة فـــي حاويـــات  ،فمـــن
المتفـــق عليـــ بـــين المـــؤمن لـــ و شـــركة التـــأمين بـــأن صـــالحية الحاويـــة لنقـــ البضـــائع
ومناسبتها ومالءمتها لإلبحار قد تم بموجب هذا الشرط قبولها .
و مـــن المتفـــق عليـــ أيضـــًا أنـــ إلـــى المـــدى الـــذي تكـــون فيهـــا التلطيـــة التأمينيـــة عـــن الـــنقص
مــــوفرة بموجــــب أحكــــام هــــذه الوثيقــــة  ،فــــإن المطالبــــات عــــن الــــنقص مــــن الحاويــــات
المحكمـــة اإلغـــالق يجـــب أال يـــتم إبطـــال مشـــروعيتها بحقيقـــة أن األقفـــال تبـــدو ســـليمة عنـــد
الوصول .
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و يـــتم تحديـــد الـــنقص فـــي هـــذا الســـياق علـــى أنـــ الفـــرق بـــين عـــدد الطـــرود المحملـــة أو
التـــي يــــوعم بأنهــــا محملـــة حســــب فــــاتورة وكــــالء الشـــحن أو المــــوردين أو قائمــــة التعبئــــة
والحســــاب التفصــــيلي الــــذي يقدمــــ المــــؤمن لــــ و /أو وكالئهــــم بالنســــبة للطــــرود التــــي
أخرجت في وقت تفريغ الحاوية .
تفتيش سلطــات الجمارك و /أو الهجــــرة
إن هذا التأمين مخصص أيضًا لتلطية ( بصرف النرر عن شرط استثناء الحرب الوارد في هذه الوثيقة )
الخسارة أو الضرر المادي الذي يلحق بموضوع التأمين الناشئ عن أداء واجبات ومهام التفتيش من قب
سلطات الجمارك و /أو الهجرة المعنية أو أي جهة حكومية أخرى منشأة حسب األصول في أي والية أو
إقليم يقوم بواجبات التفتيش وفقًا ألي قانون أو تشريعات أو تفويض أو قواعد أو لوائح حكومية تلطي
استيراد أو تصدير المواد موضوع التأمين المذكور إلى أو من الوالية أو اإلقليم المنطبق  ،أو التي تلطي
المواد موضوع التأمين المذكور التي تمر عبر هذه الوالية أو اإلقليم قب أن يدخ في االختصاص
القضائي للوالية أو إقليم الوجهة المقصودة .
شرط المشاركة في التأمين بنسبة %100
إذا أخفق عمالء البريد السعودي في تأمين القيمة االستبدالية الكاملة للبضائع في الوجهة المقصودة ،
فإن يحق لهم فقط استرداد نسبة الخسارة من شركة التأمين بنسبة تحم القيمة المعلنة إلى القيمة
اإلجمالية للممتلكات التي قاموا بشحنها .
شرط الضرر العمــدي – مخاطر التلو
يوسع هذا التأمين لتلطية أي خسارة أو ضرر للمواد المؤمن عليها بموجب أحكام هذه الوثيقة الذي
يتسبب مباشرة من قب السلطات الحكومية التي تعم بدافع الرفاهية أو المصلحة العامة لمنع أو تقلي
مخاطر التلو أو مهددات  ،شريطة أن ينتج عن الحاد أو الواقعة التي تسببت في الررف الذي استلوم
ذلك اإلجراء الحكومي مطالبة قابلة للتعويض بموجب أحكام هذا التأمين ( مع الخضوع في ذلك لجميع
شروط و أحكام و اشتراطات هذا التأمين ) إذا كانت المواد المؤمن عليها قد لحق بها خسارة أو ضرر
مادي كنتيجة مباشرة لذلك الحاد أو الواقعة التي أدت إلى خطر التلو المهدد.
ولن يويد هذا الشرط من حدود المسؤولية المنصوص عليها في هذا العقد .

شرط رسوم األرضيـة /اإلرجاع المتأخــر
إذا طلبت شركة التأمين أو وكالئها أو المعاينين من المؤمن ل حجو أي ممتلكات مستأجرة أو مؤجرة من
قبل للرض نق أو تخوين المواد المؤمن عليها بموجب أحكام هذا العقد وإذا ما قام المؤمن ل بتقدير
غرامة اإلرجاع المتأخر للحاويات و /أو رسوم األرضية لحجو تلك الممتلكات بما يتجاوز تاريخ اإلرجاع
المحدد  ،فإن شركة التأمين ستدفع غرامات اإلرجاع المتأخر و /أو رسوم األرضية المترتبة على هذا
اإلرجاع المتأخر .
وسيكون المبلغ الذي ستدفع شركة التأمين هو الرسوم المقدرة من الوقت الذي طلب في من المؤمن
ل حجو الممتلكات المذكورة وحتى الوقت الذي يتم في إبالغ المؤمن ل بأن يمكن اإلفراج عن هذه
الممتلكات  .تخطر في شركة التأمين المؤمن ل بأن الحاوية سيتم اإلفراج عنها .وستكون التلطية بموجب
هذا الشرط منفصلة عن وباإلضافة إلى حدود المسؤولية المنصوص عليها في أي مكان في هذا العقد .
شـرط التبايــن في الشروط
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فيما يتعلق بالسلع و /أو البضائع و /أو الممتلكات المملوكة من قب المؤمن ل أو تحت مسؤوليت  ،عندما
يسند التأمين بموجب وثيقة تأمين أخرى بسبب اشتراطات العمي أو المتطلبات التعاقدية  ،يجب على
المؤمن ل االستمرار في االحتفاظ بالحماية والمنفعة الكاملة من هذا التأمين بخصوص عن أي تباين بين
األحكام وحدود المسؤولية والشروط واالشتراطات في هذا التأمين وبين األحكام وحدود المسؤولية
والشروط واالشتراطات المضمنة في التأمين المرتب في أي مكان آخر .
ويجب تقييم جميع السلع و /أو البضائع و /أو الممتلكات المؤمنة بموجب هذا الشرط وفقًا ألحكام التقييم
المنصوص عليها في أي مكان آخر من هذه الوثيقة .
ولن يتم تفسير أي شيء في هذا الشرط على أن تمديد اللتوام شركة التأمين بدفع ما يويد عن حد
(حدود) المسؤولية المنصوص عليها في أي مكان آخر في هذه الوثيقة .
شـرط التباين في الحدود و /أو الشروط
من المفهوم والمتفق علي أن عندما تكون البضاعة المشتراة من قب المؤمن ل مؤمن عليها بالفع
وأن المؤمن ل قد تلقى بالتنازل من البائع مستندات تأمين الخاصة ب وفقًا لعقد الشراء  ،وأنها
أ .أق شموال ً من تلك التي سيتم إبرام التأمين بموجب أحكام هذا العقد  ،و /أو
ب .بمبلغ أق من المبلغ الذي يطلب المؤمن ل تأمين البضاعة وفقًا ل  ،أو
ج .يعتبر غير مناسب للنق إلى المشترين أو األطراف الثالثة األخرى ألي سبب آخر ،
فإن يجوز للمؤمن ل إصدار مستندات تأمين العقد بالقيمة الكاملة للتأمين وفقًا لشروط وأحكام العقد .
وال يعتبر ذلك من قب شركة التأمين هنا على أن تأمين مودوج .
ويتــــــم حلول شركة التأميــــن مح المؤمــــــن ل في جميع حقوق المؤمن ل ضد البائعين و /أو أي
أطراف ثالثة أخرى ( اللير)  .وقد تم االتفاق على مباشرة الدعاوى في المطالبات بموجب هذه التأمينات
كما لو أن هذا التأمين لم يكن موجودًا وأن المؤمن ل يوافق على توويد وسطاء التأمين بخطابات
التفويض التي قد تكون ضرورية حتى يمكن القيام بذلك .
وفي حالة قيام المؤمن ل ببيع البضائع وفقًالشروط التكلفة والتأمين وأجور الشحن مع التأمين على
أساس شروط مقيدة  ،فإن المؤمن ل فقط يختار في أي وقت أن يؤمن – حسب هذا الشرط  -الفرق
في الشروط بين الشروط المقيدة والشروط الكاملة على النحو الوارد أعاله .
عندما يسري نفاذ التأمين بموجب هذه االتفاقية بعملة مختلفة عن التأمين الوارد من البائعين  ،يتم
تحوي هذه العمالت بسعر الصرف الساري في تاريخ بوليصة الشحن .
شرط األخطــاء والسهــــو
لن يضار المؤمن ل بأي تأخير أو سهو غير مقصود في التبليغ بموجب هذا التأمين أو أي خطأ غير مقصود
في مقدار أو وصأ موضوع التأمين أو المصلحة أو السفينة أو الرحلة البحرية  ،أو إذا تم شحن موضوع
التأمين من قب أي سفينة أخرى ،في حالة إرسال إشعار إلى شركة التأمين في أقرب وقت ممكن عمليًا
بعد أن تصبح الحقائق المذكورة معروفة لمدير مخاطر شركة المؤمن ل أو ما يعادل  ،وأن النقص في
قسط التأمين  ،إن وجد  ،قد تم تصحيح .
شرط تقلبات المخاطــر

