
اجلريدة الر�سمية العدد )1135(

الهيئـة العامـة ل�سـوق املــال

قــــــرار

رقـــم خ/2016/19

باإ�سـدار منـوذج وثيقـة التاأميـن املوحـدة علـى املركبـات

ا�صتن�دا اإىل املر�صوم ال�صلط�ين رقم 77/50 ب�لت�صديق على اتف�قية بط�قة الت�أمني املوحدة 

عن �صري ال�صي�رات عرب البالد العربية ,

واإىل ق�نون �صرك�ت الت�أمني ال�ص�در ب�ملر�صوم ال�صلط�ين رقم 79/12 ,

واإىل ق�نون ت�أمني املركب�ت ال�ص�در ب�ملر�صوم ال�صلط�ين رقم 94/34 ,

واإىل املر�صـوم ال�صلط�ين رقم 2004/90 بنقـل اخت�ص��صـ�ت الت�أمـني مـن وزارة التجـ�رة وال�صن�عة 

اإىل الهيئة الع�مة ل�صوق امل�ل , 

واإىل قواعد ت�أمني املركب�ت ال�ص�درة ب�لقرار الوزاري رقم 95/99 ,

واإىل منوذج وثيقة الت�أمني املوحدة على املركب�ت ال�ص�در ب�لقرار رقم خ/2008/8 ,

واإىل قرار جمل�س اإدارة الهيئة الع�مة ل�صوق امل�ل , 

وبن�ء على م� تقت�صيه امل�صلحة الع�مة .

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

يعمـل بنمـوذج وثيقـة الت�أميـن املوحـدة علـى املركبـ�ت املرفـق .

املــادة الثانيـــة

يلغــــى القــــرار رقــــم خ/2008/8 امل�صــــ�ر اإليــــه , كمــــ� يلغـــــى كـــــل مـــــ� يخ�لـــــف هـــــذا القـــرار , 

اأو يتعـ�ر�س مـع اأحك�مـه .

املــادة الثالثـــة

ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية , ويعمل به بعد )30( ثالثني يوم� من ت�ريخ ن�صره .

 

�سـدر فـي : 24 من ربيع الثاين 1437هـ

املوافـــــق :   3   من فربايـــــــــــر 2016م

عبداللـه بن �سامل بن عبداللـه ال�ساملي

                                                                           الرئيـ�س التنفـيذي للهيئة الع�مة ل�صوق امل�ل
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منـوذج وثيقـة التاأميـن املوحـدة علـى املركبـات

الف�ســل الأول 

تعريفـات واأحكـام عامـة

اأول : التعريفــات

املعنى  الآتية  الوثيقة ومالحقه� يكون للكلم�ت والعب�رات  اأحك�م هذه  فـي تطبيق 

املبني قرين كل منه� م� مل يقت�س �صي�ق الن�س غري ذلك :

1 - الوثيقـــة : 

       وثيقة الت�أمني املوحدة على املركب�ت ومالحقه� .

2 - املركبــــــــــة : 

اأي مركبـــة لنقــل الرك�ب اأو الب�ص�ئع اأو دراجة ن�رية اأو عربة اأو مقطورة �صواء 

ك�نـــت تندفـــع ب�صــــورة ميك�نيكيــــة اأو ب�صــــورة اأخــــرى )غـــري ا�صتخــــدام الـــدواب 

فـي اجلر( وت�صتعمل اأو ينوى ا�صتعم�له� على الطريق داخل حدود ال�صلطنة .

3 - الطريــق : 

       كل �صبيل بري مت�ح ملرور املركب�ت فـي اأي مك�ن داخل حدود ال�صلطنة .

4 - الراكـــــب : 

اأي �صخــ�س يكــون داخــل املركبــة فـي حــدود عدد املق�عد املرخ�س به� , اأو �ص�عدا 

اإليه� اأو ن�زل منه� .

5 - املوؤمــــــــن :

       �صركة الت�أمني املرخ�س له� ب�لعمل فـي ال�صلطنة . 

6 - املوؤمن له : 

م�لك املركبة الذي يغطي املوؤمن من حوادثه� على الطريق , ويعترب فـي حكم 

املوؤمن له كل �صخ�س يقود املركبة املوؤمنة . 

7 - الطرف الثالث : 

كل �صخ�س غري املوؤمن له ومن فـي حكمه وغري اأفراد اأ�صرتيهم� , ولو ك�ن ذلك 

ال�صخ�س من الع�ملني لدى املوؤمن له .
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8 - التاأمني ال�سامل : 

الت�أمني على ج�صم املركبة ذاته� مع الت�أمني ل�ص�لح الغري والكوارث الطبيعية 

واحلوادث ال�صخ�صية .

9 - احلــــــــادث : 

كـــل مـــ� يقـــع بفعــــل املركبــــة اأو نتيجة ا�صتخدامه� اأو تن�ثر اأو �صقوط �صيء منه� 

اأو انفج�ره� اأو حريقه� اأو �صرقته� , ولو مل تكن فـي ح�لة �صري .

