الوثيقة املوحدة للتأمين اإللزامي على املركبات
The Unified Compulsory Motor Insurance Policy
ً
استنادا إلى األمر
،ه1439/10/17 ) وتاريخ439/93( صدرت هذه الوثيقة بموجب قرار املحافظ رقم
 ونظام مراقبة شركات،هـ بشأن التأمين اإللزامي على املركبات1427/12/20  وتاريخ271 السامي الكريم رقم
ُ
 واملعدل بموجب املرسوم،هـ1424/06/02 ) وتاريخ32/التأمين التعاوني الصادر باملرسوم امللكي رقم (م
 والئحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير املالية رقم،هـ1434/05/27 ) وتاريخ30/امللكي رقم (م
.هـ1425/03/01 ( وتاريخ596/1)
This Policy was issued according to the Governor's Decision No. (93/439) dated
17/10/1439H in pursuance of Royal Order No. (271) dated 20/12/1427H regarding
compulsory motor insurance, and the Cooperative Insurance Companies Control Law
promulgated by Royal Decree No. (M/32) dated 02/06/1424H and amended by Royal
Decree No. (M/30) dated 27/05/1434H, as well as its Implementing Regulations issued
by the Decision of the Minister of Finance No. (1/596) dated 01/03/1425H.
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Saudi Arabian Monetary Authority
The Unified Compulsory Motor
Insurance Policy

مؤسسة النقد العربي السعودي
الوثيقة املوحدة للتأمين اإللزامي على
املركبات

Article 1 This Policy shall specify the minimum
limit of civil liability coverage against
third party for compulsory motor
insurance in accordance with the
terms, conditions and exceptions
provided herein or attached hereto.
Insurers and the insured shall not be
entitled to agree on liability limits
lower than those set herein.

تحـ ــدد هـ ــذه الوثيقـ ــة الحـ ــد األدنى للتـ ــأمين
اإللزامي على املركب ــات لتغطي ــة املسـ ـ ـ ــؤولي ــة
ً املدنية تجاه الغير
طبقا لألحكام والشـ ـ ـ ــروط
،واالسـ ـ ـ ــتثن ــاءات الواردة فاه ــا أو امل حق ــة ه ــا
و ُيـحـظــر عـلــى ش ـ ـ ـ ــركـ ــة الـتـ ــأمـيــن واملــؤمــن لـ ــه
االتفاق على تخفيض حدود املس ـ ـ ـ ـ ولية عما
.جاء في هذه الوثيقة

Article 2

Definitions
The following words and phrases,
wherever they occur herein, shall
have the meanings assigned thereto,
unless the context requires
otherwise:

التعريفات
يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية أينما وردت
 ما،في هذه الوثيقة املعاني املوضـ ـ ـ ــحة إزاءها
:يقتض سياق النص خالف ذلك
لم
ِ

1. Compulsory Insurance Policy
(the Policy): A motor third party
liability insurance policy that is
deemed a contract under which an
insurer undertakes to indemnify
third parties in the event of damage
caused by a motor accident and
covered under the Policy, for a
premium paid by the insured. The
Policy shall include the terms,
conditions, exceptions, Policy’s
schedule and appendices (if any),
provided that they shall not
contradict or otherwise violate any
of the provisions set forth herein.

 وثيق ــة الت ــأمين اإللزامي قالوثيق ــة هي.1
وثيقــة تــأمين املس ـ ـ ـ ـ وليــة املــدنيــة تجــاه الغير
للمركبـ ــات وتعتًر عقـ ـ ًـدا تتعهـ ــد بمقت ـ ـ ـ ـ ــاه
الشـ ـ ـ ــركة بأن تعوو الغير عند وقوع ـ ـ ـ ــرر
،نـ ــاتط عن خطر غير مس ـ ـ ـ ــتث في الوثيقـ ــة
 مقاب،بسـ ـ ـ ــبب حادث تسـ ـ ـ ــبب فيه املركبة
َّ االشـ ـ ـ ــترا الذَّ يدفعه
 وتشـ ـ ـ ــم،املؤمن له
هذه الوثيقة األحكام والشروط واالستثناءات
وجدول الوثيقة واملالحق (إن وجدت) على أال
يتعارو أَّ منها أو يخالف األحكام الواردة في
.هذه الوثيقة

2. Insurer: An insurance company
that accepts insurance directly from
the insured.

 الشـ ـ ـ ــرك ــة شـ ـ ـ ــرك ــة الت ــأمين التي تقبـ ـ.2
َّ التأمين مباشرة من
.املؤمن لهم
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املادة
األولـى

املادة
الثـانية

3. The Insured: A natural or juristic
person that has entered into an
insurance contract and whose name
is stated in the policy schedule.

 امل ــؤم ـ ل ـ ـ الش ـ ـ ـ ـ ـخ ــص ال ـط ـب ـي ـ ــي أو.3
االعتبـ ــارَّ الـ ــذَّ أبرم مع الشـ ـ ـ ــركـ ــة وثيقـ ــة
.التأمين واملبين اسمه في جدول الوثيقة

4. Driver of the vehicle (the Driver):
Any person who is 18 years old or
older (Hijri calendar) driving a vehicle
and holding a driver’s license.

 س ـ ــاة املركبة قالس ـ ــاة ك من يقود.4
 س ـ ـ ـ ـن ــة هجري ــة وم ــا فوق18 املركب ــة وعمره
.ويحم رخصة قيادة

5. The insured motor vehicle (the
Vehicle): Any transport means
designed to move by wheels or
tracks or propelled using mechanical
or animal power, as described in the
Policy (trains are excluded).

 املركبـ ــة املؤم علملرـ ــا قاملركبـ ــة ك ـ ـ.5
وس ـ ــيلة من وس ـ ــائ النق أعدت للس ـ ــير على
 تسـ ـ ــير أو تجر بقوة لية أو،عجالت أو جنزير
 املوضــحة مواصــفافها في الوثيقة (ال،حيوانية
.)تشم القطارات

6. Third Party: Any natural or
juristic person sustaining loss or
damage not excluded under the
Policy, excluding the Insured and/or
the driver, or the person responsible
for the accident.

َّ الغير ك ـ شـ ـ ـ ــخص طبي ي أو اعتب ــار.6
ت حق به خسـ ــارة أو ـ ــرر ناتط عن خطر غير
َّ مس ـ ــتث في الوثيقة باس ـ ــتثناء
أو/املؤمن له و
.السائق أو املتسبب في الحادث

7. Accident: Any incident that
causes damage to a third party due
to the use of a vehicle, or as a result
of an explosion or fire coming from
the vehicle or its scattered debris, or
due to its motion, self-propulsion or
being stationary.

4

ًررا بالغير
 الحادث ك واقعة ألحق.7
نتيجـ ــة اسـ ـ ـ ــتعمـ ــال املركبـ ــة أو انفجـ ــارهـ ــا أو
احتراقه ــا أو تن ــاثره ــا أو حركته ــا أو ان ــدف ــاعه ــا
.الذاتي أو وقوفها

8. Physical damages: Death or
physical injuries, which may be
inflicted on a third party, including
total or partial disability, whether
permanent or temporary.