Page 5 of 17

يوفر عقد التأمين هذا تلقائيًاالتلطية التأمينية لموضوع التأمين أثناء وجوده في المواقع التي يتم إبالغها
عند بدء سريان هذا العقد و /أو أثناء وجوده في المواقع المستخدمة  ،وأن طوال مدة العقد  ،قد يويد
أو ينقص التعرض للمخاطر ضمن وبين العقود و /أو شرائح الخطر الجديدة حسب الضرورة دون إبالغ
شركة التأمين في هذا العقد .
شرط المستندات االحتياليـة
يلطي هذا العقد الخسارة أو األضرار المادية للسلع و /أو البضائع المؤمنة بموجب هذا من خالل قبول
المؤمن ل و /أو وكالئ و /أو شركات الشحن لمستندات الشحن االحتيالية  ،بما في ذلك على سبي المثال
ال الحصر بوليصة (بوالص)
الشحن و /أو إيصال (إيصاالت ) الشحن و /أو إيصاالت ساعي البريد و/أو إيصاالت المستودع و /أو مستند
(مستندات) الشحن األخرى .
يلطي هذا العقد أيضًاالخسارة أو الضرر المادي للبضائع المؤمنة بسبب استخدام بوليصة (بوالص) شحن
و /أو مستندات شحن أخرى قانونية دون إذن و /أو موافقة المؤمن ل أو وكالئ و /أو شركات الشحن .
شــرط التبخيـــر
مع الخضوع في ذلك لعدم وجود أمر إلوامي ما يوال قائمًا أو نشره في وقت سريان أي خطر بموجب
هذا التأمين  ،وفي حالة الحاجة إلى إجراء تبخير  ،توافق شركة التأمين على تعويض المؤمن ل عن:
.1
.2

تكاليأ التبخير إذا كانت واجبة الدفع من قب المؤمن ل ؛
أي خسارة أو ضرر ينشأ عن ذلك ؛

ويوافق المؤمن ل بموجب هذا على حلول شركة التأمين محل بخصوص أي رجوع قد تلجأ إلي السترداد
هذه التكاليأ أو الخسائر أو األضرار من اللير .
شرط الخسارة العموميـة
يلطي هذا التأمين الخسارة العمومية ( العوارية العمومية ) و مصاريأ اإلنقاذ التي تتم تسويتها أو
تحديدها وفقًا لعقد الشحن و /أو القوانين و الممارسات الحكومية المنرمة ( أو  ،في حالة عدم وجود
عقد شحن  ،وفقًا لبيان خارجي أو حسب قواعد يورك أنتويرب ) )York – Antewerp Rulesالمتكبدة
لتجنب أو فيما يتعلق بتجنب الخسائر الناتجة عن أي سبب ما عدا تلك المستثناة هنا على وج التحديد .
و ألغراض المطالبات الخاصة بمساهمات الخسارة العمومية و رسوم اإلنقاذ الواجبة االسترداد بموجب
أحكام هذا الشرط  ،فإن موضوع التأمين سيعتبر مؤمن علي بقيمة االشتراك الكاملة .
و ستكون إيداعات الخسارة العمومية واجبة الدفع عند تقديم إيصاالت إيداع الخسارة العمومية .
البضائع المشتراة بواسطة المؤمن ل على أساس تسليم البضاعة فوق السفينة  F.O.B.أو على أساس
تكاليأ البضاعة و التأمين و أجرة الشحن  C.F.R.أو أية شروط مماثلة
من المفهوم والمتفق علي أن عندما تكون البضاعة على مسؤولية شركة التأمين وأن مسؤويتها تجاه
المؤمن ل تبدأ من الوقت التي تلادر في البضائع مصنع أو مستودع أو مخون أو شركة الموردين كما لو
كان عقد البيع قد أبرم على أساس " تسليم أمكنة الموردين " على الرغم من أن البضائع و /أو المصلحة
قد تم شراؤها على أساس تسليم البضاعة فوق السفينة  F.O.B.أو على أساس تكاليأ البضاعة و
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التأمين و أجرة الشحن  C.F.R.أو أية شروط مماثلة .وفي جميع الحاالت  ،يجب أن تح

