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 مؤسسة النقد العربي السعودي

  شامل على املركباتتأمين اللل اإلطار التنظيمي   

رقم 

 املادة

 التعاريف

 .مؤسسة النقد العربي السعودي املؤسسة:

 .اإلطار التنظيمي للتأمين الشامل على املركبات :طاراإل 

 ا ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.وفق  التأمين  أعمال لها بمزاولة املرخص ةالشرك :ةشركال

 املبين اسمه في جدول الوثيقة.الوثيقة و مع الشركة الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي أبرم  املؤمن له:

  جدول الوثيقة. واملسمى فيله بقيادة املركبة  )اإلضافي( املصرح السائق :السائق

على عجالت أو جنزير، تسير أو تجر بقوة آلية أو حيوانية، املوضحة مواصفتها في  للسير واملعدة وسيلة النقل املؤمن عليها  هي املركبة:

 .الوثيقة )ال تشمل القطارات(

هو الفقد أو التلف الكلي للمركبة بحيث يكون إصالح املركبة غير مجدي من الناحية الفنية أو مكلف من الناحية : الهالك الكلي

  املركبات.حوادث االقتصادية حسب املعايير املعتمدة من الجهة املختصة في تقدير اضرار 

 هالكو الأ، وبما ال يتجاوز الحد األدنى للخسارة جزئيا بهاتلف أو تضرر أجزاء من املركبة بما ينقص أو يمنع االنتفاع  :الهالك الجزئي

 املركبات.حوادث الكلي املحدد من الجهة املختصة في تقدير أضرار 

هي وثيقة التأمين التي تغطي االضرار التي تقع على املركبة باإلضافة الى التغطيات املبينة : (الوثيقةكبات )وثيقة التأمين الشامل على املر 

 فيما يتعلق بالغير. الوثيقة املوحدة للتأمين اإللزامي على املركبات في

، ومدة التغطية )إن وجدوا( والسائقين له ويحتوي على املعلومات الخاصة باملؤّمن ،الجدول املرافق لهذه الوثيقة جدول الوثيقة:

 .املنافع اإلضافيةالحد األدنى من املؤمن عليها وحدود التغطية و ، وتفاصيل املركبة التأميني التأمينية، والقيمة التأمينية، ومبلغ القسط

 .من قيمة كل ضرر أو خسارة ناتجة عن خطر مغطى بموجب الوثيقة ؤمن لهمبلغ يتحمله املمبلغ التحمل: 

 الوثيقة.قيمة املركبة املتفق عليها بين الشركة واملؤمن له عند تقديم طلب التأمين وتحدد في جدول  :التأمينيةالقيمة 

1 
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أو  ختلفة املقدمة للمؤمن له في حال تعطل املركبة عن السير ألي سبب، وتوفر داخلخدمات املجملة من العلى الطريق:  املساعدة

 .خارج املدينة

له عن إيجار مركبة مقاربه لطراز ركبة بديلة للمؤمن له مقاربه لطراز مركبته، أو تعويض املؤمن ملالشركة  هو تقديماملركبة البديلة: 

 ، وجاهزيتها لالستعمال.عن كل يوم لحين إصالح املركبةمركبته 

 الغرض 

لتأمين الشامل االختياري اتطلبات مالحد األدنى من وضع  من خاللواملؤمن له،  الشركةتنظيم العالقة التعاقدية بين  إلىاإلطار يهدف  

 ُيبنى عليها اتفاق طرفي العقد. على املركبات التي 

2 

  التغطية التأمينية 

 التغطية لحقت ضرر أو خسارة عرضية باملركبة وتشملأواقعة نتيجة أي تعويض الشركة للمؤمن له على التأمينية التغطية تنطوي 

وتغطية إيجار املركبة البديلة  والحفظ والنقل والبردالضرر الناتج عن البرق أو الكوارث الطبيعية كالسيول  أو املركبة،احتراق أو سرقة 

ا للوثيقة املوحدة للتأمين اإللزامي على املركبات الصادر  تغطية املسؤولية املدنية تجاه الغير إلى  ةباإلضاف، واملساعدة على الطريق ة وفق 