 األض ــراراليس ــد ة الوفاة أو اإلص ــابات.8
الب ــدني ــة التي ق ــد ت حق ب ــالغير بم ــا في ذل ــك
. العجز الكلي أو الجزئي الدائم أو املؤق

9. Material damages: Destruction
occurring to property belonging to a
third party.

 األضـ ــراراملاد ة التلفيات التي قد ت حق.9
.باملمتلكات العائدة للغير
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10. Expenses: All expenses borne by
a third party due to a damage caused
by a risk not excluded in the policy.

 املصـ ـ ـ ـ ـ ــاري ـ ج ـم ـيــع ال ـت ـكـ ــال ـيــف ال ـتــي.10
يتحملها الغير بســبب ال ــرر الناتط عن خطر
.غير مستث في الوثيقة

11. Claim: A claim for indemnity for
damages caused by a risk not
excluded in the Policy.

املطالبة طلب تعويض عن ـ ـ ـ ــرر ناتط.11
.عن خطر غير مستث في الوثيقة

12. Claimant: Any natural or juristic
person or their legal representatives
who sustained a damage caused by a
risk not excluded in the Policy.

 مقدم املطالبة الش ـ ـ ــخص الطبي ي أو.12
ً
نظاميا أو املمث النظامي للشخص
من يمثله
االعتبارَّ الذَّ لحق به ـ ـ ــرر ناتط عن خطر
.غير مستث في الوثيقة

13. Indemnity: The amounts to be
paid by the insurer to a third party
within the maximum limit of civil
liability specified herein.

 ال ـت ـعــوي ـ امل ـبـ ــال ـ ال ـتــي ي ـت ـع ـيــن ع ـلــى.13
الش ـ ـ ــركة دفعها للغير ـ ـ ــمن الحد األق ـ ـ ـ
.للمس ولية املدنية الوارد في هذه الوثيقة

14. Premium: The amount paid by
the insured to the insurer in
exchange for the insurer’s agreement
to indemnify third parties for
damage/loss resulting directly from a
risk not excluded in the Policy.

َّ  االشـ ـ ـ را املبل الذَّ يدفعه.14
املؤمن له
للشـ ـ ـ ــركـة مقـابـ موافقتهـا على تعويض الغير
عن ال ـ ـ ــرر أو الخس ـ ـ ــارة التي يكون الس ـ ـ ــبب
ً املب ــاشـ ـ ـ ــر في وقوعه ــا
خطرا غير مسـ ـ ـ ــتث في
.الوثيقة

15. Civil Liability: The liability of the
insured and/or the driver towards a
third party for material/physical
damages inflicted or expenses arising
from the insured vehicle.

َّ  املس ـ ــاولية املدنية مس ـ ـ ولية.15
املؤمن له
أو السـ ـ ـ ــائق تجاه الغير عما يتسـ ـ ـ ــبب فيه من
أ ـرار مادية أو جس ــدية أو املص ــاريف بفع
.املركبة

16. Material fact: Any information
which may affect the insurer’s
decision in specifying the premium
amount by 25% or more, the terms
of the Policy or the claim approval.

 الحقيقـ ــة اليو ريـ ــة أَّ معلومـ ــة قـ ــد.16
تؤثر على قرار الش ـ ـ ــركة في تحديد االش ـ ـ ــترا
 وأكثر أو على شروط الوثيقة أو%25 بنسبة
.قبول املطالبة

17. Material change: Any change
that leads to an increase in the
likelihood or magnitude of risk.

َّ التغيير اليو ري التغيير الـ ــذَّ يؤد.17
َّإلى زيادة نســبة احتمال وقوع الخطر أو يؤد
.إلى زيادة جسامته

Article 3
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18. Right of recovery: The insurer’s
right to recover an indemnity paid to
a third party from the insured,
driver, or person who caused the
accident for damages excluded in the
Policy or cases where the insurer has
the right of recovery.

 حـ ـ ال ــرج ــو ه ــو ح ــق الش ـ ـ ـ ـ ــركـ ــة ف ــي.18
اسـ ـ ـ ــتيف ــاء م ــا دفعت ــه من تعويض للغير من
املؤمن له أو الس ـ ــائق أو املتس ـ ــبب في الحادث
عن ال ـ ـ ـ ــرر الناتط من إحدى حاالت الرجوع
.أو االستثناءات

19. Policy schedule: The schedule
annexed to the Policy containing
some information about the insured
and the vehicle, which is considered
an integral part of the Policy.

 جدول الوثيقة الجدول املرفق بالوثيقة.19
واملت ـ ـ ـ ــمن لبعض بيانات املؤمن له واملركبة
ً ويعتًر
.جزءا ال يتجزأ منها

20. Appendix: An agreement
between an insurer and the insured,
subsequent to the issuance of the
Policy, whereby items of coverage
are added to, amended or removed
from the basic coverage, and which
should be attached to the Policy and
deemed an integral part thereof.

 اتفـ ــاق بين املؤمن واملؤمن لـ ــه:  امللح.20
 بإ ــافة أو تعدي،الحق على إصــدار الوثيقة
،أو إلغاء تغطيات إلى التغطيات األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــية
ً ويجــب أن يكون مرف ًقـا بــالوثيقــة ويعتًر
جزءا
.ال يتجزأ منها

Insurance coverage
Whereas the insured has submitted
to the insurer an insurance proposal
form, which is considered the basis
for this Policy, and has paid (or has
undertaken to pay) the required
premium and the insurer has
accepted this proposal, the insurer
shall, in the event of an accident
occurring within the borders of Saudi
Arabia and causing damages not
excluded under the Policy and within
the terms and conditions set forth in
the Policy, indemnify the third party
for all the amounts that the insured,
driver or the person responsible for
the accident is committed to pay for:

التغطية التأمينية
َّ حي ـ إن
املؤمن ل ــه ق ــد تق ــدم إلى الشـ ـ ـ ــرك ــة
بطلب تأمين ُيعد أس ـ ــا ًس ـ ـا لهذه الوثيقة ودفع
،(أو تعهـ ــد بـ ــدفع) االشـ ـ ـ ــترا املطلوب منـ ــه
 فـإ هـا تلتزم إذا،وقبلـ الشـ ـ ـ ــركـة هـذا الطلـب
وقع ح ــادث داخ ـ أرا ـ ـ ـ ـ ي اململك ــة العر ي ــة
ً ـررا
ً الس ــعودية وألحق ـ
ناتجا عن خطر غير
مسـ ـ ـ ــتث في الوثيقــة و ـ ـ ـ ــمن حــدود األحكــام
والش ـ ـ ـ ــروط الواردة هـ ــا بتعويض الغير عن
َّ املبال جميعها التي ُيلزم
املؤمن له أو الس ــائق
:أو املتسبب في الحادث بدفعها لقاء

املادة
الثـالثة

a- Physical damages caused to a
third party inside or outside the
vehicle.

