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م�سرف��لبحرين��ملركزي

�قر�ر�رقم�)4(�ل�سنة�2020

دة�لتاأمني��ملركبات�من��لفْقـد�و�لتَّـلف ب�ساأن��لوثيقة��ملوحَّ

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

عن  الإجباري  التاأمني  �شاأن  يف   1987 ل�شنة   )3( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

ل باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1996، امل�شئولية املدنية النا�شئة عن حوادث املركبات، املعدَّ

 )64( رقم  بالقانون  ال�شادر  املالية،  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  م�شرف  قانون  وعلى 

ل�شنة 2006، وتعديالته،

ل بالقانون رقم )37(  وعلى قانون املرور، ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014، املعدَّ

ل�شنة 2018،

دة للتاأمني الإجباري عن امل�شئولية  وعلى القرار رقم )23( ل�شنة 2016 ب�شاأن الوثيقة املوحَّ

املدنية النا�شئة عن حوادث املركبات، واإجراءات و�شوابط التعامل مع املطالبات امل�شتندة اإىل 

مبوجب  ل  املعدَّ املركبات،  حوادث  عن  النا�شئة  املدنية  امل�شئولية  عن  الإجباري  التاأمني  وثيقة 

القرار رقم )50( ل�شنة 2019،

وبناًء على تو�شية املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�شات املالية،

قرر��لآتي:

مادة�)1(

ُتـ�شِدرها �شركات التاأمني العاملة يف مملكة البحرين للمركبات  تكون وثائق التاأمني التي 

عن الفْقـد والتَّـلف النا�شئ عن حوادث املركبات ِوفقًا للنموذج املرافق لهذا القرار. وُيحظر على 

ـن  املوؤمِّ من  كلٍّ  للتزامات  الأ�شا�شية  باملبادىء  تخل  اأخرى  اأحكام  اأية  اإ�شافة  التاأمني  �شركات 

ـن له. واملوؤمَّ

ز وتزيد من منافع التغطية التاأمينية   ويجوز ل�شركات التاأمني اإ�شافة اأية اأحكام اأخرى تعزِّ

التغطية  جوانب  ـل  يف�شِّ خا�س  ملحق  مبوجب  تكون  اأن  على  ـدة،  املوحَّ الوثيقة  هذه  يف  الواردة 

والأحكام الإ�شافية.

مادة�)2(

اأينما  )امل�شرتك(  كلمة  له(  ـن  )املوؤمَّ وبكلمة  )ال�شرتاك(  كلمة  )الق�شط(  بكلمة  ـد  ُيـق�شَ
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وردتا يف منوذج وثيقة التاأمني املرافق لهذا القرار وذلك يف التاأمني التكافلي.

مادة�)3(

اجلدول  وكذلك  الإجنليزية،  وباللغة  العربية  باللغة  رة  حمرَّ التاأمني  وثيقة  تكون  اأن  يجب 

املرفق بها واأية �شهادة ت�شدر بناًء عليها، ويف حالة اختالف الن�س العربي عن الن�س الإجنليزي 

فاإن الن�س العربي هو الذي ُيـعتد به.

مادة�)4(

يجب اأن تكون وثيقة التاأمني مكتوبة ب�شكل وا�شح، واأن ترِبز ال�شروط املتعلقة بال�شتثناءات اأو 

البطالن اأو ال�شقوط، اأو بحق الرجوع بطريقة مميَّزة، وُتكَتب بحروف اأكرث ظهورًا واأكرب حجمًا.

مادة�)5(

ـلف، ُيـعمل ب�شاأن  ـدة لتاأمني املركبات من الفْقـد والتَّ مع عدم الإخالل باأحكام الوثيقة املوحَّ

املطالبات  مع  التعامل  و�شوابط  باإجراءات  الوثيقة  هذه  اإىل  امل�شتندة  املطالبات  مع  التعامل 

املركبات،  حوادث  عن  النا�شئة  املدنية  امل�شئولية  عن  الإجباري  التاأمني  وثيقة  اإىل  امل�شتندة 

ال�شادرة بالقرار )23( ل�شنة 2016.

مادة�)6(

يف  ن�ْشـِره  لتاريخ  التايل  اليوم  من  به  وُيـعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  املخت�شة  اجلهات  على 

اجلريدة الر�شمية.