 .عن املؤسسة

3/1 

لزم عرضها 
ُ
 :الشركةمن قبل  طالب التأمينعلى التغطيات اإلضافية امل

الحوادث  و  ،السائق أو  له للمؤمن الطبية واملصاريف الجسدية واإلصابة الوفاة تغطية بإلحاق له للمؤمن عرض بتقديم الشركة تلتزم

 .الحدود اإلقليمية للمملكة العربية السعوديةالتي تقع خارج 

3/2 

 التغطية التأمينية أحكام

 القيمة التأمينية: 

للمركبة باالتفاق بين الشركة واملؤمن له، على أن تلتزم الشركة باتخاذ الطرق السليمة للوصول يكون احتساب القيمة التأمينية 

 للقيمة التأمينية العادلة.

4/1  

 آلية التعويض:      

 الوثيقة هذه وشروط أحكام حسب عليها املؤمن املركبة على الخسارة أو  الضرر  عن وإبالغها للشركة التقدم له املؤمن على -

ا  . ما هو محدد في جدول الوثيقةحسب  إلصالحها الورشة أو  للوكالة لنقلها تمهيد 

ا ثالث، طرف به تسبب عليها املؤمن املركبة على الخسارة أو  الضرر  كان حال فياملؤمن له بإبالغ الشركة  يلتزم -  يتعين لذلك وتبع 

 من تكبدته بما الحادث في املتسبب أو  الثالث الطرف تأمين شركة على الرجوع لها ويحق له، املؤمن تعويض الشركة على

  .تعويضات

4/2 

 :تعويضقيمة ال

تكاليف إعادة املركبة إلى ما كانت عليه قبل وقوع  يحالة الخسارة أو الضرر الجزئي ه قيمة التعويض فيتكون   :الجزئي الهالك -أ

 إلى تكاليف النقل والحفظ،وُيعكس في جدول الوثيقة حسبما يحدده املؤمن له ورشة أو  وكالة سواء  في، الحادث
 
، على ، إضافة

 ختصة املمن قبل الجهات  تكاليف اإلصالحأن يتم تحديد 
 
 بتقدير أضرار حوادث املركبات. نظاما

وتسقط من أنظمة التسجيل لدى ، تحول املركبة للبيع )تشليح( ال يمكن إصالحها، و ملركبات التي هي ا: الفني الكلي الهالك  -ب

 . اإلدارة العامة للمرور 

4/3 
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 على له املؤمن مع الشركة وتتفق ،الناحية املادية من مكلفة لكنهااملركبات التي يمكن إصالحها  هيالكلي االقتصادي:  الهالك  -ج

ا املختصة الجهة من اإلصالح تكاليف تحدد أن على التأمينية، القيمة على بناء   اقتصادي هالك اعتبارها نسبة تحديد بتقدير  نظام 

   .أضرار حوادث املركبات

 مبلغ التحمل:

 على ينطبق وال  املركبة على الخسارة أو  الضرر  على فقط يطبق الذي التحمل مبلغ استنفاذ بعد الشركة مسؤولية تبدأ -أ

 .الغير تجاه املدنية املسؤولية تغطية عن الناتجة املطالبات

 املباشرة الجهة تقرير  حسب الحادث، عن املسؤولية السائق أو  له املؤمن تحمل عدم حال في التحمل مبلغ احتساب يتم ال  -ب

  .للحادث

في حال عدم وجود طرف ثاني للحادث وتزامن ذلك مع إقرار املؤمن له أو السائق بمسؤوليته عن الحادث يحق للشركة إلزام  -ج

 .املؤمن له بدفع مبلغ التحمل

 مع بالتناسب التحمل مبلغ نسبة احتساب فيتم الحادث، عن املسؤولية من جزئية نسبة السائق أو  له املؤمن تحمل حال في -د

 .فقط الحادث عن السائق أو  له املؤمن مسؤولية نسبة

 .الوثيقة بموجب املغطى الواحد الحادث في األحوال من حال بأي التحمل مبلغ ُيضاعف ال  -ه

ا لنوع الحادث أو قيمة يكون مبلغ التحمل ثابت خالل فترة  -و سريان الوثيقة، وال يجوز للشركة طلب مبلغ تحمل مختلف وفق 

 .التعويض

4/4 

 مبلغ االستهالك:         

 ال يجوز للشركة احتساب نسبة الخصم مقابل االستهالك في الهالك الجزئي أو الكلي.