 األ ـ ـ ـ ـرار الجسـ ـ ـ ـ ــديــة التي ت حق بــالغير-أ
.داخ املركبة أو خارجها

b- Material damages inflicted on a
third party outside the vehicle.

 األ ـ ـ ـ ـرار املادية التي ت حق بالغير خارج-ب
.املركبة

c- Expenses.

. املصاريف-ج

Article 4

Coverage limits
In the event of an accident occurring
and resulting in the payment of
indemnity in accordance with the
provisions of this Policy, the
maximum limit of the insurer's
liability for one event and during the
lifetime of the Policy for physical
damage, expenses and material
damages shall not exceed together a
total sum of SAR 10,000,000 (ten
million Saudi riyals) as a maximum
liability limit for coverage.

حدود التغطية
املادة
الرابعة في حال وقوع حادث يترتب عليه دفع تعويض
ً
وفقا ألحكام هذه الوثيقة فإن الحد األق ـ ـ
ملسؤولية الشركة في الواقعة الواحدة وخالل
فترة سـ ـ ـ ــري ــان الوثيق ــة ب ــالنس ـ ـ ـ ـب ــة لأل ـ ـ ـ ـرار
ً الجس ـ ــدية واملص ـ ــاريف واأل ـ ـ ـرار املادية
معا
ً
ل ـ ــن تـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاوز مـ ـ ـبـ ـ ـلـ ـ ـغـ ـ ـا إجـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـ ًيـ ـ ـا ق ـ ــدره
 ري ــال (عشـ ـ ـ ــرة ماليين ري ــال10.000.000
.كحد أق ملس ولية الشركة
ٍ ،)َّسعود

Article 5

Cases in which the company is not
allowed to deny liabilities towards
third parties
Subject to Article 9 hereof, an insurer
may not deny liability for indemnity
towards a third party because the
insured, the driver or the person
responsible for the accident has
committed any violation, whether
before or after the accident, or has
not complied with the provisions
hereof, without prejudice to the
insurer’s right of recovery against the
insured, the driver or the person
responsible for the accident after
indemnifying the third party if the
recovery is justified.

ما ال جوز للشركة التمسك ب تجاه الغير
املادة
الخامسة مع مراعاة املادة التاسـ ــعة من هذه الوثيقة ال
يجوز للشـ ـ ــركة أن تتمسـ ـ ــك تجاه الغير بعدم
مس ـ ـ ـ ـ ـولـيـتـهـ ــا عـن الـتـعـويـض بـمـوجـ ــب هـ ــذه
َّ الوثيقة بس ـ ــبب ارتكاب
املؤمن له أو الس ـ ــائق
أو املتس ـ ـ ـ ـبــب في الحــادث أَّ مخــالفــة سـ ـ ـ ــواء
أك ــانـ ـ املخ ــالف ــة قبـ ـ الح ــادث أم بع ــده أم
،بسـ ـ ــبب عدم التزامه بما ورد في هذه الوثيقة
مع عدم اإلخالل بحق الشـ ـ ـ ــركة بالرجوع على
َّ
املؤمن له أو الس ـ ــائق أو املتس ـ ــبب في الحادث
بعــد الــدفع للغير بكــافــة الطرق النظــاميــة إن
.كان للرجوع ما يًرره
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Article 6
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Claim Settlement Procedures
1- Upon receiving a claim, the
insurer shall provide the claimant
with an acknowledgement of receipt
and inform the claimant of any
missing documents within (3)
working days for individuals and (9)
working days for companies from
receiving the claim. The insurer may
appoint an assessor or a loss
adjuster, if necessary, within a
period not exceeding (3) working
days for individuals and (9) working
days for companies from the date
the claim is received.

إجراءات تسوية املطالبات
املادة
 تلتزم الشـ ـ ـ ــركة عند تلقي أَّ مطالبة بأن-1 السادسة
،تزود مقدمها بما ُيفيد اسـ ـ ـ ــتالمها للمطالبة
ِ
وإعالمــه بــأَّ نواقص خالل ثالثــة أيــام عم ـ
(لألفراد) وتسـ ـ ـ ــعة أيام عم (للشـ ـ ـ ــركات) من
 وللش ـ ــركة تعيين خبير معاينة،تلقاها املطالبة
ً أو مقدر خسـ ــائر إذا كان ذلك ـ ـ
ـروريا خالل
)مدة زمنية ال تتجاوز ثالثة أيام عم (لألفراد
وتس ـ ـ ـ ـع ــة أي ــام عمـ ـ (للشـ ـ ـ ــرك ــات) من ت ــاريخ
.استالم املطالبة

2- Insurers shall settle claims with
integrity and fairness without any
bargaining, within a maximum
period of (15) Hijri Calendar days for
individuals and (45) Hijri Calendar
days for companies from the date
the claim is received, with all
required documents. If the claim was
based on an enforceable court
judgement and was filed by the
claimant, or the insurer has been
informed thereof by the insured, the
insurer shall comply with the
aforementioned provision.

 تلتزم الشـ ـ ـ ــركـة بتسـ ـ ـ ــويـة املطـالبـات بكـ-2
نزاهــة وعــدالــة دون أَّ مس ـ ـ ـ ــاومــة خالل مــدة
ً يوما
ً أقصـ ــاها خمسـ ــة عشـ ــر
)هجريا (لألفراد
ً يوما
ً وخمسـ ــة وأروعين
هجريا (للشـ ــركات) من
تاريخ اسـتالم املطالبة مكتملة املسـتندات من
 وفي حال ما إذا كان املطالبة،مقدم املطالبة
مسـ ـ ـ ــتنــدة على حكم ق ـ ـ ـ ــائي قــاب ـ للتنفيــذ
ُ
وقـدمـ من مقـدم املطـالبـة أو قـام املؤمن لـه
 فإن الشـ ـ ـ ــركة تلتزم بما ورد،بإبالغ الشـ ـ ـ ــركة
.أعاله

3- The insurer shall notify the
claimant of its acceptance or denial
of the claim. In case of acceptance,
whether fully or partially, the insurer
must clarify the amount of indemnity
and how it was reached.

 تلتزم الشـ ـ ـ ــرك ــة ب ــإبالغ مق ــدم املط ــالب ــة-3
 وفي حـ ــال قبول،بقبول أو رفض املطـ ــالبـ ــة
ً كليا أو
ً املطالبة
جزئيا تلتزم الش ــركة بتو ــي
.مبل التعويض وكيفية التوص إليه

4- The insurer shall settle and pay
insurance claims by transferring the
indemnity amounts to beneficiaries’
bank accounts directly through their

 تلتزم الشركة بتسوية وتسديد املطالبات-4
التــأمينيــة من خالل إيــداع مبل التعويض في

respective international bank
account numbers (IBAN).