�حمافظ�م�سرف��لبحرين��ملركزي

ر�سيد�حممد��ملعر�ج

 �شدر بتاريخ:   20 جمادي الأولى 1441هـ

الـمــــوافــــــــق:  16 يـنــايــــــــــــــــــــر 2020م
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ـدة�لتاأمني��ملركبات�من��لفْقـد�و�لتَّـلف �لوثيقة��ملوحَّ

�أوًل: �لتعاريف:

كلٍّ  قريَن  ـنة  املبيَّ املعاين  الوثيقة  هذه  يف  وردت  اأينما  التالية  والعبارات  بالكلمات  ـد  ُيـق�شَ

منها، ما مل يقت�ِس �شياق الن�س خالف ذلك:

ـلف التي يتعهـــد بمقت�شاها  ــــدة لتاأميـــن المركبات من الفْقــــد والتَّ 1-��لوثيقـــة: الوثيقـــة الموحَّ

ـى بالوثيقة مقابل الق�شط الذي يدفعه  ـن له عند حدوث ال�شرر المغطَّ �س الموؤمَّ ــــن باأن يعوِّ الموؤمِّ

ـن له. الموؤمَّ

ـن له. ن/�ل�سركة: �شركة التاأمين التي تقبل التاأمين للموؤمَّ 2-��لموؤِمِّ

ـن�له: ال�شخ�س الطبيعي اأو العتباري حامل الوثيقة المذكور ا�شمه في جدول الوثيقة. 3-��لموؤمَّ

ح له بقيادة المركبة من ِقـَبـل حامل الوثيقة. 4-��ل�سائق: اأيُّ �شخ�س م�شرَّ

5-��لمركبة:  

�أ-��ل�سيارة: كل مركبة اآلية ُتـ�شتخَدم عادة في نقل الأ�شخا�س اأو الأ�شياء اأو كليهما، اأو في 

َجـرِّ المركبات المعدة لنقل الأ�شخا�س والأ�شياء اأو كليهما.

ب-��لمركبة��لإن�سائية�و�لزر�عية: كل مركبة اآلية ُتـ�شتخَدم في العمل الإن�شائي اأو الزراعي 

وما يت�شل بهما.

ها �شيارة اأو اأية اآلة اأخرى. ك تجرُّ ج-��لمقطورة: مركبة من دون محرِّ

ك يرتكز جزء منها اأثناء ال�شير على �شيارة اأو  د-�ن�سف��لمقطورة:�مركبة من دون محرِّ

ها. على الآلة التي تجرُّ

ـزة بمحرك اآلي. وقد ُتـلحق بها عربة  هـ-��لدر�جة��لآلية: مركبة ذات عجلتين اأو اأكثر مجهَّ

ـمة على �شكل �شيارة. ة لنقل الأ�شخا�س اأو الأ�شياء ولي�شت م�شمَّ )�شلة اأو �شندوق(، معدَّ

ًى  ن/ال�شركة بطلـــب تعوي�س عن حادث مغطَّ م اإلى الموؤمِّ 6-��لمطالبـــة: الإ�شعـــار الكتابي المقدَّ

بموجب اأحكام هذه الوثيقة.

د البيانات  ـل جزًءا منها، ويحدِّ 7-��جدول��لوثيقة: الجدول ال�شادر مع هذه الوثيقة والذي ي�شكِّ

ـن له والحماية التاأمينية بموجب الوثيقة. الخا�شة بالموؤمَّ

ًى  بموجب  ر عن حـــادث مغطَّ 8-���لتعوي�ـــص: المبالـــغ التـــي يتعيَّن على ال�شركـــة دْفـُعـها للمت�شرٍّ

اأحكام هذه الوثيقة و�شروطها.

ـن له اإلـــى ال�شركة مقابل قيام ال�شركـــة بتوفير التغطية  9-���لق�ســـط: المبلـــغ الـــذي يدفعه الموؤمَّ

ف الق�شـــط بال�شتراك، وهو المبلغ الذي يدفعه  التاأمينيـــة. اأما بالن�شبة للتاأمين التكافلي، فيَعـرَّ

ـن له( اإلى ال�شركة مقابل قيام ال�شركة بتوفير التغطية التكافلية.  الم�شترك )الموؤمَّ

ـن في  ـل المبيَّ ـَحـمُّ ن له ِوْفـقًا لجدول مبالغ التَّ ـل��لإلز�مي: المبلغ الذي يتحمله الموؤمَّ 10-��لتَّـَحـمُّ
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هذه الوثيقة عن كل حادث.

ـن له ِوْفـقًا لأحكام هذه الوثيقة، عالوة على  ـله الموؤمَّ ــــل��لإ�سافـــي: المبلغ الذي يتحمَّ ـَحـمُّ 11-��لتَّ

ـمل الإلزامي. التَّـحُّ

ـن له عند وقوع حادث ي�شتلزم ا�شتبدال قطع  ـلها الموؤمَّ 12-�ن�سبة��ل�ستهالك: الن�شبة التي يتحمَّ

غيـــار جديدة بدًل من الم�شتعَمـلة في حالة الخ�شارة الجزئية كما هو مبين في الملحق رقم )1( 

من اإجراءات و�شوابط التعامل مع المطالبات، ال�شادرة بالقرار رقم )23( ل�شنة 2016.