10 - ال�سائق املرخ�ص له : 

اأي �صخ�س يقود املركبة ويكون ح��صال على رخ�صة قي�دة �ص�رية املفعول وفق� 

لق�نون املرور العم�ين ولئحته التنفـيذية . 

11 - طلب التاأمني : 

به والذي ي�صمل  املحددة  البي�ن�ت  املوؤمن له تعبئته وفق  الذي يتوىل  الطلب 

الت�أمني املطلوب واملزاي� الإ�ص�فـية والتغطي�ت التي يرغب فـيه� . 

12 - جدول الوثيقة :

 اجلدول املن�صو�س عليه بوثيقة الت�أمني , والذي يعترب جزءا ل يتجزاأ منه� , والذي 

يحدد البي�ن�ت اخل��صة ب�ملوؤمن له واملركبة املوؤمن عليه� والتغطية الت�أمينية 

املمنوحة . 

13 - مدة التاأمني : 

�ص�رية  الت�أمني  وثيقة  خالله�  تكون  والتي   , الت�أمني  وثيقة  فـي  املــــحددة  الفتــرة 

املفعول اأو اأي مدة جتدد له� الوثيقة بن�ء على اتف�ق يتم بني الطرفـني .

14 - التحــــــــــمل : 

املبلغ الث�بت الذي يتحمله املوؤمن له عن كل ح�دث واملحدد فـي جدول الوثيقة .

15 - ال�ستهـــــالك : 

املت�صرر عند وقــوع ح�دث - وفقـــ� لقواعـــد  اأو  املوؤمن له  التــي ي�ص�هم به�  الن�صبــة 

الغي�ر اجلديدة الأ�صلية فـي ح�لة  وجداول ال�صتهالك املرفقة - فـي تكلفة قطع 

القيمة  من  املخ�صومة  الن�صبة  هي  الكلية  اخل�ص�رة  ح�لة  وفـي  اجلزئية  اخل�ص�رة 

النقدية للمركبة .     
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16 - التاأمني الإجباري :

 الت�أمني على  كل م� يقع للغري من وف�ة واإ�ص�ب�ت ج�صم�نية واأ�صرار م�دية وم�ص�ريف 

العالج . 

17 - ملحق احلوادث ال�سخ�سية : 

يغطي م� ينتج عن حوادث املرور من وف�ة اأو اإ�ص�ب�ت بدنية مل�لك املركبة وق�ئده� 

واأ�صرتيهم� فـي احلدود املو�صحة ب�مللحق .

18 - العجز الكلي امل�ستدمي :

 العجـــز الـــذي ت�صببــــه الإ�ص�بــــة , وينتـــج عنـــه اإمــ� فقدان ت�م م�صتدمي للقدرة 

على الك�صب اأو العمل اأو على ا�صتخدام الأع�ص�ء امل�ص�بة , اأو بلوغ ن�صبة تعويـــ�س 

اأي اإ�ص�بـــة اأو جممـــوع ن�صــــب تعويـــ�س اأكثــــر مـــن اإ�ص�بــة دائمــة )100%( م�ئــة 

ب�مل�ئــة اأو اأكرث .

19 - العجز اجلزئي امل�ستدمي : 

العجـــز الـــذي ت�صببـــه الإ�ص�بـــة لع�صــــو اأو اأع�صــ�ء , وينتج عنه نق�س م�صتدمي 

فـي مقدرة امل�ص�ب على الك�صب اأو على ا�صتخدام الع�صو اأو الأع�ص�ء امل�ص�بة .

20 - العــجز املوؤقـت : 

 العجـــز الـــذي ت�صبـــبه الإ�ص�بـــة , وينتج عنه فقدان مقدرة امل�ص�ب على الك�صب 

اأو على ا�صتخدام الع�صو اأو الأع�ص�ء امل�ص�بة ب�صفة موؤقتة .

21 - اخل�سارة ال�ستدللية : 

اأ�صيبت ب�أ�صرار  التــي تكـــون فـي حكم اخل�ص�رة الكلية للمركبة متى  اخل�صــ�رة 

جعلتـهــــ� فــــي حكـــم ذلـــك , نتيجـــة جتــــ�وز التكلفــــة الفـعليـــة لإ�صالحهـــ� )%75( 

من قيمته� وقت وقوع احل�دث . 

22 - خ�سم عدم املطالبة : 

خ�صم ن�صبة حمددة من الق�صط الت�أميني مق�بل عدم وجود مط�لب�ت مدفوعة 

اأو ق�بلة للدفع عن املدة الت�أمينية ال�ص�بقة .

23 - الكوارث الطبيعية : 

الفـي�ص�ن�ت والأودية والعوا�صف والأع��صري والزوابع والربد .

-4-



اجلريدة الر�سمية العدد )1135(

24 - املعـــــدة :

 مركبة ت�صتخدم لالأعم�ل الإن�ص�ئية غري م�صممة لو�صع حمولة عليه� .