4\5 

 الحفظ والنقل:  

إلى مكان آمن أو  مغطى بموجب الوثيقةفي حال قيامه بنقل املركبة نتيجة حادث  املصاريف التي تكبدها املؤمن له تقوم الشركة بدفع

تكاليف النقل والحفظ التي ما يثبت ، بشرط تقديم الة تعذر سيرهاحللمركبة أو مراكز التقدير في  ةاملعتمد الوكالةو أإلى ورش اإلصالح 

 .املطالبةعند تقديم  تكبدها املؤمن له

4/6 

 تغطية املسؤولية املدنية اتجاه الغير

 5 املؤسسة.الصادرة عن  يخضع تحديد التغطية في هذا القسم للوثيقة املوحدة للتأمين اإللزامي على املركبات

 االستثناءات 

 ال تشمل هذه التغطية اآلتي:

لزم عرضها علفي حال رفض املؤمن له  (1
ُ
هذا من  (3/2املبينة في البند )من قبل الشركة و  التأمينى طالب التغطيات اإلضافية املممم

 : وهي اإلطار 

 .السائق أو  له للمؤمن الجسدية اإلصابة أو  الوفاة -

 .السائق أو  له للمؤمن الطارئة الطبية املصاريف -

 .الحدود اإلقليمية للمملكة العربية السعوديةالحوادث التي تقع خارج  -

 لألنظمة واللوائح ذات العالقة، أو أن تكون  (2
 
إذا ثبت أن قيادة املركبة تمت دون الحصول على رخصة قيادة لنوع املركبة طبقا

 50جديد الرخصة املنتهية خالل يتم تالرخصة قد صدر أمر بسحبها من الجهات املختصة، أو كانت منتهية وقت الحادث مالم 

 يوم عمل من تاريخ الحادث.

6 
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 التحمل املذكور في جدول الوثيقة.مبلغ  (3

جة، )األب، األم، الزوج، الزو  لة قرابة باملؤمن لهص من غير ذي وقوع حادث على املركبة من قبل سائق غير مسمى في الوثيقة (4

  .عقد عمل بموجبله ، أو يعمل لدى املؤمن أو أن يكون تحت كفالة املؤمن له االبن، االبنة، األخ، األخت(

 .التبعيةالخسارة  (5

 .العيوب املصنعية واألضرار املترتبة على استهالك املركبة أو الخلل امليكانيكي أو الكهربائي (6

نوط )الطاسات( إال إذا فقدتها املركبة أو تضررت في وقت جنوط و/أو أغطية الجالضرر أو الفقد أو السرقة لإلطارات و/أو ال (7

 الحادث املغطى.

 ملتعلقات الشخصية أثناء تحميلها أو تنزيلها أو أثناء نقلها في أو على املركبة.الخسارة أو الضرر للبضائع و/أو ا (8

 الخسارة أو الضرر ألي مقطورة إال إذا أعلن عنها صراحة وبالتحديد في جدول الوثيقة. (9

عليها أو عدم الخسارة أو الضرر للمركبة نتيجة السرقة أو الشروع فيها بسبب ترك املركبة في وضع التشغيل أو ترك املفاتيح  (10

 إقفال النوافذ واألبواب.

 من املصنع واملشمولة قيمتها في ثمن املركبة، إال إذا كان نوع  (11
 
جميع امللحقات اإلضافية في املركبة بخالف تلك امللحقة أصال

 .وقيمة هذه امللحقات قد تم النص عليها صراحة وبالتحديد في جدول الوثيقة

 يخالف قيود االستعمال املبينة في جدول الوثيقة.ذا كانت املركبة مستعملة على وجه إ (12

 تحميل ركاب بما يتجاوز السعة املصرح بها للمركبة أو زيادة الحمولة على املركبة إذا ثبت حصول الضرر بسبب هذا التجاوز. (13
 

 اختبار القدرة أو السرعة.إذا كانت املركبة مستعملة في أي نوع من أنواع السباقات أو في تحديد سرعة االنطالق أو في تجربة  (14

 املشروبات الكحولية إذا كانت املركبة بقيادة أي شخص وهو تحت تأثير املخدرات أو  (15
 
أو العقاقير الطبية التي ال يسمح طبيا

 بالقيادة بعد تناولها.