13-���لفتـــرة��لتاأمينيـــة: هي المـــدة الزمنية لتاأمين المركبة والممتدة اإلـــى نهاية ال�شهر الثاني 

ع�شر من بداية التاأمين.

14-��لإجـــر�ء�ت�و�ل�سو�بـــط: اإجـــراءات و�شوابط التعامـــل مع المطالبات، ال�شـــادرة بموجب 

القرار رقم )23( ل�شنة 2016. 

ثانياً:��سرط��لتاأمين:

يجب اأن تت�شمن الوثيقة �شْرط التاأمني، ويكون على النحو التايل:

م اإىل �شركة .........................امل�شماة فيما بعد بـ)ال�شركة(  ـن له قد تقدَّ ا كان املوؤمَّ لـمَّ

ُبـغية التاأمني طلبًا واإقرارًا، وهما اأ�شا�شا هذا العقد وجزءان ل يتجزاآن منه، ودَفـع الق�شط املطلوب 

اأو وافق على دْفـِعـه، فاإن ال�شركة تلتزم يف حالة حدوث �شرر مغَطـًى مبوجب هذه الوثيقة، �شواًء 

البحرين  اأو خالل حتميلها وتفريغها داخل مملكة  ـِفـها  توقُّ اأو  املركبة  ا�شتعمال  نا�شئًا عن  كان 

ـن له عن جميع املبالغ، يف حدود الأحكام وال�شروط الواردة يف هذه الوثيقة وطبقًا  بتعوي�س املوؤمَّ

لالإجراءات وال�شوابط.

ـن�عليها: ثالثاً:�فْقـُد��أو�تلف��لمركبة��لموؤمَّ

1- تلتـــزم ال�شركة في حالـــة حدوث �شرر مغَطـًى بموجب هذه الوثيقة يقع داخل مملكة البحرين 

اأثنـــاء مدة �شريان التاأمين، وطبقًا لالأحكام وال�شروط وال�شتثناءات الواردة بهذه الوثيقة اأو 

ـن له  ـر عنها جميعًا فيما بعـــد بعبارة )�شروط الوثيقة(، بتعوي�س الموؤمَّ الملَحـقـــة بها والمعبَّ

ـن عليها وملحقاتها وقطع غيارها المْثـَبـَتـة  ـلف الذي ي�شيب المركبة الموؤمَّ عـــن الفْقـد اأو التَّ

فيها، اإذا:

اأ - نتج الفْقـد اأو التَّـلف عن حادث ت�شادم اأو انقالب، اأو انقالب نتيجة لعطب ميكانيكي اأو 

الهتراء بال�شتعمال. 

ب - نتج الفْقـد اأو التَّـلف عن حريق اأو ا�شتعال ذاتي اأو �شاعقة اأو �شْطـو بالخلع والك�شر اأو 

ال�شرقة.

ـد من الغير. ج - نتج الفْقـد اأو التَّـلف عن الفعل المتعمَّ

ـلف اأثناء نْقـل المركبة برًا اأو النقل بالم�شاعد اأو الآلت الرافعة )بما  د - حدث الفْقـد اأو التَّ

في ذلك عمليات التحميل اأو التفريغ التابعة لأعمال النْقـل(.
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ـن له عن الأ�شرار التي ت�شيب زجاج المركبة  �س ال�شركة الموؤمَّ 2- غطـــاء الزجاج الأمامي: تعوِّ

بما في ذلك الأ�شرار الناتجة عن اأحوال الطق�س والمناخ، وبحد اأق�شى 300 دينار بحريني 

ـل الإلزامي. ـَحـمُّ بعد خ�شم مبلغ التَّ

ـلف نقدًا م�شافًا اإليها كلفة الت�شليح، اأو اأن تقوم  3- لل�شركة الخيار في اأن تدفع قيمة الفْقـد اأو التَّ

باإ�شـــالح المركبـــة واإعادتها اإلى حالتها ال�شابقـــة، اأو ا�شتبدالها كلِّـهـــا اأو اأيٍّ من اأجزائها اأو 

ملحقاتها اأو قطع غيارها، على األ تتعدى م�شئولية ال�شركة قيمة الأجزاء المفقودة اأو التالفة 

والقيمـــة المعقولة لتركيب اأو ت�شليح هـــذه الأجزاء بعد خ�شم ن�شبة ال�شتهالك ح�شب عمر 

ـن في الملحق رقم )1( من الإجراءات وال�شوابط. المركبة وكما هو مبيَّ

ـن منه بمقت�شى هذه الوثيقة  4- اإذا اأ�شبحـــت المركبة غير �شالحة لال�شتعمال ب�شبب خطٍر موؤمَّ

فـــاإن ال�شركة تتحمل التكاليـــف المعقولة الالزمة لحرا�شة المركبـــة ونْقـلها اإلى اأقرب ور�شة 