25 - اخل�ســـارة التبعيـــة : 

اخل�صــــ�رة غيـــر املب��صــــرة التـــي ل تنتـــج مب��صــرة مــن وقــوع احلـــ�دث املوؤمــن , 

ولحقة لوقوعه .

26 - القاطــــرة : 

مركبـــة تو�صـــل اأو ميكـــــن اأن تو�صـــــل بهـــــ� مقطـــــورة اأو اأكثـــر وتكونـــ�ن مـــع� 

وحـــدة واحـــدة .

27 - املقطــــورة : 

مركبة بدون حمرك , �صممت و�صنعت لكي تقطره� اأو جتره� مركبة اآلية .

28 - تاريخ ا�ستكمال ملف احلادث : 

الت�ريخ الذي يقوم فـيه املت�صبب فـي احل�دث مب� ي�أتي : 

- دفع مبلغ التحمل املقرر . 

- ت�صلم املوؤمن للمركبة .

- تزويد املوؤمن بن�صخ عن رخ�صة املركبة ورخ�صة القي�دة .

- ا�صتم�رة احل�دث الب�صيط فـي ح�لة احل�دث الب�صيط .

- التقرير الفني لفح�س ال�صرطــة فـي ح�لــة احلــ�دث اجل�صيــم , وفـــي ح�لــة 

احل�دث الب�صيط اإن ا�صتدعت ال�صرورة ذلك .

- خط�ب من اجلهة املمولة اأو الراهنة )اإن وجدت( .

عند  طلبه�  �صريطة  له  املوؤمن  من  املوؤمن  يطلبه�  �صرورية  م�صتندات  اأي   -

الإبالغ عن احل�دث .

وت�صري هذه املتطلب�ت على املت�صرر من احل�دث فـيم� عدا دفع قيمة التحمل .

29 - ق�ســط التاأميــن : 

هو مبلغ من امل�ل يلتزم املوؤمن له ب�صداده للموؤمن مق�بل التزام املوؤمن بتحمل 

تبعة املخ�طر املوؤمن �صده� . 
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ثانيـــا : اأحكــام عامــة

    اأ - طلــب التاأميــن

جــدول رقــم )1(

معلومــات عــن املوؤمــن لــه

1- بي�ن�ت مقدم الطلب

القبيلة الث�لث الث�ين الأول

ال�صم ح�صب البط�قة ال�صخ�صية :

ال�صم التج�ري لل�صرك�ت :

العمر لالأفراد :       ت�ريخ امليالد لالأفراد :

املقر الرئي�س لل�صرك�ت : رقم البط�قة ال�صخ�صية/ ال�صجل التج�ري :

العنوان الدائم : املح�فظة : ......  الولية : ......  املدينة : ...... القرية : ......

الربيد الإلكرتوين :
ه�تف املنزل )اختي�ري( :

النق�ل :

جهة العمل : املهنة )اختي�ري( :

�صندوق الربيد : احل�لة الجتم�عية )اختي�ري( :

الرمز الربيدي : املوؤهل الدرا�صي )اختي�ري( : 

نوع رخ�صة قي�دة املركبة : خفـيفة / ثقيلة/ معدات / دراجة اآلية

ت�ريخ انته�ء رخ�صة القيـ�دة :   /   /    20م رقم رخ�صة القي�دة :

2- تف��صيل التغطية الت�أمينية

نوع املركبة : مركبــة خ��صــة / اأجــرة / ت�أجيـــر / تعليــــم / ح�فلة / �ص�حنـة �صغرية  / 

اآليـة /  اآليـة / دراجـة  �ص�حنــة كبيــرة / معـدة / �صيـ�رة الطـوارئ / مركبـة 

دراجة ع�دية / ق�طرة / مقطورة / مركبة ذات ا�صتخدام خ��س / اأخرى .

ال�صتعم�ل : خ�صو�صي / جت�ري خفـيف / جت�ري ثقيل / نقل/ اأجرة / تعليم قي�دة / اأخرى .
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تابــع جــدول رقــم )1( : معل�مــات عــن امل�ؤمــن لــه

هل ي�جد اأي تعديالت اأو زوائد على املركبة وفقا للقان�ن : 

  )        ( نعم                                  )          ( ال                                     التوقيع

يرجى ذكر التعديالت اأو الزوائد وقيمة كل منها : 

      ن�ع  التعديل اأو الزائدة :                                             القيمة :

...............................                                   . . . . . . . . . .  . . . . . ريال عماين

...............................                                   . . . . . . . . . .  . . . . . ريال عماين

...............................                                   . . . . . . . . . .  . . . . . ريال عماين

...............................                                   . . . . . . . . . .  . . . . . ريال عماين

3 - عدد الأ�صخا�ص امل�صرح لهم قيادة املركبة )اختياري(

رقم بطاقة 

الأح�ال املدنية

ال�صفة

)القرابة 

اأو العالقة(

اجلن�ص العمر اال�سم

مالحظة : تذكر اأ�صماء الأ�صخا�ص املرخ�ص لهم بقيادة املركبة دون التقيد بعدد حمدد 

اإذا رغب امل�ؤمن له احل�ص�ل على تخفـي�ص اإ�صافـي فـي ق�صط التاأمني , ول يحق للم�ؤمن 

اأن قائد املركبة لي�ص مدرجا �صمن قائمة الأ�صخا�ص  رف�ص ت�ص�ية اأي مطالبة بحجة 

امل�صرح لهم بقيادة املركبة , ويطبق التحمل بالبند رقم )11( من جدول هذه ال�ثيقة .