الحس ـ ـ ـ ــاب البنكي للمسـ ـ ـ ــتفيــد مبــاشـ ـ ـ ــرة عن
.)IBAN( طريق رقم الحساب املصرفي الدولي

5- With observance of the periods
set forth in Paragraphs 1 and 2 of
this Article, the insurer shall settle
the claim when submitted after
repairs to the vehicle are made,
provided that the claimant furnishes
the insurer with actual invoices of
auto repairs and the accident scene
is attended by the authorized entity.
The insurer shall also be provided
with a vehicle damage report from
an authorized entity, prepared after
the accident and before auto repairs
take place.

 مع ُمراعـ ــاة املـ ــدد املحـ ــددة في الفقرتين-5
) من ه ــذه امل ــادة تلتزم الشـ ـ ـ ــرك ــة2 ،1( رقم
بتس ـ ــوية املطالبة في حال تقديم املطالبة بعد
إصـ ـ ـ ــال املركبـة على أن يقوم مقـدم املطـالبـة
بتزويد الشـ ـ ـ ــركة بالفواتير الفعلية للصـ ـ ـ ــال
ويشـ ــترط مباشـ ــرة الحادث من الجهة املخولة
بمب ــاشـ ـ ـ ــرت ــه وتزوي ــد الشـ ـ ـ ــرك ــة بتقرير تقييم
أ ـ ـ ـ ـرار ح ــادث املركب ــة بع ــد الح ــادث وقبـ ـ
.اإلصال الصادر عن الجهة املرخصة

6- If the insurer fails to settle the
claim within the prescribed period
for no legal reason, the claimant
shall be entitled to submit a
complaint at SAMACares website
(www.Samacares.sa) or file a
petition of dispute at the
Committees for Resolution of
Insurance Disputes and Violations to
compel the insurer to settle the
claim and indemnify the claimant for
any expenses incurred as a result of
the loss of use of their vehicle due to
the insurer’s delay in settling the
claim.

 في حــال عــدم التزام الشـ ـ ـ ــركــة بتسـ ـ ـ ــويــة-6
املطــالبــات خالل الفترة النظــاميــة دون وجود
س ـ ـ ـ ـب ــب نظ ــامي يحق ملق ــدم املط ــالب ــة تق ــديم
ش ـ ـ ـ ـ ـك ــوى ع ــن ط ــري ــق م ــوق ــع سـ ـ ـ ـ ـ ــامـ ــا ف ـه ـت ــم
) أو التقـ ــدم بطلـ ــبwww.Samacares.sa(
إلى لجــان الفصـ ـ ـ ـ ـ في املنــازعــات واملخــالفــات
التأمينية إللزام الشـ ـ ـ ــركة بتسـ ـ ـ ــوية املطالبة
وتعوي ه عن أَّ تكاليف تحملها نتيجة عدم
اس ــتخدامه للمركبة بس ــبب تأخر الش ــركة في
.تسوية املطالبة

7- In case of denial of the claim,
whether fully or partially, the insurer
shall:
a- Provide the claimant with the
reasons for full/partial denial.
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ً
ً
 أما عند رفض املطالبة جزئيا أو كليا فإن-7
:الشركة تلتزم باآلتي
 تزويد مقدم املطالبة بأسباب الرفض-أ
.الكلي أو الجزئي

Article 7
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b- Inform the claimant of their right
to submit a complaint at SAMACares
website (www.Samacares.sa) or
refer their case to the Committees
for Resolution of Insurance Disputes
and Violations stated in article 20 of
the Cooperative Insurance
Companies Control Law, to be
considered by these committees.

 إبالغ مقدم املطالبة بإمكانية تقديم-ب
شكوى عن طريق موقع ساما فهتم
) أو تقديم دعواه إلىwww.Samacares.sa(
لجان الفص في املنازعات واملخالفات
التأمينية املنصوص علاها في املادة العشرين
من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
.للنظر فاها من ِقب تلك ال جان

c- Provide the claimant, upon their
request, with copies of documents in
support of the insurer’s decision.

 تزويد مقدم املطالبة بنسخة من الوثائق-ج
واملستندات املؤيدة لقرار الشركة في حال
.لب مقدم املطالبة ذلك من الشركة
ِ ط

General Conditions
1- Changes:
The insured shall notify the insurer,
within 20 working days, of any
material changes to the
representations declared in the
insurance proposal form. The insurer
shall notify the insured in case it
intends to increase the premium
rate, or return part of the premium if
the premium is reduced. If no
notification is sent to the insured by
the insurer, then this shall indicate
the insurer’s approval to continue
providing the coverage at the
premium rate agreed upon at the
time of signing the policy.

الشروط العامة

املادة
:التغيير

-1 السابعة
َّ على
املؤمن له إش ــعار الش ــركة خالل عش ـرين
يوم عم عن أَّ تغيير جوهرَّ في شـ ٍيء صـر
 وعلى الشـ ـ ـ ــرك ــة،ب ــه في نموذج طل ــب الت ــأمين
َّ إخطار
املؤمن له في حال رغبتها في زيادة مبل
 أو إعادة جزء منه في، إ ـ ـ ــافي على االشـ ـ ــترا
 وعدم إخطار الشركة، حال خفض االشترا
للمؤمن لـ ــه يع ي موافقتهـ ــا على اس ـ ـ ـ ــتمرار
التغطيــة بــذات االشـ ـ ـ ــترا املتفق عليــه عنــد
.التعاقد

2- Insurers’ right to conduct legal
proceedings and settlement:
The Insurer shall have the right to:

 حق الشركة في تولي اإلجراءات الق ائية-2
:والتسوية
:للشركة الحق في أن

a- Represent the insured or driver
in any investigation or interrogation
related to a claim which is the
subject of indemnity under this
Policy.

َّ
املؤمن له أو السـ ــائق في أَّ تحقيق
 تمث-أ
أو اسـ ـ ـ ــتجواب يتعلق بمطـ ــالبـ ــة تكون محـ ـ
.تعويض بموجب هذه الوثيقة
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b- Handle defense proceedings for
the insured or driver before any
judicial body against any allegation
or accusation related to an accident,
which is the subject of indemnity
under this Policy.

َّ  تتولى إجراءات الــدفــاع عن-ب
املؤمن لــه أو
َّالس ـ ـ ـ ــائق أمام أَّ جهة ق ـ ـ ـ ــائية بش ـ ـ ـ ــأن أ
ادع ــاء أو افه ــام ل ــه عالق ــة بح ــدث ق ــد يكون
.مح تعويض بموجب هذه الوثيقة

c- The insured shall notify the
insurer as soon as they become
aware of any claim, inquest or
investigation relating to the said
incident, unless the delay is justified
by an acceptable excuse.

َّ  يجب على-ج
املؤمن له إخطار الشركة
بأسرع وق بمجرد علمه بقيام دعوى أو
،تحقيق أو تحريات خاصة بالحادث املذكور
.ما لم يكن التأخير لعذر مقبول

3- The insurer's right to include the
insured's name in the system of the
company authorized to collect
consumer credit information:
The insurer has the right to include
the name of the insured in the
system of the company authorized to
collect consumer credit information
if the insured defaults on payments
due to the insurer, whether
insurance premiums or claims
recoveries.