 إذا كانت املركبة مستعمممملة أو مشغلة كآليات عممممل. (16

املركبة عكس اتجاه السير إذا ثبت وقوع الحادث بسبب ذلك في تقرير الجهة التفحيط أو تجاوز اإلشارة الحمراء أو السير ب (17

 املختصة بمعاينة الحوادث املرورية.
 

 .إذا كانت املركبة مستعملة ضمن املناطق التي ال يسمح عادة للعامة بدخولها مثل املطارات أو املوانئ البحرية (18

رة لألعمال اإلجرامية والعدائية التي ارتكبت بواسطة املؤمن له و /أو أي مسؤولية أو مصاريف كانت نتيجة مباشرة أو غير مباش (19

 السائق.

 من موقع الحادث دون عذر مقبول.هروب سائق املركبة  (20

ن له أو السائق وتم اثبات ذلك في تقرير الجهة املختصة بمعاينة الحوادث. (21  من جانب املؤمَّ
 
 إذا ثبت وقوع الحادث عمدا

 .ة أو إخفاء حقيقة جوهرية في طلب التأميناإلدالء ببيانات غير صحيح (22

 أي مسؤولية أو مصاريف تنشأ نتيجة مباشرة أو غير مباشرة من اآلتي:
 

الحرب أو الغزو أو أعمال العدوان األجنبي أو األعمال العدوانية أو األعمال شبه الحربية )سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن( أو  (23

 الحرب األهلية.

التمرد أو االنتفاضة العسكرية أو الشعبية أو العصيان أو الثورة أو السلطة الغاصبة أو األحكام العرفية أو حالة الحصار أو أي  (24

من األحداث أو األسباب التي تؤدي إلى إعالن أو استمرار األحكام العرفية أو حالة الحصار أو أعمال التخريب واإلرهاب التي 

عملون بصفة منفردة أو نيابة عن أو على صلة بأي منظمة إرهابية. ويقصد باإلرهاب استخدام يرتكبها شخص أو أشخاص ي

العنف ألغراض سياسية أو فكرية أو فلسفية أو عنصرية أو عرقية أو اجتماعية أو دينية. ويشمل استخدام العنف وضع العامة 
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طراب، و/أو التدخل في أي عمليات و/أو أنشطة أو و/أو شريحة منهم في حالة خوف، أو التأثير على، و/أو التسبب في اض

 على االقتصاد الوطني أو أي من قطاعاته.
 
 سياسات خاصة بالحكومة، أو التسبب في اضطراب يؤثر سلبا

 

 اإلضراب أو الشغب أو االضطرابات املدنية أو العمالية. (25

عات األيونية أو التلوث باإلشعاع من أي وقود أو ما ينتج بسبب أو ينشأ عن أو تكون ساهمت فيه األسلحة النووية أو اإلشعا (26

 أية نفايات نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي، وألغراض هذا االستثناء فإن االحتراق يشمل أي عملية انشطار نووي.

 

 لألنظمة ذات العالقة.ويجوز للشركة واملؤمن له االتفاق على خالف االستثناءات الواردة أعاله لتكون منفعة إضافية، مالم تكن مخالفة 

 اإللغاء

ا للحاالت اآلتية:  أو الشركة له للمؤمنجوز ي اإللغاء:  إلغاء الوثيقة وفق 

  . شامل تأمين وثيقة أو  ير مسؤولية املدنية ضد الغلل سارية وجود وثيقة تأمين -1

 إسقاط سجل املركبة.  -2

 انتقال ملكية املركبة إلى مالك آخر.  -3

تبقي من  ؤمن لهغير املنقضية من الوثيقة إلى املعلى أن تقوم الشركة بإعادة املبلغ املستحق عن املدة 
ُ
من خالل إيداع املبلغ امل

، وذلك خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ علم الشركة بحدوث الخاص به عن طريق رقم )اآليبان( القسط التأميني  في الحساب البنكي