هل ت�جد لديك مطالبات مل يتم ت�ص�يتها من قبل امل�ؤمن وما ن�عها ؟

)       ( نعم , )       ( ل

اإذا كانت الإجابة بنعم , اذكرها وتاريخ حدوثها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

امل�ؤمن�ن ال�صابق�ن :

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 1

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 2

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 3

ت�قيع امل�ؤمن له :                                ت�قيع امل�ؤمن :                                  التاريخ :
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جــدول رقــم )2(

فتـرة ونـوع تغطيـة الت�أميـن )املركبـة - املعـدة(

فرتة �لت�أمني �ملطلوبة من :   /   /       م               �إىل :    /    /        م

نعمنوع تغطية �لت�أمني
ق�سط 

�لت�أمني
�لتوقيعال

ر .ع�لت�أمني �لإجب�ري فقط1

2

�لت�أمني �لإجب�ري �إ�ض�فة �إىل م� ي�أتي 

)برج�ء �ختي�ر �لتغطي�ت �ملن��ضبة( :

        ملحق �حلو�دث �ل�ضخ�ضية .

       �لكــــو�رث �لطبيعيـــــــة �لتـــــــي     

تـــحـــدث علــى ج�ضم �ملركبــــة .

        ت�أميـــن �حلريـــق و�ل�ضرقـــــــة    

و�ل�ضطـــو فقــــط �لتـــــي حتـــدث 

على ج�ضم �ملركبة .

        �لفعل �ملتعمد من �لغري 

        )فـي ح�لة عدم �ل�ضتعم�ل فقط( .

  �مل�ضوؤوليـــة �ملدنيــــة �لتــــي تقــــع 

علـــى �لغيـــر فــــي �أثنــــ�ء �لت�ضغيل 

   �أو فـي موقع �لعمل .

ر .ع

ر .ع

ر .ع

ر .ع

ر .ع

3

�لت�أمني �ل�ض�مل ويغطي م� ي�أتي :

      �لت�أمني �لإجب�ري . 

      �لفقد و�لتلف عد� موقع �لعمل . 

      ملحق �حلو�دث �ل�ضخ�ضية .

      )برج�ء �ختي�ر �لتغطي�ت �ملن��ضبة( : 

      �لفقد و�لتلف فـي موقع �لعمل .

 �مل�ضوؤولية �ملدنية �لتي تقع على �لغري 

فـي �أثن�ء �لت�ضغيل �أو فـي موقع �لعمل .

ر.ع

ر.ع

ر.ع

ر .ع�لإجم�لـــــــــي

توقيع �ملوؤمن له :                             توقيع �ملوؤمن :                                �لت�ريخ :
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جــدول رقــم )3(

املزايــا الإ�سافـيــة اجلديــدة

نعمتغطيات تاأمينية اإ�سافـيةم
ق�سط 

التاأمني
التوقيع

1

ا�صتبدال قطع الغي�ر املت�صررة من احل�دث ب�أخرى 

جديدة اأ�صلية بعد ال�صنة الأوىل دون دفع ا�صتهالك 

ر.ععلى القطع اجلديدة .   

2
الإ�صالح فـي الوك�لة املعنية وبقطع غي�ر جديدة 

ر.عاأ�صلية بعد ال�صنة الأوىل بدون دفع اأي مب�لغ اإ�ص�فـية .

ر.عبدون دفع اأي حتمل .3

ر.عخدمة نقل املركبة بدون حتديد امل�ص�فة .4

ر.عمركبة بديلة طوال فرتة اإ�صالح املركبة .5

ر.عممتلك�ت املوؤمن له خ�رج املركبة . 6

7
التعويــــ�س النقــــدي عــــن  اخل�ص�رة التبعية مبقدار 

............ ري�ل عم�ين عن كل يوم تعطل .
ر.ع

ر.عالتجديد التلق�ئي فـي ح�لة عدم وجود مط�لبة8

9
الث�لث  الطرف  وم�صوؤولية  والتلف  الفقد  تغطية 

ر.عللمركب�ت التج�رية عدا املعدات فـي موقع العمل .

10
زي�دة تك�ليف النقل واحلرا�صة مبقدار .............. 