ـن له. لإ�شالحها بعد اأْخـذ موافقة الموؤمَّ

ـن عليها اأو اأ�شيبت باأ�شرار جعلتها في حكم الخ�شارة الكلية، فاإن  5- اإذا ُفـِقـــدت المركبـــة الموؤمَّ

ال�شركة تدفع عندئذ قيمة المركبة على النحو الآتي:

اأ – بالن�شبة اإلى المركبة التي ل يزيد عمرها على ثالث �شنوات، يتم تقدير قيمة الخ�شارة 

ثانيًا،  البند  التاأمين تحت  المتَفـق عليها في وثيقة  الـتاأمينية  اأ�شا�س القيمة  الكلية على 

تزيد عن %15  األ  المركبة، على  ال�شنوي على طراز  ال�شتهالك  ن�شبة  منها  مخ�شومًا 

�شنويًا، مع تطبيق مبداأ الن�شبة والتنا�شب بالن�شبة اإلى ك�شور ال�شنة.

ب – اأما بالن�شبة اإلى المركبة التي يزيد عمرها على ثالث �شنوات، فتقوم ال�شركة بالرجوع 

اإلى الأ�ش�س الواردة في الملحق رقم )2( من الإجراءات وال�شوابط

6- ُتـعتَبر المركبة في حكم الخ�شارة الكلية في الحالة التي تكون المركبة غير قابلة لال�شتخدام 

على الطريق، اأو كانت كلفة اإ�شالحها غير مجدية اقت�شاديًا لل�شركة، اأو غير قابلة لالإ�شالح 

وذلك بموجب تقرير من الإدارة العامة للمرور اأو خبير فني.

ر�بعاً:��لقيمة��لتاأمينية:

يتم حتديد قيمة تاأمني املركبة لأول �شنة من عمرها ِوْفـقًا لقيمة املركبة يف تاريخ ال�شراء، 

ويتم تخفي�س مبلغ تاأمني املركبة لل�شنتني التاليتني بن�شبة ل تزيد عن 15% �شنويًا. اأما بالن�شبة 

ـن له،  لقيمة تاأمني املركبة بعد ال�شنة الثالثة للمركبة فيتم حتديده من ِقـَبـل ال�شركة مبوافقة املوؤمَّ

ـن له. اأو ا�شتنادًا اإىل تقرير خبري فني ومبوافقة املوؤمَّ

ـل: خام�ساً:�مبالغ��لتََّحـمُّ

ـل��لإلز�مي: 1-�لتَّـَحـمُّ

�أ�– �لمركبات��لخ�سو�سية:
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ن له املبلغ املبنيَّ اأدناه من تكاليف الت�شليح لكل حادث للمركبة ذات الت�شنيف  يتحمل املوؤمَّ

ِقـَبـل الإدارة العامة للمرور يف حالة م�شئوليته عن احلادث )وت�شتثنى من  اخلا�س املعتَمـد من 

ذلك مركبات تدريب وتعليم ال�شياقة واملركبات الأخرى(. وتلتزم ال�شركة بدفع ما يزيد عن هذا 

املبلغ مبوجب �شروط الوثيقة. ولأغرا�س هذا ال�شرط فاإن تعبري )حادث( يعني حادثًا اأو �شل�شلة 

من احلوادث الناجتة عن �شبب واحد فيما يتعلق باملركبة.

ـلمبلغ التاأمني مبلغ التََّحمُّ

-/50 دينارًا بحرينيًا-/20000 دينار بحريني اأو اأقل                        

اأكرث من -/20000 دينار بحريني اإىل 

-/50000 دينار بحريني

-/100 دينار بحريني

ـن له وال�شركةاأكرث من -/50000 دينار بحريني  يتم التفاق بني املوؤمَّ

ب�– مركبات�تدريب�وتعليم��ل�سياقة�و�لمركبات��لأخرى:

)ِوْفـقًا  الأخرى  واملركبات  ال�شياقة  وتعليم  تدريب  ملركبات  الإلزامي  ـل  ـَحمُّ التَّ مبلغ  يكون 

ـن له.  لت�شنيف الإدارة العامة للمرور( ح�شب التفاق بني ال�شركة واملوؤمَّ

ـل��لإ�سافي:  2-��لتَّـَحـمُّ

ـن له  ـل الإلزامي امل�شار اليه يف الفقرة )1-اأ( من خام�شًا، يتحمل املوؤمَّ ـَحمُّ بالإ�شافة اإىل التَّ

ـل اإ�شايف من تكاليف  ـن له �شاحب املركبة( مبلغ حَتـمُّ )با�شتثناء احلالت التي يكون فيها املوؤمَّ

الت�شليح لكل حادث يف حالة م�شئوليته عن احلادث، اإذا كانت املركبة ت�شاق من قبل اأيِّ �شخ�س 