َّ  حق الشـ ــركة في إدراج اسـ ــم-3
املؤمن له في
نظام الشـ ـ ـ ــركة املرخص لها بجمع املعلومات
:االئتمانية عن املستهلكين
َّ يحق للشـ ـ ـ ــرك ــة في ح ــال تعثر
املؤمن ل ــه عن
سـ ـ ـ ــداد مسـ ـ ـ ــتحقات الشـ ـ ـ ــركة سـ ـ ـ ــواء أكان
اشـ ـ ـ ــتراكــات تــأمين أم مطــالبــات إدراج اسـ ـ ـ ــم
َّ
املؤمن له في نظام الشــركة املرخص لها بجمع
.املعلومات االئتمانية عن املستهلكين

4- In the case of occurrence of a risk
not excluded in the Policy, the
insured or driver shall:

َّ  التزامات-4
املؤمن له أو السائق عند وقوع
:خطر غير مستث في الوثيقة

a- Inform the concerned entities as
soon as an accident occurs and not
leave the accident scene until
procedures are completed, except in
cases where it is necessary to leave,
e.g. in the case of physical injuries.

، إبالغ الجهات املختصة فور وقوع حادث-أ
وعدم مغادرة موقع الحادث إلى حين إ هاء
 ويستث من ذلك الحاالت التي،اإلجراءات
تستلزم مغادرة موقع الحادث مث وجود
.إصابات جسدية

b- Not to claim responsibility with
the intention of harming the insurer,
pay or undertake to pay any amount
to any party involved in the accident

 عدم اإلقرار باملس ـ ولية بقصــد اإل ــرار-ب
 أو الدفع أو التعهد بدفع أَّ مبل،بالشـ ـ ـ ــركة

except after obtaining a prior written
approval from the insurer.

ألَّ طرف في الحـادث إال بعـد الحصـ ـ ـ ــول على
.املوافقة الكتابية املسبقة من الشركة

c- Cooperate with the insurer and
issue powers of attorney enabling
the insurer to carry out the
proceedings, defending and
settlement procedures on behalf of
the insured or the driver.

 وتحرير الوكاالت، التعاون مع الشركة-ج
الشرعية التي تمكنها من اتخاذ إجراءات
َّ املرافعة واملدافعة والتسوية نيابة عن ا
ملؤمن
. أو السائق،له

d- Perform, at the insurer's
expense, all required actions to
guarantee the insurer's right to
recover, from any other party, any
amounts due as a result of indemnity
paid by the insurer under this Policy.

 أن يـقـوم عـلـى نـفـقـ ــة الش ـ ـ ـ ــركـ ــة بـجـمـيع-د
األعم ــال الالزم ــة ل ـ ـ ـ ـم ــان حق الشـ ـ ـ ــرك ــة في
تحص ـ ـ ـ ـيـ أَّ مبـال تسـ ـ ـ ــتحقهـا من أَّ طرف
خر نتيجــة تعويض تقوم بــدفعــه بمقتض ـ ـ ـ ـ
.هذه الوثيقة

5- Fraud:
The rights arising from this Policy
shall be forfeited if the claim involves
fraud; if the insured, driver, an agent
thereof, or a third party uses
fraudulent approaches or methods to
gain benefit from this Policy; or if
liability or damage results from a
deliberate act by, or collusion with,
the insured, driver, or others. The
insurer shall have the right to recover
against any party found to be
responsible for such fraud, whether
as a conspirator or an accomplice,
provided that the insurer shall
indemnify the third party if it
becomes clear that they acted in
good faith.
6- Cancellation:
Neither the insurer nor the insured
has the right to cancel this Policy
after its issuance, except in the
following situations:
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:االحتيال

-5
تسقط الحقوق الناش ة عن هذه الوثيقة إذا
 أو،انطوت املطالبة املقدمة على احتيال
َّ استخدم
املؤمن له أو السائق أو من ينوب
عنهما أو الغير أساليب أو وسائ احتيال بغية
 أو،الحصول على منفعة من هذه الوثيقة
نتج املس ولية أو ال رر من جراء فع
َّ متعمد من
املؤمن له أو السائق أو الغير أو
 وللشركة الرجوع على،التواطؤ مع أَّ منهم
أَّ طرف تتبين مسؤوليته عن هذا االحتيال
ً
 على أن تلتزم،سواء أكان مشاركا أم متواط ً ا
.الشركة بتعويض الغير إذا كان حسن النية

:اإللغاء

-6
ال يحق للشـ ـ ـ ــرك ــة وال للمؤمن ل ــه إلغ ــاء ه ــذه
الوثيقة بعد إصـ ـ ـ ــدارها إال في أَّ من الحاالت
:اآلتية

.املركبة

1. The write-off of a vehicle’s
register.
2. Transfer of ownership of a
vehicle to another owner.
3. The existence of an alternative
policy that covers the remaining
term of the insurance policy to be
cancelled.
The insurer shall refund the insured
the due amount payable for the
uncovered period by depositing the
remaining amount to their bank
account via IBAN, within three
working days from the date on which
the insurer becomes aware of the
occurrence of any of the cases
mentioned above. The due amount
payable to the insured for the
uncovered period is calculated by
subtracting the elapsed days from
the total policy term (in days) and
then dividing the result by the total
policy term. The result is then
multiplied by the insurance premium
less administrative fees (a maximum
of SAR 25) to determine the return
premium:
(365 − elapsed days) /365 ×
insurance premium less
administrative fees (a maximum of
SAR 25) = return premium.
The insurer is exempted from its
obligation to pay the due amount in
the case that there is a claim—
related to the policy to be cancelled
and the exact vehicle covered by the
policy—with a value exceeding the
amount to be refunded as per the
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.خر

 إسقاط سج.1

 انتقال ملكية املركبة إلى مالك.2

ُ
 وجود وثيقـ ــة تـ ــأمين بـ ــديلـ ــة تغطي الفترة.3
.املتبقية من الوثيقة املزمع إلغاؤها
على أن تقوم الشركة بإعادة املبل املستحق
عن املدة غير املنق ية من الوثيقة إلى املؤمن
ُ
له من خالل إيداع املبل املتبقي من االشترا
في الحساب البنكي الخاص به عن طريق رقم
 وذلك،)IBAN( الحساب املصرفي الدولي
خالل ثالثة أيام عم من تاريخ علم الشركة
بحدوث أَّ من الحاالت املذكورة في مقدمة
 ويحتسب املبل املستحق إعادته،الفقرة
للمؤمن له عن املدة غير املنق ية من فترة
التغطية التأمينية من خالل طر األيام
املنق ية من أيام التغطية التأمينية كاملة ثم
قسمة الناتط على عدد أيام التغطية التأمينية
ً
مخصوما منه
كاملة و رب الناتط باالشترا
ً
)  رياال كحد أق25 الرسوم اإلدارية (مبل
ويكون الناتط هو االشترا املتبقي لتكون
:كاآلتي
 × االشترا365/ )األيام املستهلكة-365(
ً
 رياال25 بعد خصم الرسوم اإلدارية (مبل
.كحد أق ) = االشترا املتبقي
ويستث من إلزام الشركة بدفع االشترا
متعلقة- املتبقي في حال وجود مطالبة
ُ
-بالوثيقة املزمع إلغاؤها وعلى ذات املركبة
تزيد قيمتها عن قيمة املبل املفترو إعادته
.وفق طريقة الحساب أعاله