ري�ل عم�ين .
ر.ع

11
احلــوادث  املحــدد مبلحــق  التعويــ�س  زيــ�دة مبلـــغ 

ر.عال�صخ�صية اإىل )25/20/15( األف ري�ل عم�ين .

ر.عاأي مزاي� اأخرى يتفق عليه� .12

ر.عمبلغ الق�صط املطلوب �صداده ب�لن�صبة للمزاي� الإ�ص�فـية

توقيع املوؤمن له :                              توقيع املوؤمن :                                الت�ريخ :

-9-



اجلريدة الر�سمية العدد )1135(

1 - رقم  الوثيقة :

2 - ا�سم املوؤمن : 

3 - نوع الت�أمني : 

4 - نوع اال�ستعم�ل :  خ�سو�سي / جت�ري خفـيف / جت�ري ثقيل / نقل/ 

اأجرة  / تعليم قي�دة / اأخرى

5 - ا�سم املوؤمن له :

6 - العنوان :
�سندوق الربيد :

الرمز الربيدي :

7 - املهنة اأو الوظيفة :

8 - مدة الت�أمني :   من :  /  /      م                       اإىل :  /  /       م

  9 - ق�سط الت�أمني :

 اأ - ق�سط الت�أمني االأ�س��سي .

ب - ق�سط م�س�ريف العالج لكل راكب .

ج - ق�سط تغطية ملحق احلوادث ال�سخ�سية )اإن وجد( .

د - ق�سط تغطية البط�قة الربتق�لية )اإن وجد( .

هـ - ق�سط املزاي� االإ�س�فـية )اإن وجد( .

و - اإجم�يل ق�سط الت�أمني )اأ + ب + ج + د + هـ( .

ز - خ�سم عدم املط�لبة ح�سب امللحق رقم )3( .

ح - خ�سم عدد االأ�سخ��ص املرخ�ص لهم بقي�دة املركبة .

ط - �س�فـي ق�سط الت�أمني )و - ز - ح( .

ي - ر�سوم االإ�سراف والرق�بة )6 فـي االألف من �س�فـي 

ق�سط الت�أمني( .

ك - ر�سوم �سندوق الطوارئ )1% من �س�فـي ق�سط الت�أمني( .

ر.ع

3 ر.ع

ر.ع

ر.ع

ر.ع

ر.ع

ر.ع

ر.ع

ر.ع

ر.ع

ر.ع

ر.ع       ل -  الق�سط املدفوع = )ح + ط + ي( .

ب - جــدول الوثيقــة

رقم 

الت�سجيل

مبلغ 

الت�أمني

الغر�ص 

من 

الرتخي�ص

�سنة 

ال�سنع 

وطراز 

املركبة

رقم 

املحرك

�سعة 

ا�سطوانة 

املحرك 

اأو قوة 

املحرك 

ب�الأح�سنة

رقم 

الق�عدة

)ال�س��سي(

عدد 

املق�عد 

املرخ�ص 

له� مب� 

فـيه� 

مقعد 

ال�س�ئق

وزن 

املركبة

 - 10
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11 - التحمل : يتحمل املوؤمن له املبلغ املو�صح اأدن�ه : 

ويجوز للموؤمن واملوؤمن له التف�ق على خالف م� ورد ب�لبند )11( فـي اجلدول اأعاله 

�صريطة اأخذ موافقة املوؤمن له كت�بي� . 

توقيع املوؤمن له :                             توقيع املوؤمن :                                الت�ريخ :

البيـــــان
مركبات 

خا�سة

مركبات جتارية 

خفـيفة

)عدا مركبات 

التاأجري

 وتعليم القيادة(

مركبات جتارية 

خفـيفة

)مركبات التاأجري 

وتعليم القيادة(

مركبات 

جتارية ثقيلة 

ومعدات 

اأ

اإذا كــــ�ن ال�ص�ئـــــق مـــــن 

الأ�صخ��س امل�صرح لهم 

ب�لقي�دة �صمن الق�ئمة 

املوجودة فـي طلب الت�أمني , 

وعمره )25( �صنة ف�أكرث  .

500 ر.ع150 ر.ع75 ر.ع50 ر.ع

ب

اإذا كــــــ�ن ال�ص�ئــــــق مــــــن 

الأ�صخ��س امل�صرح لهم 

ب�لقي�دة �صمن الق�ئمة 

املوجودة فـي طلب الت�أمني ,  

وعمره اأ�صغر عن )25( �صنة .

750 ر.ع200 ر.ع100 ر.ع 75 ر.ع

ج

اإذا كـــــــ�ن ال�ص�ئــــق مـــــــن 

الأ�صخـــــــــ��س غيـــــــــــــــــر 

املذكوريــــن ب�لق�ئمــــــــة 

وعمره )25( �صنة ف�أكثـــر .

1000 ر.ع150 ر.ع100 ر.ع 75 ر.ع

د

اإذا كــــــ�ن ال�ص�ئــــق مــــن 

الأ�صخـــــــــ��س غـــــيـــــــــــــر 

املذكوريـــــن ب�لق�ئمـــــــة 

وعمره اأ�صغر عن )25( �صنة .