مل يتجاوز عمره )21( عامًا، اأو كان وقت احلادث يحمل رخ�شة قيادة معرَتف بها من الإدارة 

العامة للمرور مل مت�س على �شدورها �شنة واحدة، وذلك ح�شب اجلدول الآتي:

مبلغ التحملمبلغ التاأمني

-/50 دينارًا بحرينيًا-/20000 دينار بحريني اأو اأقل                        

اأكرث من -/20000 دينار بحريني اإىل 

-/50000 دينار بحريني

-/100 دينار بحريني

 -/200 دينار بحريني اأكرث من -/50000 دينار بحريني 

ـل املذكورة اأعاله اأيهما اأقل. ـَحمُّ ن له كلفة الت�شليح اأو مبالغ التَّ ويتحمل املوؤمَّ

ـل��لحادث��سد�مجهول: 3-�تَحمُّ

ـن له  ـل املوؤمَّ ـل الإلزامي امل�شار اإليه يف الفقرة )1-اأ( من خام�شًا، يتحمَّ ـَحمُّ بالإ�شافة اىل التَّ

مبلغ -/100 دينار بحريني )مائة دينار بحريني ( من تكاليف الت�شليح لكل حادث اإذا مت تقييد 

احلادث �شد جمهول .
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�ساد�ساً: �ل�ستثناء�ت 

ـن عليها، ولن تكون  ـَلف الناجت عن حوادث املركبات املوؤمَّ  ل يغطي هذا التاأمني الفْقـد والتَّ

ال�شركة م�شئولة عن التعوي�س بخ�شو�س ما يلي:

ـن له ب�شبب حادث م�شمول بالوثيقة، بما في ذلك  1- الخ�شـــارة غير المبا�شرة التي تلحق بالموؤمَّ

ـن عليها. فوات الك�ْشـب اأو الحرمان من ا�شتعمال المركبة الموؤمَّ

ـَلـف اأو  ــــن عليها ب�شبب ال�شتعمـــال اأو التَّ 2- ال�شتهـــالك اأو النخفا�ـــس في قيمة المركبة الموؤمَّ

الِبـلى اأو الُعـْطـل الميكانيكي اأو الكهربائي اأو الُعـْطـل اأو الك�ْشـر اأو نتيجة �شوء الإ�شالح نتيجة 

حادث �شابق.

3- الأ�شرار التي تحدث نتيجة التحميل الزائد اأو ال�شغط.

ع  ـن عليها اأو ملحقاتها ب�شبب و�شْ ـَلـف اأو الحريق الذي ي�شيب المركبة الموؤمَّ 4- الخ�شـــارة اأو التَّ

اأية اإ�شافات للمركبة لم يتم اإبالغ ال�شركة عنها. 

ـمة  ـن عليها اأو الملحقات الم�شمَّ ـَلف الذي ي�شيب حمولة المركبة الموؤمَّ 5- الخ�شارة اأو الفْقـد اأو التَّ

للت�شليـــة ال�شمعيـــة اأو الب�شرية اأو اأغرا�س الت�شالت اأو اأية ممتلكات اأخرى موجودة فيها اأو 

ـتة اأ�شا�شًا اأو ب�شكل دائم في المركبة عند  اأية اإ�شافات اأو تعديالت تتم عليها، ما لم تكن مَثـبَّ

تاأمينها، اأو تم التفاق على تاأمينها في وقت لحق وتم �شداد ق�شط التاأمين المنا�شب عليها.

6- الغرامات اأو العقوبات.

7- الأ�شرار التي تحدث نتيجة تحميل مواد قابلة لال�شتعال.

ــــن عليها الناجم عن ارتطـــام حمولة المركبة  ـَلـــف الـــذي يلحق بالمركبة الموؤمَّ 8- الفْقــــد اأو التَّ

بهيكلها اأو المقطورة بالقاطرة، ما لم تكن هذه الأ�شرار ناتجة عن حادث ت�شادم مع ج�شم 

اآخر اأو انقالب.

ـن عليها عندما تكون موجودة فـــي ُعـهدة ور�س ال�شيانة  ـَلـــف الذي يلحق بالمركبـــة الموؤمَّ 9- التَّ

ـًى بموجب وثيقة  اأو الت�شليـــح اأو التنظيـــف وما �شابه ذلك لأ�شباب غير مرتبطة بحادث مغطَّ

التاأمين.

10- عنـــد ا�شتخدام المركبة فـــي مناطق خا�شة ل تكون عادة متاحة لعامـــة النا�س كالمطارات 

والموانىء.