عن املدة غير املنقضية من فترة التغطية التأمينية من  املبلغ املستحق إعادته للمؤمن لهورة أعاله، ويحتسب أي من الحاالت املذك

خالل طرح األيام املنقضية من أيام التغطية التأمينية كاملة ثم قسمة الناتج على عدد أيام التغطية التأمينية كاملة وضرب الناتج 

ا منه الرسوم ويطرح منه قيمة لاير كحد أقص ى( ويكون الناتج هو القسط  املتبقي  25اإلدارية )مبلغ  بالقسط التأميني مخصوم 

 :املبلغ الذي ُيعاد للمؤمن له، لتكون كاآلتي-املطالبات 

= القسط قيمة املطالبة  –لاير كحد أقص ى(  25بعد خصم الرسوم اإلدارية )مبلغ  القسط×  365األيام املستهلكة( /-365) 

 . املتبقي

راد إلغاؤها وعلى ذات املركبة-ويستثنى من إلزام الشركة دفع القسط املتبقي في حال وجود مطالبة 
ُ
تزيد  -متعلقة بالوثيقة امل

 .قيمتها عن قيمة املبلغ املفترض إعادته وفق طريقة الحساب أعاله

ن لهوبالرغم مم  اللتزامات الناشئة قبل إلغائها.والسائق ملتزمين بأحكام الوثيقة بشأن ا ا تقدم تظل الشركة واملؤمَّ

8 

 

  



7             V.1 

 جدول وثيقة التأمين الشامل

  

على املركباتجدول وثيقة التأمين الشامل   

Policy Schedule for the Comprehensive Insurance for Motor  

 رقم الوثيقة 

Policy No. 

رقم السجل املدني للسعوديين /  

 رقم إقامة لغير السعوديين 

National ID number for 

Saudi nationals 

للشركات رقم السجل التجاري   

Commercial Registration 

No. 

 اسم املؤمن له 

Name of Insured 

 رقم الهاتف 

Phone number 

  العنوان الوطني 

National Address 

 بيانات املركبة

Vehicle Details  

 رقم الهيكل 

Chassis No. 

 رقم لوحة املركبة 

Registration Plate No. 

 تاريخ انتهاء رخصة السير 

Vehicle Registration 

Expiry Date 

 لون املركبة 

Vehicle Color 

 رقم البطاقة الجمركية 

Customs Card No. 

 نوع هيكل املركبة 

Type of Chassis 
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 سنة التصنيع 

Year of Manufacture 

 ماركة املركبة 

Vehicle Make 

السائقين أسماء  

 اإلضافيين

Names of 

Authorized Drivers 

 طراز املركبة 

Vehicle Model 

 الرقم التسلسلي   

Serial number 

 

 مبلغ القسط التأميني  

Premium 

 مبلغ التحمل 

Deductible 

تحتسب املركبة هالك كلي في  

اإلصالح حال تجاوزت قيمة 

 التأمينية للمركبة. القيمة

 

 التأمينيةالقيمة  

Sum Insured 

 الحدود الجغرافية 

Geographic Border   

 املنافع اإلضافية 

)االستثناءات التي يجوز إحالتها 

 للمنافع اإلضافية(

Additional Benefits  

 طريقة اإلصالح )وكالة/ورشة( 

Repair Method 

(dealerships or certified 

auto repair shops) 
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 فترة التغطية 

Converge period 

 مبلغ الحفظ والنقل 

( ريال داخل 500بحد أقص ى )

( ريال خارج 1000املدينة و )

 املدينة

لزم  
ُ
التغطيات اإلضافية امل

طالب التأمين  من عرضها على 

 :الشركةقبل 

 الجسدية واإلصابة الوفاة -

 للمؤمن له أو السائق. 

 للمؤمن الطبية املصاريف -

 .السائق أو  له

خارج  الحوادث التي تقع  -

 الحدود اإلقليمية للمملكة

 .العربية السعودية

 قيود االستعمال 

 اإلفصاح

 وجود مقطورة تابعة للمركبة 

استخدام املركبة لغرض  

السباقات أو تحديد سرعة 

االنطالق أو تجربة اختبار القدرة 

 أو السرعة

 