calculation formula mentioned
above.
Notwithstanding the foregoing,
insurers, insureds and drivers shall
remain bound by the provisions of
this Policy with respect to the
obligations arising prior to its
cancellation.
7- Policy issuance and renewal
notification:
Insurers may not issue the Policy
unless they are electronically
connected to the system of the
company approved by SAMA to
collect, maintain, and exchange
insurance information. The insurer
shall notify the insured of the expiry
date of the policy (20) working days
before it expires, so that the insured
can renew or replace the Policy with
another policy from another insurer.

-7
ال يحق للش ـ ـ ــركة إص ـ ـ ــدار هذه الوثيقة ما لم
تكن مرتبطة ًليا بنظام الشـ ـ ـ ــركة الحاصـ ـ ـ ــلة
على موافقة املؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة بتقديم خدمة جمع
 ويجــب،وحفظ وتبــادل املعلومــات التــأمينيــة
َّ على الشـ ـ ـ ــركــة إش ـ ـ ـ ـعــار
املؤمن لــه قبـ موعــد
تـ ــاريخ انتهـ ــاء الوثيقـ ــة بعش ـ ـ ـ ــرين يوم عم ـ ـ
ليتمكن من تجديدها أو الحصــول على وثيقة
.من شركة أخرى

8- Judicial jurisdiction and
governing law:

 االختصاص الق ائي والنظام الواجب-8
:التطبيق

a- Any dispute that arises
concerning this Policy shall be
subject to laws and regulations in
force in the Kingdom of Saudi Arabia
and shall be settled by the
Committees for Resolution of
Insurance Disputes and Violations, as
set forth under Article 20 of the
Cooperative Insurance Companies
Control Law promulgated by Royal
Decree No. (M/32) dated
02/06/1424H.

 يخ ـ ـ ــع أَّ نزاع ينشـ ـ ــأ عن هذه الوثيقة-أ
لـألنـظـمـ ــة والـلـوائـ املـعـمـول ـهـ ــا فـي املـمـلـكـ ــة
 وتختص بالفص ـ ـ ـ ـ فيه،العر ية السـ ـ ـ ــعودية
لجـ ــان الفصـ ـ ـ ـ ـ ـ في املنـ ــازعـ ــات واملخـ ــالفـ ــات
)20( التأمينية املنص ــوص علاها في املادة رقم
من نظــام مراقبــة شـ ـ ـ ــركــات التــأمين التعــاوني
) وتاريخ32/الصـ ــادر باملرسـ ــوم امللكي رقم (م
.هـ1424/06/02

b- Any dispute arising concerning
this Policy shall not be looked into
after the lapse of five years from the
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َّ
واملؤمن له
و الرغم مما تقدم تظ الشـ ـ ـ ــركة
والس ــائق ملتزمين بأحكام هذه الوثيقة بش ــأن
.االلتزامات الناش ة قب إلغائها

:إصدار الوثيقة واإلشعار بالتجديد

ُ
 ال تسـ ـ ـ ــمع أَّ دعوى ن ــاش ـ ـ ـ ـ ــة عن ه ــذه-ب
الوثيقــة بعــد انق ـ ـ ـ ـ ــاء خم سـ ـ ـ ــنوات على

Article 8

occurrence of the incident forming
the basis of the claim, and of which
the parties concerned are aware,
unless the Committees for
Resolution of Insurance Disputes and
Violations are satisfied with the
reason for considering the claim.

ح ــدوث الواقع ــة التي نشـ ـ ـ ـ ــأت عنه ــا ال ــدعوى
وعلم ذوَّ املص حة بحدوثها ما لم يكن هنا
عــذر تقتنع بــه لجــان الفص ـ ـ ـ ـ ـ في املنــازعــات
.واملخالفات التأمينية

Cases where the insurer shall
indemnify third parties while
reserving the right of recovery
against the insured, driver or person
responsible for the accident

الحاالت التي تل زم الشركة بتعوي الغير
عنرا مع احتفاظها بح الرجو على املؤم
ل أو الساة أو املتسبب في الحادث

First: The insurer shall have the right
of recovery against the insured or
driver to recover the amount paid to
a third party in any of the following
cases:
1- Any liability or expenses arising
from or incurred when the insured
vehicle is:

 أَّ مسؤولية أو مصاريف تنشأ أو تترتب-1
:عندما تكون املركبة

a- Used in contravention of the
restrictions set forth in the Policy
schedule.

 مسـ ـ ـ ـ ـتـعـمـلـ ــة عـلــى وجـ ــه يـخـ ــالــف قـيـ ــد-أ
.االستعمال املبين في جدول الوثيقة

b- Carrying a number of passengers
exceeding the seating capacity of
the vehicle, and it has been
proved that the accident
occurred because of such
violation.
c- Driven against the direction of
traffic.
d- Driven under the influence of
drugs, alcohol or medications
that a person is not allowed
medically to drive after taking it.
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ً
َّ  للشـ ـ ـ ــركــة حق الرجوع على:أوال
املؤمن لــه أو
السـ ــائق السـ ــترداد ما دفعته للغير عن أَّ من
:الحاالت اآلتية

ً
عددا من الركاب يتجاوز السـ ـ ـ ــعة
 تحم-ب
 وثب ـ ـ أن حصـ ـ ـ ــول،املصـ ـ ـ ــر هـ ــا للمركبـ ــة
.الحادث كان بسبب هذا التجاوز

. السير باملركبة عك اتجاه السير-ج
 ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة ت ـ ـح ـ ـ تـ ــأث ـ ـيـ ــر امل ـ ـخـ ــدرات أو-د
املشرو ات الكحولية أو العقاقير الطبية التي
ً
.ال يسم طبيا بالقيادة بعد تناولها

املادة
الثامنة

e- Driven by a person under the age
of 18 (according to the Hijri
calendar) unless the said person
is the insured or is included
among the names of authorized
drivers under the age of 18 in the
Policy schedule.

)18(  قيــادة أَّ شـ ـ ـ ــخص يق ـ عمره عن-ه
َّ عــا ًم ـا هجرًي ـا مــا لم يكن هو
املؤمن لــه ومــا لم
ُ
يرد اس ــمه ــمن أس ــماء الس ــائقين املس ــمين
) س ــنة في جدول18( الذين تق أعمارهم عن
.الوثيقة

f- Driven by a person who does not
hold a proper class of license
corresponding to the type of
vehicle driven, according to the
relevant laws and regulations, or
in the event that an order is
issued by a competent entity for
the forfeiture of the driver’s
license, or the license was
expired at the time of the
accident unless it was renewed
within (50) working days from
the date of the accident.