شركة التأمين

مح المؤمن ل في جميع حقوق في الرجوع ضد الموردين أو األطراف األخرى ما لم تكن هذه
الحقوق تم التنازل عنها وفقًا ألي شرط تنازل عن الحلول في الحقوق القانونية متضمن هاهنا .
البضائع المشتراة بواسطة المؤمن ل على أساس شروط التأمين أو التسليم
في حالة شراء البضائع بشروط ال يكون المؤمن ل مسؤوال ً بمقتضاها عن التأمين  ،يجب تلطية هذه
البضائع بموجب هذا العقد بشروط التلطية التأمينية العادية .
وفي جميع الحاالت  ،يجب أن تح شركة التأمين مح المؤمن ل في جميع حقوق في الرجوع ضد
الموردين أو األطراف األخرى ما لم تكن هذه الحقوق تم التنازل عنها وفقًا ألي شرط تنازل عن الحلول
في الحقوق القانونية متضمن هاهنا .
وال يساهم هذا التأمين بأي حال من األحوال في تأمين مودوج .
كما تضمن شركة التأمين أيضًاالتحصي
لالسترداد بموجب شروط هذا التأمين
شركات التأمين بموجب هذا على دفع
حدود أي استرداد يتم تنفيذه بواسطة
االسترداد .

الكام لجميع الخسائر التي كان من الممكن أن تكون قابلة
لو لم يكن هذا التأمين اآلخر ساري النفاذ والمفعول .وتوافق
المبلغ كقرض دون فائدة على أن يكون قابال ً للسداد فقط في
المؤمن ل  ،مخصومًا من المصاريأ المتكبدة في إجراء هذا

شرط القيمة الوائدة عند الوصول ( بما في ذلك الرسوم /الضرائب اإلضافية )
على زيادة قيمة البضائع كما هو موصوف هنا ( سواء كانت هذه الشحنة مؤمنة بموجب هذا العقد أو
غير ذلك ) بسبب المسؤولية عن و /أو دفع أجور الشحن و /أو الرسوم و /أو أي نفقات عند الوصول إلى
المكان الذي تصبح في هذه الرسوم أو أي منها واجبة الدفع .
يلطي هذا العقد جميع المخاطر ويتضمن جميع حقوق وشروط وأحكام التأمين على البضائع المشار
إليها أعاله  ،ويجب أن يكون لمدة هذا التأمين على هذه البضائع باستثناء أن إلى أن يتم دفع أجور
الشحن و /أو الرسوم و /أو النفقات التي تنشأ  ،فإن هذا العقد ال يلطي سوى خسارة معينة و /أو
الخسارة العموميــــــة ( بخالف المسؤولية عن نفقات الخسارة العمومية ) للبضاعة المشار إليها أعاله .
في حالة إبطال أو تقلي المسؤوولية عن دفع دفع أجور الشحن و /أو الرسوم و /أو النفقات  ،فإن هذا
التأمين يعتبر مخفضًا بنسبة هذا اإلبطال أو تقلي المسؤولية .
شروط مجمـع مكتتبي التأمين
إن شروط مجمع مكتتبي التأمين المشار إليها في هذه الوثيقة هي تلك الشروط السارية النفاذ في وقـت
ابتداء سريان هذا العقد  ،و لكن في حالة تعدي هذه الشروط خالل مدة هذا العقد  ،و شـريطة تقـديم
مكتتبي التأمين إلخطار مسبق قب ثالثين (  ) 30يومًا على األق مـن نفـاذ ذلـك التعـدي  ،فـإن شـروط
مجمع مكتتبي التأمين المعدلة ستطبق على سريان مفعول التأمين بعد تاريخ انتهاء ذلك اإلخطار .
شرط توقـأ نق البضائع المتضررة
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من المتفق علي أن البضائع التي يتم إخراجها من سياق النق العادي بناءً على تعليمات المعاينين الذين
يتم تعيينهم من قب أو نيابة عن شركة التـأمين ألغراض تحديد الخسارة أو الضرر  ،يجب أن تكون
ملطاة  ،مع الخضوع في ذلك للشروط واألحكام األصلية المطبقة على هذه الشحنات .
شـروط إدارة السالمة الدولية و /أو المدونة الدولية ألمن السفن والمرافق المينائية
 .1ال يجوز بأي حال من األحوال المساس بهذا التأمين عندما يتم شحن المادة المؤمن عليها على متن
سفينة و /أو وسيلة نق

تنتهك االتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحار ( ) SOLASلعام 1974