ـن عليها الناتج عن زيادة عدد الركاب اأو الحمولة عن العدد اأو الوزن  11- انقالب المركبة الموؤمَّ

ر قانونًا. المقرَّ

ـن له اأو اأحد اأفراد عائلته اأو �شائق المركبة  12- ال�شرر الناتج عن الفعل العْمـد ال�شادر من الموؤمَّ

ـن عليها. الموؤمَّ
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ـن له ببيانـــات كاذبة، اأو اإخفائه وقائع  13- اإذا ثبـــت اأن التاأميـــن قد ُعـِقــــد بناًء على اإدلء الموؤمَّ

ـر في حْكـم ال�شركة على قبولها تغطية الخطر اأو على �شعر التاأمين اأو �شروطه. جوهرية توؤثِّ

14- اإذا تم ا�شتخدام المركبة في اأيِّ نوع من اأنواع ال�شباق اأو في تجربة اختبار القدرة.

ـله لقيادة هذه الفئة   15- اإذا ا�شُتـخِدمت المركبة من ِقـَبـل اأيِّ �شخ�س ل يحمل رخ�شة قيادة توؤهِّ

من المركبات، اأو ب�شبب اإلغاء اأو �شْحـب رخ�شة القيادة.

ـن له اأو ال�شائق الإ�شارة الحمراء عْمـدًا. 16- اإذا تجاوز الموؤمَّ

17- اإذا كانت المركبة ت�شير عك�س اتجاه ال�شير عْمـدًا.

18- الحوادث الناتجة عن مخالفة القوانين اإذا ما انطوت المخالفة على جناية اأو جنحة عْمـدية.

19- قيادة اأيِّ �شخ�س المركبة تحت تاأثير الم�شروبات الُمـ�ْشـِكـرة اأو المخدرات.

ـن له اأو ال�شائق من موقع الحادث. 20- هروب الموؤمَّ

ـن له والغير لم تكن تترتب لول هذا التفاق. 21- اأية م�شئولية تترتب بمقت�شى اتفاق بين الموؤمَّ

ن عليها اأثناء تْرِكـها  ـَلــــف ب�شبـــب �شرقة بع�س اأجزاء اأو اأية اإ�شافات علـــى المركبة الموؤمَّ 22- التَّ

غير مقفلة، با�شتثناء وجودها في مراآب مقفل اأو مكان مقفل.

ــــن ا�شترداده من اأيِّ طرف اآخر لـــول وجود اتفاق بين  23- اأيُّ مبلـــغ تعوي�ـــس كان من حق الموؤمِّ

ـن له وذلك الطرف الآخر. الموؤمَّ

24- الحْجـز اأو الم�شادرة )من ِقـَبل ال�شلطات المخت�شة(.

25- الحوادث التي تقع خارج حدود المنطقة الجغرافية لمملكة البحرين.

26- الخ�شارة، والأ�شرار المادية والج�شمانية التي تكون قد وقعت، اأو ن�شاأت، اأو نتجت، اأو تعلَّـقت 

ب�شكل مبا�شر اأو غير مبا�شر بالآتي:

اأ- الفي�شانات اأو العوا�شف بما في ذلك البرد، اأو العوا�شف الرملية اأو الطوفان اأو الأعا�شير 

اأو النفجارات البركانية اأو الزلزل اأو اأية ا�شطرابات عنيفة للطبيعة.

�شبه  الأعمال  اأو  العدوانية،  الأعمال  اأو  الأجنبي،  العدو  اأعمال  اأو  الغزو،  اأو  الحرب،  ب- 

عِلـنت الحرب اأو لم تعَلـن(، اأو الحرب الأهلية، اأو التمرد، اأو الع�شيان، 
ُ
الحربية )�شواء اأ

اأو الثورة، اأو الفتنة، اأو ال�شطرابات الأهلية التي تاأخذ حجم م�شتوى النتفا�شة ال�شعبية 

اأو تْرَقـى اإليها، اأو النتفا�شة الع�شكرية، اأو ال�شلطة الغا�شبة، اأو الإ�شرابات، اأو القالقل 

العمالية، اأو الأ�شخا�س الكيديين.

ـد بالإرهاب ا�شتخدام القوة اأو العنف اأو التهديد  ج- اأيُّ عمل من اأعمال الإرهاب، وُيـق�شَ

ع  بهما لأ�شباب اأو اأغرا�س �شيا�شية اأو دينية اأو اأيديولوجية اأو ِعـْرقية، بما في ذلك و�شْ
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الجماهير اأو اأيُّ قطاع منها في حالة خْوف، اأو التاأثير على اأية عمليات اأو ن�شاطات تكون 

على �شلة بالحكومة اأو ب�شيا�شاتها لإعاقتها، اأو التدخل في القت�شاد الوطني اأو اأيِّ قطاع 

منه اأو اإعاقته.

د- الأ�شلحة النووية اأو الإ�شعاعات الأيونية اأو التلوث بالإ�شعاع من اأيِّ وقود اأو نفايات نووية 

ناتجة عن احتراق وقود نووي. ولأغرا�س هذا ال�شتثناء، فاإن الحتراق ي�شمل اأية عملية 

ان�شطار نووي.