1500 ر.ع200 ر.ع150 ر.ع100 ر.ع

هـ

ت�ريــــــخ ح�صــــــول �ص�ئـــــــق 

املركبة على رخ�صة القي�دة 

اأقل من )3( ثالث �صنـــوات  .

+ 500 ر.ع-+ 50 ر.ع-

و

ت�ريــــــخ ح�صـــــــول �ص�ئــــــق 

املركبة على رخ�صة القي�دة 

اأقل من )5( خم�س �صنوات .

+ 250 ر.ع-+ 25 ر.ع-
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12- يحدد مبلغ الت�أمني املو�صح فـي البند )10( من جدول الوثيقة وفق� مل� ي�أتي :

اأ - حتـــدد قيمة املركبة نقدا عند ت�ريخ ال�صراء ح�صب ف�تورة �صـراء املركبــة لأول مــرة , 

ف�إذا مل تتوافر ف�تورة ال�صراء املذكورة , فتطلب �صه�دة من الوك�لة ب�لقيمة الفعلية 

للمركبة نقدا فـي ت�ريخ ال�صراء لأول مرة .

ب - يح�صب ال�صتهالك وفق جدول ال�صتهالك املعتمد )1 اأو 2( من امللحق رقم )1( . 

ج - الفرق بني البند )اأ( والبند )ب( يعترب القيمة الت�أمينية للمركبة عند بدء الت�أمني 

فـي ال�صنوات الت�لية لل�صنة الأوىل , وهو الأ�ص��س الذي يعتد به فـي ت�صوية مبلغ 

التعوي�س فـي ح�لة وقوع ح�دث .

د - فـي ح�لة تعذر احل�صول على ف�تورة ال�صراء اأو �صه�دة الوك�لة املعنية لتحديد قيمة 

املركبة , ف�إنه يتم احت�ص�ب مبلغ الت�أمني على اأ�ص��س القيمة ال�صوقية للمركبة وفق 

ال�صوابط التي ت�صعه� الهيئة . 

هـ - ا�صتثن�ء من القواعد املن�صو�س عليه� اأعاله , يجوز حتديد مبلغ الت�أمني بقيمة 

اأعلى من القيمة التي حتدده� القواعد ال�ص�بقة .

13- قيود ال�صتعم�ل :

, وفـي ح�لة ا�صتعم�ل  اإل للغر�س املرخ�س  األ ي�صتعمل املركبة  يجب على املوؤمن له 

املركبــــة فــــي غيــــر الغـــر�س املرخــ�س لــه فال ي�صمل الت�أمني تغطية احلوادث الن�جتة 

عن هذا ال�صتعم�ل .

اأ - حدود م�صوؤولية املوؤمن :        

1 - احلــــد الأق�صــــى مل�صوؤوليــــة املوؤمـــن عـــن تك�ليــــف الإ�صــــالح وفقـــــ� للبنــــد )3( 

من الف�صل الث�ين )150( م�ئة وخم�صون ري�ل عم�ني� .

2 - احلــــد الأق�صــــى لتك�ليــف احلرا�صــــة والنـقــــل امل�صـــــرح بهــــ� وفقـــــ� للبنــــد )5( 

من الف�صل الث�ين )100(  م�ئـة ريـ�ل عم�نـي , مــ� لــم يتفــق علــى مبلــغ اأكبــر 

�صمن املزاي� الإ�ص�فـية .

3 - احلـــد الأق�صـــى لتك�ليف احلرا�صة والنقل وفق� للبند )اأول/هـ( من الف�صل 

الث�لث هي تكلفة احلرا�صة والنقل املتع�رف عليه� فـي ال�صوق .

ب -  احلــد الأق�صى مل�صوؤولية املوؤمن ب�لن�صبة للفقرة )اأ( من البند اأول من الف�صل 

الث�لـــث عــــن اأي مط�لبــــة اأو جملــــة مط�لـــب�ت ن�ص�أت عن ح�دث واحد هو قيمة 

م� يحكم به ق�ص�ئي� من تعوي�س . 
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ج - احلد الأق�صى مل�صوؤولية املوؤمن ب�لن�صبة للفقرة )ب( من البند اأول من الف�صل 

الث�لث عن اأي مط�لبة اأو جملة مط�لب�ت ن�ص�أت عن ح�دث واحد هو )150.000( 

م�ئة وخم�صون األف ري�ل عم�ين م� مل يتفق على مبلغ اأكرب .

د - احلد الأق�صى مل�صوؤولية املوؤمن ب�لن�صبة للفقرة الأوىل من البند ث�ني� من الف�صل 

الث�لث هو )10.000( ع�صرة اآلف ري�ل عم�ين عن ال�صنة الت�أمينية اأي� ك�ن تكرار 

احلوادث م� مل يتفق على مبلغ اأكرب �صمن املزاي� الإ�ص�فـية .