وتعديالتها .
 .2يمتد هذا التأمين لتعويض المؤمن ل  ،بما ال يتجاوز الحد األقصى لمبلغ التأمين الخاص بالرحلة ،مقاب
أي نفقات إضافية يتم تكبدها بشك صحيح ومعقول في تفريغ وتخوين وإرسال موضوع التأمين إلى
الوجهة المقصودة التي يتم التأمين عليها بموجب هذه الوثيقة أو إلى جهة بديلة أو لحين إعادت إلى
نقطة الشحن  ،وك ذلك باختيار المؤمن ل  ،بعد اإلفراج عن البضائع من سفينة تم توقيفها و /أو
احتجازها و /أو التحظ عليها ( بما في ذلك  ،على سبي المثال ال الحصر ،تقييد الدخول إلى الميناء "
الموانئ " و /أو مكان " أماكن " التحمي و /أو التفريغ و /أو أي منطقة أخرى بينهما ) في أو تحوي
مسارها إلى أي ميناء أو مكان آخر يتم في إنهاء الرحلة بسبب  ،إما
أ .ألن لم يتم اعتماد هذه السفينة وفقًا لشـروط إدارة السالمة الدولية و /أو المدونة الدولية ألمن
السفن والمرافق المينائية ،
أو
ب .ألن أصحاب أو مشللو السفينة ال يحملون شهادة التوام سارية المفعول حسبما هو مطلوب
بموجب االتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحار لعام  1974وتعديالتها .
يخضع هذا الشرط  ،الذي ال ينطبق على الخسارة العمومية ( العوارية العامة ) أو رسوم اإلنقاذ أو
المستنقذات  ،لجميع الشروط واألحكام واالستثناءات األخرى الواردة في العقد .
شـرط البطاقــات التعريفيـة
في حالة حدو ضرر يؤثر على البطاقات التعريفية أو األغلفة أو األغطية  ،فإن شركة التأمين  ،إذا كانت
مسؤولة بموجب أحكام هذا العقد ،لن تكون مسؤولة عن ما يويد عن المبلغ الكافي لسداد كلفة
البطاقات أو األغلفة أو األغطية الجديدة وتكلفة إعادة تجهيو البضائع  ،ولكن لن تكون الشركة  ،بأي حال
من األحول  ،مسؤولة عن ما يويد عن القيمة المؤمنة للبضائع المتضررة .
كما أن هذا العقد يعوض المؤمن ل عن المصاريأ الفعلية المتكبدة في إعادة تجهيو أو استبدال تعبئة
أو تلليأ السلع و /أو البضائع بموجب هذا التأمين .
وفي حالة حدو ضرر للممتلكات التي تحم العالمة تجارية أو التي يحم بيعها  -صراحة أو ضمنًا -بأي
حال من األحوال ضمانًا للمورد أو المؤمن ل  ،يتم تحديد قيمة مستنقذات هذه الممتلكات المتضررة بعد
إزالة جميع العالمات و الماركات التجارية ( على األوعية التي ال يمكن إزالة العالمة التجارية منها ،
وتحوي المحتويات إلى أوعية لشحن السوائب العادية ) والتي قد تؤخذ لإلشارة إلى أن الضمان أو
العالمة التجارية للشركة المصنعة أو المؤمن ملصقة على الممتلكات المذكورة .وتتنازل شركة التأمين عن
حقها في االستيالء على أي بضائع أو أوعية يكون من غير العملي تدمير جميع األدلة المتعلقة بعالقة
المؤمن ل بها ،أو سيتم تدمير تلك البضائع أو األوعية .
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شـرط خطابات االعتماد
على الرغم من شروط هذا العقد  ،فمن المتفق علي  ،مع الخضوع في ذلك لموافقة مسبقة من شركة
التأمين  ،أن يجوز إصدار شهادات و /أو وثائق التأمين بموجب أحكام هذا العقد لتمكين المؤمن ل من
االلتوام والتقيد بمتطلبات التأمين الخاصة بأي خطاب ائتمان (اعتماد) و /أو عقد البيع المعني  ،وسيكون
هذا االتفاق مشروطًا بدفع أي قسط إضافي قد يكون مطلوبًا في حالة كون التلطية المطلوبة أكبر من
تلك المنصوص عليها في هذا التأمين .من المتفق علي أيضًا أن بلض النرر عن الشروط التي يجوز
بموجبها إصدار أي شهادات و /أو وثائق تأمين وفقًا لما تقدم  ،ير المؤمن ل المسمى في هذا العقد
متمتعًا بالحماية الكاملة لهذا العقد .
شـرط التأمينات المحلي
من المقر والمتفق علي أن عندما يكون المؤمن أو أي من الشركات المرتبطة أو الفرعية أو التابعة ل
ملومة بحكم التشريعات أو بطريقة أخرى للتأمين على الصعيد المحلي ،سواء تم سريان نفاذ هذا التأمين
أم ال ،يتوجب عليهم االستمرار في االستفادة الكاملة على أساس أولي من الحماية التي يوفرها هذا
العقد .ومن المتفق علي أيضًا أن بعد دفع أي مطالبة بموجب هذا العقد ،يجب أن تح شركة التأمين
مح المؤمن ل في جميع الحقوق والتعويضات (كما هو موضح أعاله) العائدة ل بموجب هذه التأمينات
المحلية  ،عندما يكون ساري النفاذ  ،ولن يساهم هذا التأمين بأي حال من األحوال في التأمين المودوج .
شرط اآلليــات
في حالة الفقدان أو الضرر الذي يلحق بأي جوء من ماكينة أو أي مادة أخرى  ،تتكون عند اكتمالهاللبيع أو
االستخدام من عدة أجواء  ،فإن شركة التأمين ( إذا كانت مسؤولة بموجب شروط هذا التأمين ) ستكون
مسؤولة فقط عن نسبة القيمة المؤمنة التي تنطبق على الجوء أو األجواء المتعرضة للخسارة أو الضرر
أو ،حسب خيار المؤمن ل  ،لتلطية تكاليأ ومصروفات استبدال واستنساخ وتجميع وإصالح الجوء أو
األجواء المتعرضة للخسارة أو الضرر ( بما في ذلك أجور الشحن البحري أو الجوي ) والعمالة ونفقات
التركيب الالزمة إلعادة الماكينة أو المادة المتضررة لحالتها في وقت الشحن .
شـرط اإلهمـال
ينبلي أال يكون المؤمن ل متضررًا من خالل وجود شرط اإلهمال و /أو شرط العيب الكامن في بوالص
(سندات) الشحن و /أو سندات الطرف المستأجر و /أو عقد الشحن .وبموجب هذا تم اإلقرار بصالحية
السفينة لإلبحار فيما بين المؤمن ل ل وشركة التأمين  ،كما أن التصرف أو سوء التصرف من جانب مالك
أو مستأجر السفينة أو وكالئهم أو موظفيهم الذين يتسببون في حدو أي خسارة ال يعني إبطال
االسترداد بواسطة المؤمن ل البريء إذا كانت الخسارة في حالة عدم وجود مث هذا التصرف غير
المشروع أو سوء التصرف بمثابة خسارة قابلة للتعويض بموجب هذا التأمين .مع اإلذن لإلبحار مع أو
بدون مالحين ،إلنقاذ أو محاولة إنقاذ األرواح أو الممتلكات في البحر  ،لسحب ومساعدة السفن أو
القوارب في جميع الحاالت ولكي يتم سحبها .
شرط التأمين غير المقبول – الضريبة
في حالة حدو أي خسارة واجبة الدفع بموجب هذا العقد لشركة أجنبية تابعة للمؤمن ل  ،عندما ال
يجوز قانونًا دفع قيمة المطالبة في بلد الخسارة  ،فمن المتفق علي أن تدفع شركة التأمين ضريبة الدخ
التي يجب على المؤمن ل أن يدفعهاعلى المطالبة التي تم تعويضها .
شـرط خسائر عـدم التسليــم
في حالة المطالبة بعدم تسليم البضائع المؤمن عليها ،وبعد اتخاذ المؤمن ل لجميع الخطوات المسؤولة
لتحديد مكان الشحنة ،توافق شركة التأمين على أنها ستقوم بإجراء التسوية إلى المؤمن ل إذا لم يتم
تحديد مكان وجود الشحنة بعد انقضاء  60يومًا  ،اعتبارًا من تاريخ وصول السفينة العابرة للبحار إلى
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ميناء التفريغ  ،أو  30يومًا اعتبارًا من تاريخ وصول الطائرة إلى مطار التفريغ أو  60يومًا اعتبارًا من تاريخ
وصول البضاعة إلى الوجهة النهائية عبر وسائ النق البري  ،حسبما ينطبق .
شـرط الشحنات الموجودة على سطح السفينة
يتم تلطية الشحنات التي يتم وضعها على سطح السفينة  ،سواء كانت في حاويات أم ال  ،بموجب هذا
التأمين مع الخضوع في ذلك لشرط و التلطية التأمينية  ،بما في ذلك طرح البضاعة في البحر أو الخسارة
أو طليان األمواج فوق سطح السفينة بسعر التلطية .