هـ- التلوث النووي والبيولوجي والكيماوي.

�سابعاً:��ل�سروط��لعامة:

ـن له  ــــل التغطية التاأمينية الواردة في هذه الوثيقة الحـــد الأدنى المتَفـق عليه بين الموؤمَّ 1- ت�شكِّ

ـن له.  وال�شركة؛ للحماية التاأمينية للموؤمَّ

عِطـيت معنًى 
ُ
2- الوثيقة والجدول الملَحـق بها يجب اعتبارهما عقدًا واحدًا، وكل كلمة اأو عبارة اأ

ا في اأيِّ جزء من الوثيقة اأو الجدول يكون لها المعنى ذاته في اأيِّ مكان اآخر وردت فيه. خا�شًّ

ـًلـف،  ـن له اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة لحماية المركبة من الفْقـد اأو التَّ 3- يجب على الموؤمَّ

�شها  كمـــا يجب عليه اأن ُيـبِقـَي المركبة بحالة جيدة. كما يجـــب عدم تْرك المركبة عند تعرُّ

لحـــادث اأو عطب بـــدون مراقبة وبدون اتخـــاذ الحتياطات المنا�شبة لمْنــــع تفاُقـم ال�شرر. 

اأمـــا اإذا ما ا�شُتـعِمـلت المركبة قبل اإجراء الت�شليحـــات الالزمة لها فاإن اأية زيادة في �شرر 

المركبة اأو اأية اأ�شرار اأخرى تكون م�شتثناة من التعوي�س بموجب هذه الوثيقة.

ــــه اإلى ال�شركة ب�شـــكل كتابي اأو  4- كل تبليـــغ اأو اإخطـــار بحـــادث ت�شتلزمـــه الوثيقة يجب اأن يوجَّ

اإلكتروني �شواًء بوا�شطة البريد الإلكتروني اأو الفاك�س اأو اأيِّ تطبيق معتَمـد من ِقـَبـل ال�شركة 

د في الوثيقة باأ�شرع وقت ممكن. اأو باليد على العنوان المحدَّ

5- علـــى الرغـــم مما ورد في هـــذه الوثيقة من اأحـــكام و�شروط، ل يجوز ل�شركـــة التاأمين رْفـ�س 

ـن له ب�شبب التاأخير عن التبليغ عن الحادث اإذا كان التاأخير لعذر مقبول. تعوي�س الموؤمَّ

ـَفـق عليه وفـــي حدود الأحكام  ــــن له بموجب مالحق خا�شة مقابـــل ق�شط ُيـتَّ 6- لل�شركـــة والموؤمَّ

وال�شروط الواردة بهذه الوثيقة، التفاق على اأن تقوم ال�شركة بالتاأمين من الأ�شرار الأخرى 

غير المن�شو�س عليها في هذه الوثيقة.

ـن  ـن عليها بحالة خ�شارة كليـــة وقيام ال�شركة بتعوي�س الموؤمَّ 7- فـــي حالة اعتبار المركبة الموؤمَّ

ـن له اأية  لـــه على هـــذا الأ�شا�س، فاإن الحطام يكون من حق ال�شركة، ول يجـــوز تحميل الموؤمَّ

م�شاريف مقابل نْقـل ملكية المركبة اأو ا�شت�شدار �شهادة حيازة للمركبة الم�شطوبة. ويلتزم 

مـــه التعوي�س، بدفع جميـــع الم�شتحقات المترتبة علـــى المركبة، كما  ـــن لـــه، قبل ت�َشلُـّ الموؤمَّ

يلتزم بتقديم ما يفيد عدم ممانعة الإدارة العامة للمرور في نْقـل ملكية حطام المركبة اإلى 
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ال�شركة.

ـَلـف اأو  ي نف�س الفْقـــد اأو التَّ 8- فـــي حالـــة وجود تاأمين اآخـــر وقت وقوع المطالبـــة بالتعوي�س يغطِّ

ـَلـف اأو التعوي�س اأو  ْفـع بخ�شو�س الفْقد اأو التَّ الم�شئولية؛ فاإن ال�شركة ل تكون م�شئولة عن الدَّ

الم�شاريف اأو النفقات، اأو اأن ت�شاهم فيها باأكثر من ن�شيبها الن�شبي.