الواردة  الأولية  الإ�صع�ف�ت  مل�ص�ريف  ب�لن�صبة  املوؤمن  مل�صوؤولية  الأق�صــــى  احلـــد   - هـ 

فـي الف�صل الث�لث عن اأي مط�لبة اأو جملـــة مط�لبــ�ت ن�ص�أت عن ح�دث واحد 

هو)400( اأربعم�ئة ري�ل عم�ين .

14- قواعد �صداد م�ص�ريف العالج : 

يلتـــــــــزم املوؤمـــــــن ب�صــــــــداد م�ص�ريــــــف عــــالج الإ�ص�بـــــ�ت البدنيــــة التـــــي تقــــع للغيـــــر 

اأو للموؤمـــن له ومن فـي حكمه واأفراد اأ�صرتيهمـــ� للم�صت�صفـي�ت واجله�ت الطبية وفق� 

للقواعد الآتية :

 , ب�لفعل  الذي مت  ب�لعالج  تف�صيلي�  تقريــرا  الطبيــة  اجلهــة  اأو  امل�صت�صفــى  يعــد   - اأ 

والتكلفة احلقيقية مدعم� ب�مل�صتندات الالزمة .

ب - يعتد عند املط�لبة مب�ص�ريف العالج ب�لقيمة التي تعتمده� وزارة ال�صحة .

ج - على املوؤمن بعد الطالع على اأوراق التقرير توريد املبلغ املطلوب اإىل امل�صت�صفى 

اأو اجلهة الطبية التي تولت عالج امل�ص�ب .

د - فـي ح�لة م� اإذا مت العالج خ�رج ال�صلطنة وجب تقدمي م� يثبت من وزارة ال�صحة 

بتعذر العالج داخل ال�صلطنة .

لقد اطلعت على حمتوي�ت وجدول وثيقة الت�أمني , واأتفق مت�م� مع م� ورد به� من �صروط 

والتزام�ت , كم� اأوؤكد اأن املعلوم�ت التي قدمته� اإىل ال�صركة املوؤمنة �صحيحة .

الطـــــــرف الأول :                   الطـــرف الثانــي :

�سركــة التاأميــن :                               ال�ســـــــــــــــم  :

توقيــــع املوؤمـــــن :      توقيع املوؤمن له :                                                              

الوقـــــــــــــــــــــــت :                                                        التاريـــــخ :                                                    
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الف�ســل الثانــي 

التاأمــني �ســد الفقــد والتلــف

1 - يلتــــزم املوؤمــــن بتعويــــ�س املوؤمــــن لــــه عـــن الفقد اأو التلف الذي يلحق ب�ملركبة املوؤمن 

عليهــــ� وملحق�ته� وقطع غي�رهـــ� املوجـودة به� , والتــــي تعترب جزءا ل يتجزاأ منه� , 

وذلك نتيجة لـ :

اأ - ح�دث عر�صي اأو ت�ص�دم اأو تدهور .

ب - حريق اأو انفج�ر خ�رجي اأو ال�صتع�ل الذاتي اأو ال�ص�عقة .

ج -  الكوارث الطبيعية . 

د -  ال�صطو اأو ال�صرقة .

هـ - فعل متعمد �ص�در عن الغري .

2 - علـــى املوؤمـــن اأن يقـــوم ب�إ�صـــالح املركبـــة املت�صـــررة مـــن احلــ�دث واإع�دته� اإىل ح�لته� 

التـي ك�نت عليه� قبل وقوع احل�دث , ويحق له دفع قيمة تلك الأ�صرار بعــد موافقــة 

املوؤمــن لــه نقــــدا علــى األ تتعــــدى م�صوؤوليــة املوؤمـن قيمة ا�صتبدال الأجزاء املت�صررة 

والقيمة املعقولة لرتكيب هذه الأجزاء .

3 - للموؤمن له القي�م ب�إ�صالح الأ�صرار التي قد تلحق ب�ملركبة نتيجة احل�دث املوؤمن �صده 

مبوجب هذه الوثيقة اإذا ك�نت قيمة الإ�صالح املقدرة ل تتج�وز )150( م�ئة وخم�صني 

ري�ل عم�ني� , ول يحق له القي�م ب�لإ�صالح اإذا ك�نت القيمة تتج�وز ذلك املبلغ اإل بعد 

موافقة املوؤمن . 

وعليه فـي ح�لة الإ�صالح اأن يقدم للموؤمن ك�صف� مف�صال بتك�ليف الإ�صالح ومعتمدا 

من جهة الإ�صالح للح�صول على قيمة الإ�صالح .
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4 - على املوؤمن اأن يعو�س املوؤمن له قيمة املركبة نقدا فـي ح�لة اخل�ص�رة الكلية الفعلية 

اأو ال�صتدللية وله بعد موافقة املوؤمن له اأن يعو�صه مبركبة اأخرى من نف�س الطراز 

والنوع واملوا�صف�ت .