شــرط التأمينات األخــــرى
على الرغم من أن طرفًا ثالثًا ربما يكون قد رتب تأمينًا يلطي سلع و /أو بضائع المؤمن ل حسب
تعليمات أو بدون تعليمات المؤمن ل إلبرام هذا التأمين ،فإن يجوز للمؤمن ل  ،وبناءً على خياره الوحيد،
اعتبار هذا العقد تأمينًا أوليًا بحقوق حلول كاملة ضد أي تأمين آخر يتم االحتفاط ب  .ولن يساهم هذا
التأمين بأي حال من األحوال في أي تأمين مودوج .
شـرط التلليأ /التعبئـة
ال يتم النرر في أي مطالبة عن فقدان أو تضرر أو عدم وصول الطرود التي تم تلليفها بشك غير كافٍ
أو التي تم تلليفها بما يخالأ متطلبات التلليأ /التعبئة أو التي تم توجيهها على عنوان خاطئ .وال يجوز
توويد الطرود ببطاقة تعريفية تصأ محتوى الطرد بأية حال .وتقع مسؤولية التلليأ /التعبئة ( التلليأ
الداخلي والخارجي ) ووضع البطاقات التعريفية على الطرود وكذلك توفير المستندات المتعلقة بمحتوى
الطرود  ،حسب متطلبات واشتراطات القابلية لالسترجاع  ،على عاتق جهة الشحن وذلك بشك حصري .
يجب تلليأ /تعبئة البضائع التي يراد شحنها بشك صحيح ( في صندوق قوي  ،مناسب للمحتوى  ،مع
تخوين جيد مخفأ للصدمات ومانع لالرتجاج ) وتوويده بالبطاقات التعريفية وفقًا للمتطلبات .يجب أن
يكون التلليأ /التعبئة على هذا النحو بحيث ال يمكن أن تفقد الطرود أو تتضرر أثناء النق أو تتسبب في
حدو ضرر (بما في ذلك اإلصابات ) بسبب طريقة
التلليأ /التعبئة .يجب أن يكون التلليأ /التعبئة على هذا النحو بحيث تكون الطرود محمية ضد البلى
واالهتراء أثناء النق البري وعمليات الفرز األوتوماتيكي ومحمية من السقوط بارتفاع  100سم بلض
النرر عما إذا كانت الطرود تفرغ على جانب مسطح أم زاوية.
عالوة على ذلك  ،يجب أن تكون الطرود مقاومة لألمطار والرياح والثلوج وغيرها من أشكال هطول
األمطار وكذلك لتباين واختالفات الضلط الجوي .كما يجب أن يكون التلليأ والتعبئة بحيث ال يمكن فتح
الطرد دون ترك آثار مرئية .
شــرط الخسارة الجوئيــة
أ .في حالة حدو خسارة جوئية ملطاة للبضائع و /أو السلع و /أو الممتلكات المؤمنة بموجب هذا
العقد بسبب المخاطر المؤمن ضدها ،يتم تحديد الخسارة بفص الجوء المتضرر من البضائع و /أو
السلع و /أو الممتلكات من الجوء السليم وتكون النسبة المئوية للضرر على الجوء المتضرر على
النحو المتفق علي من قب المؤمن ل وشركة التأمين .
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ب .إذا لم يتم االتفاق المتبادل على نسبة مئوية  ،فعن طريق البيع العلني للجوء المتضرر لحساب
المؤمن ل وبمقارنة المبلغ المحقق مع القيمة السوقية للجوء المتضرر إذا كان في حالة سليمة في
يوم البيع .
ج .بناءً على خيار المؤمن ل  ،يمكن تسوية مطالبات البضائع و /أو السلع و /أو الممتلكات المؤمنة التي
تص إلى الوجهة المقصودة في حالة متضررة على أساس "تسوية المستنقذات "  ،مع قيام شركة
التأمين بدفع القيمة المؤمنة للجوء المتضرر بعد أخذ االئتمان مقاب أي عائدات مستنقذات .
شـرط الدفعات علـى الحساب
توافق شركة التأمين بموجب هذا على أن عندما تثبت أوراق المطالبة المقدمة أن مقدار المطالبة فقط
هو قيد النرر  ،فسوف يقومون "بالدفع على الحساب" بما يعادل  ٪75من أق مبالغ مطالب بها وموافق
عليها من قب شركة التأمين .
شـرط بوالـص الشحن غير المقيـدة
يُمنح بموجب هذا االمتياز إلى المؤمن ل لشحن البضائع والسلع التي يشملها هذا العقد بموجب بوالص
(سندات) شحن مقيدة أو غير مقيدة أو إيصاالت صريحة أو إيصاالت البريد الممتاز ،وقبول العقود
المعتادة األخرى من شركات النق والمودع لديهم وأمناء المستودعات الذين يتنازلون عن أو يحدّون من
مسؤولياتهم  ،دون مساس بهذا التأمين .
شــرط إزالة المخلفــــات
يوسع هذا التأمين ليشم  ،باإلضافة إلى أي مبلغ آخر قاب للتعويض بموجب هذا التأمين  ،المصروفات
اإلضافية التي يتكبدها المؤمن ل على نحو معقول إلزالة والتخلص من مخلفات المؤمن ل أو جوء منها
بما في ذلك مواد التعبئة والتلليأ  ،بسبب األضرار الناجمة عن خطر مؤمن ضده  ،ولكن باستثناء أي
نفقات يتم تكبدها بشك كام بسبب أو لمنع أو تخفيأ أي تلو أو تلويث أو أي تهديد بذلك أو مسؤولية
ناجمة عن  .ولن تتحم شركة التأمين بأي حال من األحوال المسؤولية بموجب هذا الشرط عن أكثر من
 ٪10من حدود المسؤولية القانونية للعقد .
شـرط الشحنات المعـادة و /أو المرفوضة
في حالة رفض أو إعادة الشحنات المؤمنة بموجب هذا العقد ألي سبب من األسباب،فإن هذه الشحنات
تتم تلطيتها وفقًا لشروط التأمين المطبقة على الرحلة البحرية األصلية بموجب هذه االتفاقية بشك
مستمر  ،بما في ذلك أثناء وجودها في المستودعات أو في أي مكان آخر حتى يتم التخلص منها نهائيًا
بواسطة المؤمن ل .
وفي الحاالت التي ال يكون فيها المؤمن ل مسؤوال ً عن التأمين على البضائع في الرحلة البحرية األصلية
للبضائع التي يتم رفضها و /أو استبعادها الحقًا أو عندما ال تكون التلطية التأمينية بموجب هذه الوثيقة
متواصلة وبعد ذلك يتم ترتيب إعادة النق عندما تكون مسؤولية التأمين على البضائع على عاتق المؤمن
ل  ،وسيتم تلطية إعادة النق بموجب هذه الوثيقة بأسعار يتم االتفاق عليها  ،مع الخضوع في ذلك
للشروط الصادرة من مجمع مكتتبي التأمين عن شحن البضائع (ب) – شرط رقم  CL253 :بتاريخ
1982/1/1م بما في ذلك األضرار الناجمة عن الرروف الجوية القاسية والخسارة على متن السفن
والشروط الصادرة عن مجمع مكتتبي التأمين ذات العالقة بالحرب واإلضرابات .
شـرط إرسال البدائ بالشحن الجـوي