ـن له اأو قائد المركبة على نفقتها  9- لل�شركة اأن تتولى الإجراءات الق�شائية والت�شوية لتمثيل الموؤمَّ

 في اأيِّ تحقيق اأو ا�شتجواب واأمام اأية محكمة في اأية دعوى، اأو التدخل في 
ٍ
مـــن خـــالل محام

اأية مرحلة من مراحلها يتعلق بمطالبة اأو حادث قد ُتـ�شاأل عنه ال�شركة بموجب هذه الوثيقة 

ويمكـــن اأن يترتـــب عليه دْفـع تعوي�س طبقـــًا لأحكام هذه الوثيقة. ولهـــا اأن تقوم بت�شوية تلك 

ــــن له اأن يقدم اإلى ال�شركة كل التعاون الممكن �شواء  المطالبـــة والت�شالح فيها. وعلى الموؤمَّ

بتوقيع وكالة للمحامي اأو خالفه من اأجل تمكينها من مبا�شرة اأيٍّ من الإجراءات القانونية.

ثامناً:�ت�سوية��لمطالبات:

يف  الواردة  لالأحكام  املطالبات  ت�شوية  تخ�شع  الوثيقة،  هذه  باأحكام  الإخالل  عدم  مع 

الإجراءات وال�شوابط.

 وُيـ�شتثنى تطبيق اأحكام البند )3( من ال�شروط اخلا�شة مُبـلحق ِنـ�َشـب ال�شتهالك، الواردة 

ـب باحلادث،  ـن له هو املت�شبِّ يف املُلَحق رقم )1( من قرار الإجراءات وال�شوابط اإذا كان املوؤمَّ

على اأن يطبق الن�س الآتي:

اأ�شبوعني  ال�شركة توفري قطع غيار م�شتعَمـلة بحالة جيدة خالل  "يف حالة عدم ا�شتطاعة 
عدم  حالة  يف  اأما  ا�شتهالك.  ن�شبة  اأية  ـم  خ�شْ مع  جديدة،  غيار  قطع  بتوفري  ال�شركة  تلتزم 

ـن  ـر قطع غيار م�شتعَمـلة اأو جديدة اأ�شلية للمركبة، ُيـ�شاُر حينئذ اإىل دْفـع مبلغ نقدي للموؤمَّ توفُّ

له كت�شوية نهائية للمطالبة، على األ يقل مبلغ الت�شوية النقدية يف هذه احلالة عن جمموع كلفة 

قطع الغيار الأ�شلية اجلديدة بعد تطبيق ِنـ�َشـب ال�شتهالك الواردة يف اجلدول، م�شافًا اإليه مبلغ 

كلفة الت�شليح".

تا�سعاً:��لإلغاء:

ــــن له بالبريد  1- لل�شركـــة الحق فـــي اإلغاء الوثيقة بعـــد انق�شاء ثالثين يومـــًا من اإخطار الموؤمَّ

ـن له الق�شط  ــــل على اآخر عنـــوان معروف له، وفي هذه الحالة تُردُّ ال�شركة اإلى الموؤمَّ الم�شجَّ

المدفـــوع مخ�شومًا منه الجزء الن�شبي للمدة التي كانـــت التغطية التاأمينية �شارية خاللها، 

مـــع تطبيق مبداأ الن�شبـــة والتنا�شب عن الفتـــرة التاأمينية المتبقية )بعـــدد الأيام( من مدة 

البولي�شة.

ــــن له اإلغاء هذه الوثيقة وا�شترداد الق�شط المدفوع مخ�شومًا منه الجزء الن�شبي  2- يحـــق للموؤمَّ

للمـــدة التي كانت التغطيـــة التاأمينية �شارية خاللها، مع تطبيق مبـــداأ الن�شبة والتنا�شب عن 
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ـم ر�شوم اإدارية  الفترة التاأمينية المتبقية )بعدد الأيام( من مدة البولي�شة، وذلك بعد خ�شْ

مة خالل مدة  بمـــا ل تزيد عـــن خم�شة دنانيـــر بحرينية. وفي حالة وجـــود اأية مطالبـــة مقدَّ

�شريان الوثيقة، فال يتم ا�شترداد اأيِّ جزء من الق�شط المدفوع.

ـن له في حالة وجود  3- في جميع الحالت ل يجوز اإلغاء الوثيقة من ِقـَبـل �شركة التاأمين اأو الموؤمَّ

اأية التزامات مالية لجهات تمويلية ت�شتوجب �شريان التغطية.

عا�سر�ً:��سيادة��لن�ص��لعربي:

يف حالة وقوع خالف بني الن�س العربي والن�س الإجنليزي لهذه الوثيقة، فاإن الن�س العربي 

ُيـعتدُّ به ح�شب ما ن�شت عليه الفقرة )ج( من املادة رقم )76( من قانون م�شرف  هو الذي 

البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية، ال�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 2006.

ـق والخت�شا�س الق�شائي:  حادي�ع�سر: القانون المطبَّ

البحرين،  مملكة  يف  النافذة  القانونية  للقواعد  عنها  ين�شاأ  نزاع  واأيُّ  الوثيقة  هذه  تخ�شع 

ـرًا. وتكون من اخت�شا�س حماكم مملكة البحرين ح�شْ