 إذا ثب ـ ـ أن قيـ ــادة املركبـ ــة تم ـ ـ دون-و
الحصـ ـ ـ ــول على رخصـ ـ ـ ـ ــة قيــادة لنوع املركبــة
 أو أن،طب ًق ـا لألنظم ــة واللوائ ذات العالق ــة
تكون الرخصـ ـ ـ ــة قد صـ ـ ـ ــدر أمر بسـ ـ ـ ــح ها من
 أو ك ــانـ ـ منتهي ــة وقـ ـ،الجه ــات املختص ـ ـ ـ ـ ــة
الحادث مالم يجدد الرخص ـ ـ ـ ــة املنتهية خالل
.) يوم عم من تاريخ الحادث50(

g- The driver escaped the scene of
the accident for no acceptable
reason.

 هروب الس ـ ـ ـ ــائق من موقع الحــادث دون-ز
.عذر مقبول

h- Running a red light.
2- Submitting inaccurate information
in the insurance proposal form or
concealing material facts.
3- If it is proved that the accident
was deliberate.
4- Failure on the part of the insured
to notify the insurer, within (20)
working days, of any material
changes to their disclosures in the
insurance proposal form, with
consideration to Paragraph 1 of
Article 7.

16

. تجاوز اإلشارة الحمراء اإلدالء ببيانات غير صـ ـ ـ ــحيحة أو إخفاء-2
.حقيقة جوهرية في نموذج طلب التأمين
ً  إذا ثب وقوع الحادث-3
.عمدا
َّ  عـ ــدم إبالغ-4
املؤمن لـ ــه للشـ ـ ـ ــركـ ــة خالل
عشرين يوم عم عن أَّ تغيير جوهرَّ صر
 مع ُمراعاة الفقرة،به في نموذج طلب التأمين
.) من املادة السابعة1( رقم

ً
ثانيا :إذا كان املركبة مسـ ـ ـ ــروقة أو مأخوذة
ً
غصبا فإن للشركة حق الرجوع على املتسبب
في الح ــادث ،أو املؤمن ل ــه في ح ــال لم يخطر
الجهات املختصـ ــة عن السـ ــرقة ،السـ ــترداد ما
دفعته للغير.

املادة
التاسعة

Second: The insurer may recover the
amounts paid to third parties from
the person responsible for the
accident, or the insured in case the
vehicle was stolen or taken forcibly
and he/she has not reported the
theft to the concerned entities.

االستثناءات قالحاالت غيراملغطاة تأمينيا
بموجب ذه الوثيقة

Article 9 Exceptions (cases not covered under
)the Policy

لن تكون الشـ ـ ـ ــركـ ــة مس ـ ـ ـ ـ ولـ ــة عن سـ ـ ـ ـ ـ ــداد
التعوي ات في أَّ من الحاالت اآلتية:

Insurers shall not be liable for paying
any indemnities in any of the
following cases:

 -1الخس ـ ـ ـ ـ ــارة أو ال ـ ـ ـ ــرر للمركبـ ــة َّ
املؤمن
علاهـ ــا ،أو للممتلكـ ــات العـ ــائـ ــدة إلى أَّ من
املــؤ َّم ـن لـ ــه أو السـ ـ ـ ـ ـ ــائــق داخ ـ ـ املــرك ـبـ ــة أو
خ ــارجه ــا ،أو التي ت حق ب ــالب ـ ـ ـ ـ ــائع املنقول ــة
بواس ـ ـ ـ ـط ــة املركب ــة أو تل ــك التي في عه ــدت ــه أو
تح إشرافه أو أمانة لديه.

1- Loss or damage to the insured
vehicle, properties inside or
outside the vehicle which belong
to either the insured or the driver,
or goods transported in the
vehicle or placed in the insured’s
or driver’s custody, control or
;care

َّ
للمؤمن له،
 -2الوفاة أو اإلصــابة الجســدية
أو السائق.

2- Death or physical injury to the
;insured or the driver

 -3إذا كان املركبة مستعملة في أَّ نوع من
أنواع السباقات أو في تحديد سرعة االنطالق
أو في تجر ة اختبار القدرة.

3- If the vehicle is used in any type of
racing or for testing its speed or
;power

 -4إذا كـ ــان ـ ـ املركبـ ــة مسـ ـ ـ ــتعملـ ــة ـ ـ ـ ــمن
املناطق التي ال يسـ ـ ـ ــم عادة للعامة بالقيادة
فاهــا داخـ املطــارات أو املوانر البحريــة مــا لم
تكن املركبــة مسـ ـ ـ ــتخــدمــة ألغراو تجــاريــة في
النطاق املسمو به.

4- If the vehicle is driven in areas
that are normally off-limits to the
public, such as airports or
seaports, unless the vehicle is
used for commercial purposes
;within the permissible scope
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 -5إقرار َّ
املؤمن لـ ــه أو السـ ـ ـ ـ ـ ــائق بتحم ـ ـ
مس ـ ـ ـ ـ ولي ــة الح ــادث دون وج ــه حق بقصـ ـ ـ ـ ــد
اإل رار بالشركة.

 -6تواطؤ املؤمن لـ ــه مع الغير على حـ ــادث
مفتع واملثب في تقرير الحادث الصــادر عن
الجهة املخولة بمباشرة موقع الحادث.

 -7التفحيط.

5- Acknowledgement by the insured
or the driver to bear the liability
for the accident undeservedly for
the purpose of harming the
;insurer
6- If the accident is deliberately
caused by an insured and a third
party, which is proved in the
accident report issued by the
authorized entity to attend
;accident scenes
;7- Car drifting

 -8إذا كان املركبة مس ـ ـ ــتعملة أو مش ـ ـ ــغلة
كآليات عم .

8- If the vehicle is being used or
;operated as working machinery

 -9ال ـغ ـرامـ ــات أو ال ـع ـق ــو ـ ــات املـ ــال ـيـ ــة ،أو
الكفاالت التي قد تفرو بس ــبب الحادث على
َّ
املؤمن له أو السائق.