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من المتفق علي أن عندما تكون هناك خسارة أو فقدان أو ضرر موضوع مطالبة بموجب أحكام هذه
الوثيقة ويعتبر المؤمن ل أن من الضروري إرسال البدائ عن طريق الشحن الجوي  ،فإن شركة التأمين
ستدفع التكاليأ اإلضافية المترتبة على ذلك  ،على الرغم من أن الشحنة األصلية لم يتم إرسالها عن
طريق الشحن الجوي .
شـرط استثناء العقوبات والحرـر
لن يعتبر أي معيد تأمين أو شركة تأمين مسئولة عن توفير التلطية كما أن أي معيد تأمين أو شركة تأمين
ستكون مسئولة عن دفع أي مطالبة أو تقديم أي مساعدة بموجب أحكام هذا الشرط إلى المدى الذي
يكون في توفير هذه التلطية التأمينية أو دفع هذه المطالبة أو تقديم هذه المساعدة قد يعرض معيد
التأمين أو شركة التأمين ألي عقوبة  ،أو منع أو تقييد أو حرر بموجب قرارات األمم المتحدة أو العقوبات
التجارية أو االقتصادية أو القوانين أو األنرمة المعمول بها في اإلتحاد األوروبي والمملكة المتحدة أو
الواليات المتحدة األمريكية .
شـرط الفصـ
في حالة وجود عالمات ضرر خارجي على البضائع ناتج عن خطر مؤمن ضده يستلوم الفص و /أو الفرز
 ،يجب على شركة التأمين دفع التكاليأ المعقولة التي يتكبدها المؤمن ل على الطرود السليمة
والمتضررة  ،وفقًا لشروط وأحكام هذا التأمين .ستقوم شركة التأمين بتمديد هذا التأمين لتلطية الفترات
التي تويد عن تلك المنصوص عليها في شروط مجمع مكتتبي التأمين المشار إليها  ،للسماح بهذا الفص
و /أو الفرز قب التسليم إلى الوجهة النهائية المقصودة .
شـرط تلطية مصلحة البائعين /الموردين غير المدفوع لهم
فيما يتعلق بالشحنات التي يتم بيعها بواسطة المؤمن ل بموجب شروط ال يكون المؤمن ل ملومًا
بمقتضاها بتوفير تأمين الشحن البحري ( بضائع )  ،يشم هذا العقد أيضًا ،مع الخضوع في ذلك إلعالن
القيم وتسديد قسط تأمين مطلوب عليها،
تلطية مصلحة المؤمن ل كمورد غير مدفوع حتى يتم استالم المبلـغ  .وال يجـوز بـأي حـال تمديـد خطـر
شركة التأمين إلى ما بعد الوقت الذي يتوقأ في عادة بموجب شروط هذا التأمين .
من المتفق علي أال يقوم هذا التأمين بأي حال من األحوال بالتعويض لصالح المشتري أو شركة التأمين
الخاصة ب  ،ولكن في حالة الفقدان أو الضرر الذي يلطي هذا التأمين ،إذا كان المؤمن ل غير قادر على
تحصي الدفعة المستحقة من المشتري  ،يجب على شركة التأمين تقديم مقدار الخسارة ريثما يتم
تحصيلها من المشتري  ،ويجب على المؤمن ل استخدام كافة الوسائ المعقولة لتحصي المبلغ الكام
المستحق من المشتري وتعويض شركة التأمين  ،وعلى األخيرة المشاركة في مصاريأ هذا التحصي
بما يتناسب مع مصلحتها .
ومن شروط هذا التأمين أال يتم الكشأ عن وجود هذا التأمين للمشتري ( المشترين ) .ال يساهم هذا
التأمين في أي مطالبة بتأمين المشتري .
شـرط الحلول في الحقوق
من المتفق علي أن عند دفع أي خسارة أو ضرر أو مصروفات بموجب هذا العقد  ،فإن شركة التأمين
ستح مح المؤمن ل في حقوق  ،في حدود هذا المبلغ  ،ضد أي شركة نقـــــ أو مودع لديــــ أو
بائع أو المشتري أو شركة تأميــــــن أخــــرى أو أي طــرف أو شخص آخر ( اللير ) قـد يكون مسؤوال ً
عن أو يترتب علي التوام لدفع الخسارة أو الضرر أو المصروفات .
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ال يجوز لشركة التأمين رفع دعوى باسم المؤمن ل دون الحصول على إذن مسبق من  ،ولكن إذا تم
منح هذه الموافقة  ،ستكون الدعوى دومًا على نفقة شركة التأمين .
ويوافق المؤمن ل بموجب هذا الشرط على تقديم ك مساعدة معقولة في أي مقاضاة تتعلق
بمطالبات التأمين التي تح فيها شركة التأمين مح المؤمن ل .
شـرط التنازل عن الحلول في الحقوق
توافق شركة التأمين على التنازل عن جميع حقوق الحلول ضد المؤمن ل كما هو محدد في هذه
الوثيقة  ،وال يجوز المساس بحقوق المؤمن ل في االسترداد بموجب هذا التأمين من خالل منحهم تنازال ً
عن حق الرجوع على الناقلين أو الودعاء أو غيرهم من األطراف الثالثة في سياق أعمالهم .
شـرط المقاضاة والعمـ
من المتفق علي أن في حالة حدو فقدان أو ضرر فعلي أو وشيك  ،يجب أن يكون للمؤمن ل ،
ووسطائ التجاريين والمتنازل لهمالمقاضاة والعم والسفر في ومن أج الدفاع عن وحماية واسترداد
المصالح المؤمن عليها بموجب هذا التأمين  ،أو أي جوء منها  ،أو تحم مصروفات أخرى معقولة و /أو
ضرورية ألغراض تقلي أو محاولة تقلي أي خسارة أو مسؤولية محتملة بموجب هذا العقد دون اإلخالل
بهذا التأمين  ،ومع الخضوع في ذلك دومًا لشروط وأحكام وتحديدات واستثناءات هذا التأمين  ،تتحم
شركة التأمين هذه النفقات  .ومن المتفق علي كذلك أن ال يجوز اعتبار أي من تصرفات من قب شركة
التأمين أو المؤمن ل في استرداد أو حماية أو الحفاظ على المصالح المؤمن عليها تنازال ً أو قبولال ً
بالتخلي  .توافق شركة التأمين هنا على دفع النفقات الموضحة أعاله باإلضافة إلى المبالغ القابلة
للتعويض بموجب هذا التأمين  ،مع الخضوع في ذلك للحدود القصوى المطبقة في هذا التأمين على
النحو الوارد في هذه الوثيقة أو الذي يلحق بها فيما بعد  ،والتي تسري لتقييد مبلغ هذه النفقات الواجبة
األداء قب شركة التأمين بموجب هذا العقد .
شـرط المسح والمعاينـة
ال يطلب إجراء مسح ومعاينة للمطالبات التي يبدو من أول إبالغ أن من غير المرجح أن تتجاوز 35,000
ريال سعودي ( أو ما يعادل هذا المبلغ بأي عملة أخرى ) ويتم تحديد هذا الرقم بعد تطبيق أي تحم أو
اقتطاع إن كان ذلك منطبقًا  .وفي مث هذه الرروف يكون بيان المؤمن ل أو المرس إلي عن
الخسارة  ،وحيثما كان ذلك منطبقًا ومتاحًا ،دليال ً مستنديًا مستقال ً لقبول كدلي كاف على حدو

الخسارة.

في حالة الفقدان أو الضرر الذي قد يؤدي إلى نشوء مطالبة تص مبلغ  35،000ريال سعودي أو أكثر (أو
ما يعادلها بأي عملة أخرى) بموجب هذا التأمين  ،يجب إرسال إشعار فوري إلى وكي التأمين المناسب
في الميناء أو المكان الذي يتم اكتشاف الفقدان أو الضرر حتى يتمكن من فحص البضائع وإصدار تقرير
المسحوالمعاينة .

شـرط إنهـــاء النقـــ (اإلرهاب)
يكون هذا الشرط متقدمًا و يعلو على أيّ أمر يتعارض مع وَرَدَ في هذا التأمين .
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 -1علـــى الـــرغم مـــن أيّ اشـــتراط بخالفـــ يتضـــمن عقـــد التـــأمين هـــذا  ،أو الشـــروط
المشـــار إليهـــا فيـــ  ،فإنّـــ مـــن المتّفـــق عليـــ  ،وبمقــــدار مـــا يلطـــي عقـــد التـــأمين
خســـارة ،أو تضـــرّر المصـــالح موضـــوع التـــأمين مُســـبب مـــن فعـــ إرهـــابي  ،الـــذي
هـــو فعـــ يقـــوم بـــ أي شخــــص يعمـــ نيابـــة عـــن ،أو علـــى عالقـــة بـــأيّ  ،منرمـــة
تقــــوم بأنشــــطة موجهــــة لقلــــب أو التــــأثير  ،بــــالقوّة أو بــــالعنأ  ،علــــى أي حكومــــة
ســـــواء مشـــــكلة قانونـــــا أو بخالفـــــ  .أو أيّ شـــــخص يعمـــــ بـــــدافع سياســـــي ،
عقائـــدي  ،أو دينـــي  ،فـــإن هـــذه التلطيـــة التأمينيـــة خاضـــعة لشـــرط كـــون المصـــالح
موضوع التأمين في سياق نق اعتيادي  ،وفي أيّ حال  ،تنتهي  :إمّا
 1-1وفقًا لشروط النق التي يتضمّنها عقد التأمين
أو
 2-1عنــــد انتهــــاء التفريــــغ مـــــن مركبــــة النقــــ أو واســــطة النقــــ األخــــرى  ،عنــــد أو فــــي
المســـتودع النهـــائي أو مكـــان التخـــوين فـــي جهـــة الوصـــول النهائيـــة المســـمّاة فـــي عقــــد
التأمين .
 3-1عنـــد انتهـــاء التفريـــغ مــــن مركبـــة النقـــ أو واســـطة النقـــ األخــــرى  ،عنـــد أو فـــي أي
مخـــون آخــــر أو مكـــان للتخــــوين ســـواء كــــان ذلـــك قبــــ أو عنـــد جهــــة الوصـــول النهائيــــة
المســــمّاة فــــي عقـــــد التــــأمين  ،والتــــي اختارهــــا المُــــؤَمن لــــ أو مســــتخدَمي للــــرض
استخدامها  ،إمّا للتخـوين خالفًا للسياق االعتيادي للنق  ،أو للتخصيص أو للتوزيع ،
أو
 4-1عنـــدما يختـــار المُـــؤَمن لـــ أو مســـتخدَمي اســـتعمال أيّ مركبـــة نقـــ  ،أو واســـطة نقـــ
أخرى ،أو أيّ حاوية  ،ألغراض التخوين خالفًا للسياق االعتيادي للنق ،
أو
 5-1بالنســـبة إلـــى النقـــ البحـــري ،بانتهـــاء ستــــين ( )60يومـــًا بعـــد انتهـــاء تفــــريغ المصـــالح
موضوع التأمين من السفينة العابرة للبحار في ميناء التفريغ النهائي .
أو
 6-1بالنســـبة إلـــى النقـــ الجــــوي ،بانتهـــاء ثالثـــين ( )30يومـــًا بعــــد انتهـــاء تفريـــغ المصـــالح
موضوع التأمين من الطائرة في مكان التفريغ النهائي .
أيهما يقع أوال ً
 -2إذا تضـــمّن عقـــد التـــأمين أو الشـــروط المشـــار إليهـــا فيـــ وبشـــك محـــدد  ،تلطيـــة
تأمينيــــة لنقــــ بــــري أو أيّ نقــــ أخــــر يتبــــع الخـــــون أو انتهــــاء النقــــ  ،كمــــا هـــــو
منصــــوص عليــــ أعــــاله  ،فــــإنّ التلطيــــة التأمينيــــة ســــيعاد نفاذهــــا وتســــتمر خــــالل
السياق االعتيادي لذلك النق وتنتهي ثانية وفقًا للشرط (. )1
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ملحق الواليات المتحدة األمريكية وكندا الخاص بشرط استثناء التلو باإلشعاع واألسلحة الكيميائيـة
والبيولوجيـة والبيوكيميائيـة و الكهروملناطيسيـة الصادر عن مجمع مكتتبي التأمين في 2003/11/10م
يخضع هذا العقد لشرط استثناء التلو باإلشعاع واألسلحة الكيميائيـة والبيولوجيـة والبيوكيميائيـة و
الكهروملناطيسيـة الصادر عن مجمع مكتتبي التأمين في 2003/11/10م (شرط رقم  CL370 :الصادر
في 2003/11/10م)  .إن إدراج شرط استثناء التلو