9- Fines, financial penalties or bails,
which may be imposed on the
insured or the driver due to the
accident; and

 -10أَّ مسـ ــؤولية أو مصـ ــاريف تنشـ ــأ نتيجة
مباشرة أو غير مباشرة من اآلتي:

10- Any liability or expenses arising,
directly or indirectly, from the
following:

أ -الـ ـح ــرب أو الـ ـغ ــزو أو أعـ ـمـ ــال الـ ـعـ ــدوان
األجنبي أو األعمــال العــدوانيــة أو األعمــال
شــبه الحر ية (ســواء أعلن الحرب أم لم
تعلن) أو الحرب األهلية.

a- War, invasion, acts of foreign
enemy, hostilities, warlike acts
(whether war is declared or not),
;or civil war

ب -التمرد أو االنتفـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ــة العسـ ـ ـ ــكريـ ــة أو
الش ـ ـ ـ ــعبيـ ــة أو العص ـ ـ ـ ـيـ ــان أو الثورة أو
السـ ــلطة الغاصـ ــبة أو األحكام العرفية أو
ح ــال ــة الحص ـ ـ ـ ـ ــار أو أَّ من األح ــداث أو
األســباب التي تؤدَّ إلى إعالن أو اســتمرار
األحك ــام العرفي ــة أو ح ــال ــة الحصـ ـ ـ ـ ــار أو
أعمـ ــال التخريـ ــب واإلرهـ ــاب التي يرتك هـ ــا

b- Rebellion, military or popular
uprising, insurgence, revolution,
usurping authority, martial laws,
siege, or any events or reasons
leading to declaration or
continuation of martial laws,
siege, or acts of vandalism and
terrorism committed by
person(s) working individually, on
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شـ ـ ـ ــخص أو أش ـ ـ ـ ـخــاص يعملون بص ـ ـ ـ ـفــة
منفردة أو ني ــاب ــة عن أو على ص ـ ـ ـ ـل ــة ب ــأَّ
منظمـ ــة إرهـ ــابيـ ــة .ويقصـ ـ ـ ـ ـ ــد بـ ــاإلرهـ ــاب
اس ـ ــتخدام العنف ألغراو س ـ ــياس ـ ــية أو
فكرية أو فلسـ ــفية أو عنصـ ــرية أو عرقية
أو اجتماعية أو دينية .ويشــم اســتخدام
العنف و ع العامة و/أو شريحة منهم في
حالة خوف ،أو التأثير على ،و/أو التسبب
في ا طراب ،و/أو التدخ في أَّ عمليات
و/أو أنش ـ ـ ـ ـطــة أو س ـ ـ ـ ـيــاس ـ ـ ـ ــات خــاص ـ ـ ـ ــة
بالحكومة ،أو التس ــبب في ا ــطراب يؤثر
ً
سـ ـ ـ ــلبا على االقتص ـ ـ ـ ــاد الوط ي أو أَّ من
قطاعاته.

behalf of, or in relation with any
terrorist organization. Terrorism
means the use of violence for
political, intellectual,
philosophical, racial, ethnic,
social, or religious purposes. Such
use of violence includes putting
the public and/or a segment
thereof under a state of terror,
causing turmoil, affecting and/or
intervening in any of the
government’s operations,
activities and/or policies, and/or
causing any disturbance that
negatively affects the national
;economy or any related sectors

ج -اإل ـ ـ ـ ـراب أو الشـ ـ ـ ــغب أو اال ـ ـ ـ ــطرابات
املدنية أو العمالية.

c- Strikes, riots, or civil or labor
;unrest

د -م ــا ينتط بس ـ ـ ـ ـب ــب أو ينشـ ـ ـ ـ ــأ عن أو تكون
سـ ـ ـ ـ ـ ــاهم ـ ـ فيـ ــه األس ـ ـ ـ ـ حـ ــة النوويـ ــة أو
اإلش ــعاعات األيونية أو التلوث باإلش ــعاع
من أَّ وقود أو أيــة نفــايــات نوويــة نــاتجــة
عن احتراق وقود نووَّ ،وألغراو هـ ــذا
االس ــتثناء فإن االحتراق يش ــم أَّ عملية
انشطار نووَّ.

d- Damage directly or indirectly
caused by nuclear weapons,
ionizing radiation, radioactive
contamination resulting from any
nuclear fuel or waste, or
contamination due to nuclear
fuel combustion. For the
purposes of this exclusion,
combustion shall include any
nuclear fission; and

ه -الكوارث الطبيعي ــة مثـ ـ األع ــاصـ ـ ـ ــير ،أو
الزالزل ،أو الفي انات ،أو الًراكين.

e- Natural disasters such as
hurricanes, earthquakes, floods,
or volcanoes.
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جدول الوثيقة املوحدة للتأمين اإللزامي على املركبات
Schedule of the Unified Compulsory Motor Insurance Policy
Policy No.

رقم الوثيقة

Type of Insured
Individual / Corporate

نو املؤم ل
 شركة/ فرد

بيانات املؤم ل
Insured information

: لألفراد-1
 National ID number for Saudi nationals
 رقم السج املدني للسعوديين
 Residence permit (Iqama) number for resident individuals  رقم اإلقامة لغير السعوديين
2- Computer number for corporates
 رقم الحاسب اآللي للشركات واملؤسسات-2
1- For individuals:

رقم وية املؤم ل
Insured's ID No.

اسم املؤم ل
Name of insured

رقم الهات
Phone No.

العنوان

بيانات املركبة

Address

Vehicle Details

اسم مالك املركبة

رقم وية مالك املركبة

Owner's Name

Owner's ID No.

رقم الهيكل

رقم لوحة املركبة

Chassis No.

Registration Plate No.

تاريخ انتراء رخصة السير

لون املركبة

Vehicle Registration Expiry
Date

Vehicle Color

رقم البطاقة اليمركية

نو يكل املركبة

Customs Card No.

Type of Chassis

سنة الصنع

ماركة املركبة

Year of Manufacture

Vehicle Make

Purpose of Use

Vehicle Model

غرض االستعمال

 دبلوماسية/ مركبة أجرة/ حافلة عامة/ مركبة نق عام/ حافلة خاصة/مركبة نق خاص/لوحة (مركبة خاصة
) دراجة نارية/ تصدير/ مركبة أشغال عامة/ مؤقتة/وقنصلية
(Private/ Private Transport/ Private Bus/ Public Transport/ Public Bus/ Taxi/ Diplomatic and
Consular / Temporary/ Public Works/ Export/ Motorcycle) Plate

مود ل املركبة

نو تسييل املركبة
Type of Registration Plate

 تأمين املس ولية املدنية د الغير/ تأمين شام

نو التغطية

Comprehensive / Third Party Liability Insurance

Coverage Type

داخ أرا ي اململكة العر ية السعودية
On Saudi Arabian territories

َّ يجب على
املؤمن له أال يستعم املركبة إال للغرو املرخص من أجله
The insured should not use the vehicle for other than its authorized purpose

ُ
أسماء الساةقين املسمين الذ تقل
 سنة قمع رقم رخص18 أعمار م ع
القيادة الخاصة برم
Names of authorized drivers
under the age of 18 (with their
driving licenses numbers)

الحدود اليغرافية

Geographic borders

قيد االستعمال

Use Restraints

مبلغ القسط
Premium Amount

تاريخ إصدارالوثيقة
Policy Issuance Date
From: day ....................... dated ......../......../............... Time ...............  ؛.................  الساعة................../........./...........  املوافق......................  يوم:من
To: day ....................... dated ......../......../............... Time ...............  ؛.................  الساعة................../........./...........  املوافق......................  يوم:إلى
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ف رة التغطية
Coverage Period

P.O. Box 2992 Riyadh 11169,
Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966114633000
www.sama.gov.sa
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