باإلشعاع واألسلحة الكيميائيـة والبيولوجيـة

والبيوكيميائيـة و الكهروملناطيسيـة ( )RACCBEفي هذا العقد يعد أمرًا مهمًا لرغبة شركة التأمين في
توفير التلطية التأمينية وفقًا للشروط واألحكام واألسعار المقدمة .
إن نية وقصد األطراف هو إعطاء شرط استثناء التلو باإلشعاع واألسلحة الكيميائيـة والبيولوجيـة
والبيوكيميائيـة و الكهروملناطيسيـة أقصى تأثير ونفاذ وفقًا لما يسمح ب القانون .
في حالة وجود أي جوء من شرط استثناء التلو باإلشعاع واألسلحة الكيميائيـة والبيولوجيـة
والبيوكيميائيـة و الكهروملناطيسيـة غير قاب للتنفيذ كليًا أو جوئيًا بموجب قانون أي والية أو إقليم أو
مقاطعة أو كومنولث أو حيازات عائدة للواليات المتحدة األمريكية أو أي مقاطعة أو إقليم في كندا  ،تر
األجواء الباقية بكام النفاذ والتأثير بموجب قوانين تلك الوالية أو اإلقليم أو المقاطعة أو الكومنولث أو
الحيازات أو المقاطعة أو اإلقليم  .عالوة على ذلك  ،لن يؤدي وجود أي من ذلك إلى تليير قابلية شرط
استثناء التلو باإلشعاع واألسلحة الكيميائيـة والبيولوجيـة والبيوكيميائيـة و الكهروملناطيسيـة للتنفيذ
بموجب قوانين أي والية أو إقليم أو مقاطعة أو كمنولث أو حيازاتعائدة إلى الواليات المتحدة األمريكية أو
أي مقاطعة أو إقليم في كندا  ،إلى أقصى حد يسمح ب القانون الواجب التطبيق .
األضرار بسبب الهـــوام
يلطي هذا التأمين األضرار الناجمة مباشرة عن الفئران أو الهوام على مصلحة المؤمن ل المعرضة
لألخطار .
شرط سوء التصرف العمـــدي
على الرغم من أي شيء يرد بخالف ما هو متضمن في أي مكان آخر هاهنا في هذه الوثيقة أو بحكم
القانون والممارسات التي تخضع لها هذه الوثيقة  ،فإن هذا التأمين ال يستثني الخسارة أو الضرر أو
النفقات التي تعوى إلى سوء التصرف المتعمد من قب أي شخص أو أشخاص يتم ارتكابــ دون
موافقـــــة أو تدخ المدراء و /أو المسؤولين أو من يعتبر الشخصية البديلة للمؤمن ل .

شرط قسط تأمين الحرب و /أو اإلضرابات
على الرغم من أي شيء يتعارض بخالف ذلك في األسعار /قسط التأمين المطبق على الوثيقة التي تم
تضمينها هذا الشرط (ويشار إليها بالوثيقة) ،فمن المتفق علي أن في حالة النق إلى أو من أو داخ
المناطق الجلرافية المدرجة في خانة مرتفعة ،عاليةأو شديدة في قائمة المراقبة العالمية للبضائع
( ، )GCWLفإن يتم االحتفاظ بمخاطر الحرب و /أو اإلضرابات فيما يتعلق بمث هذا النق ملطاة وفقًا
لشروط الحرب و /أو اإلضرابات المعمول بها المتضمنة في الوثيقة بالسعر (األسعار) التي يتم االتفاق
عليها .
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في حالة تلطية التخوين و /أو التعرضات الثابتة األخرى أيضًا في الوثيقة ،ينطبق هذا الشرط أيضًا على
مخاطر اإلضرابات من الوقت الذي تتلير في المنطقة الجلرافية ذات الصلة في قائمة المراقبة العالمية
للبضائع .
تكون الفئة المطبقة في قائمة المراقبة العالمية للبضائع ألي عملية نق  /مخاطر معينة هي تلك السارية
المفعول في وقت بدء النق  /المخاطر .
شرط رقم JC2004 / 039 :
بتاريخ 2004/09/06 :م
المطالبــــات
.1

يقدم العمالء المطالبات إلى البريد السعودي إلكترونيًا عبر البريد اإللكتروني  www.sp.com.saفي
غضون  90يومًا من تاريخ بدء سريان التلطية التأمينية ( كما هو محدد هنا ) التي اشتراها العمالء .

.2

ال يجوز تقديم المطالبات قب :
أ.

.3

 15يومًا من تاريخ بدء سريان التلطية التي اشتراها العمالء بخصوص المطالبات عن الفقدان؛

و
ب .بعد  7أيام من تاريخ بدء سريان التلطية التي اشتراها العمالء بخصوص المطالبات عن
األضرار .
يجب تقديم جميع الممتلكات المتضررة التي تم طلب الدفع ( وليس تكاليأ اإلصالح ) أو االستبدال
عند الطلب إلى التعاونية .وإذا تم االحتفاظ بالشحنة التالفة من قب المرس إلي  ،سيتم رفض
المطالبة .

.4

سيتم دفع الخسارة الملطاة إلى العمالء أو المتنازل ل ( المستفيد ) خالل  15يوم عم من استالم
التعاونية لجميع مستندات المطالبة والبضائع المتضررة المطلوبة .

.5

عند الدفع أو االستبدال مقاب الفقدان أو الضرر  ،فإن سيتم تحوي جميع حقـــــوق العمالء
لالسترداد من شركات النقــــ ( بخالف البريد السعودي ) إلى التعاونية  .وسيقوم العمالء
بمساعدة التعاونية بك الطرق المعقولة لتأمين االسترداد .

يعتبر هذا التأمين قاب لإلبطال إذا أخفى العمي عن قصد وتعمد أو حرف أي حقيقة جوهرية أو ظرف
مادي يتعلق بهذا التأمين.
تعاريـــأ:
"العمالء" هم إما مرسلو أو مستلمو للطرود ،كما هو مذكور في بوليصة الشحن ،أيهما لدي مصلحة قابلة
للتأمين في وقت الخسارة .
" تكلفــة االستبدال " هي التكاليأ والنفقات المتكبدة الالزمة إلصالح و/أو استبدال و/أو إعادة تنريم
المستندات بمواد من نفس النوع والجودة .وسيشم ذلك تكاليأ ونفقات تصوير المستندات أو إعادة
طباعتها ،والتكاليأ والنفقات ألداء تلك المهام وتكاليأ ونفقات المواد المستخدمة وإعادة إرسال
المستندات بواسطة المؤمن ل إلى الوجهة المطلوبة .
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يشير " تاريــــخ بــــدء السريــان " إلى التاريخ الذي يشحن في العمالء الحومة أو العبوة المؤمن عليها
بموجب هذه الوثيقة .
تشير " الحومة /العبــوة " إلى وحدة شحن واحدة تحم
تعتبر الصناديق المربوطة وباالت الصناديق حومة واحدة .

رقم تعريأ شركة نق

واحدة ومحتوياتها.
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