5 - يلتزم املوؤمن بتحمل تك�ليف حرا�صة املركبة ونقله� اإىل اأقرب ور�صة اإ�صالح فـي املك�ن 

الذي وقع فـيه الفقد اأو التلف املوؤمن �صده على األ تتج�وز تلك التك�ليف )100( م�ئة 

ريـــ�ل عم�نـــي مـــ� لـــم يتفـــق كت�بـــة علــــى مبلـــغ اأكبـــر �صمــن املزايــ� الإ�ص�فـية املدرجة 

فـي اجلدول رقم )3( من الف�صل الأول .

ا�ستثنــاءات الف�ســل الثانــي  

ل يكون املوؤمن م�صوؤول عن  دفع اأي تعوي�س عن الأمور الآتية :

1 - اأ - اخل�ص�رة التبعية امل�لية التي تلحق ب�ملوؤمن له م� مل يتم التف�ق على تغطيته� 

�صمن املزاي� الإ�ص�فـية املدرجة فـي اجلدول رقم )3( من الف�صل الأول  . 

ب - النق�س فـي قيمة املركبة نتيجة ال�صتعم�ل اأو البلى اأو القدم اأو اأي عطل اأو ك�صر 

ميك�نيكي اأو كهرب�ئي .

العدد  على  الرك�ب  عدد  زي�دة  اأو  احلمولة  زي�دة  نتيجة  للمركبة  احل��صل  التلف   -  2

املرخ�س به ق�نون� متى ثبت اأن الزي�دة فـي احل�لتني هي �صبب احل�دث .

3 - تلف الإط�رات اإذا مل يكن التلف متزامن� اأو ن�جت� اأو مرتبط� بح�دث مغطى حتت 

بنود هذه الوثيقة .

4 - الفقد اأو التلف الذي يلحق ب�ملركبة من احلوادث الن�جمة عن : 

اأ - وقوع ق�ئد املركبة �صواء املوؤمن له اأو من فـي حكمه حتت ت�أثري م�صكر اأو خمدر .

ب - ا�صتعم�ل املركبة فـي غري الأغرا�س املحددة فـي هذه الوثيقة واملرخ�صة به� .

ج - قي�دة املركبة من �صخ�س غري مرخ�س له ق�نون� ب�لقي�دة .
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الف�ســل الثالــث 

التاأميــن الإجبــاري

يغطي الت�أمني الإجب�ري م� ي�أتي :

اأول : الت�أمني ل�ص�لح الطرف الث�لث :

عنـــد وقـــوع حـــ�دث نتـج اأو ترتب على ا�صتعم�ل املركبة املوؤمن عليه� , يلتزم املوؤمن , 

فـي حـــدود م�صوؤوليتــه املن�صو�س عليه� فـي هذه الوثيقة , دفع جميع املب�لغ امللتزم 

ق�نون� بدفعه� كتعوي�س عن احل�لت الآتية :

اأ -  الوفـــــ�ة اأو اأي اإ�ص�بــــة بدنيــــة تلحــــق بــــ�أي �صخــــ�س مبـــ� فـــــي ذلـــك رك�ب املركبة 

)مـــ� عــــدا املوؤمـــن لــــه �صخ�صيــــ� وق�ئــــد املركـــبة وقت احل�دث واأفراد اأ�صرتيهـــم� 

" الوالدان والأولد والزوج"( ويعترب ال�صخ�س من رك�ب املركبة اإذ ك�ن بداخله� 

اأو �ص�عدا عليه� اأو ن�زل منه� . ويعترب الع�ملون لدى �ص�حب املركبة م�صمولني 

بهذه التغطية ب�عتب�رهم طرف� ث�لث� . 

ب - الأ�صرار التــي ت�صيــب الأ�صيــ�ء واملمتلك�ت خ�رج املركبة م� عــدا اململــوك منهــ� 

للموؤمن له اأو لق�ئد املركبة وقت احل�دث اأو لأفراد اأ�صرتيهم� اأو م� ك�ن لدى اأي 

منهم بحكم الأم�نة اأو فـي حرا�صته اأو فـي حي�زته .

ج - م�ص�ريف عالج الإ�ص�ب�ت التي تلحق ب�لطرف الث�لث من احل�دث .

د - تك�ليــــف وم�ص�ريــــف اجلهــــ�ت الطبية وفق القواعد واحلدود املن�صو�س عليه� 

فـي جدول الوثيقة .

ور�صة  اأقرب  اإىل  ونقله�  املركبة  علـــى احلـــ�دث من حرا�صة  املرتتبـــة  النفقـــ�ت   - هـ 

لالإ�صالح وت�صليمه� فـي املك�ن الذي وقع فـيه الفقد والتلف .

 , الق�ص�ئية  امل�ص�ريف   , )التعوي�ص�ت  وت�صمل   , بهــــ� ق�ص�ئيــــ�  املحكـــوم  املب�لـــغ   - و 

امل�ص�ريف الق�نونية( مثــــل تقريــــر اخلبــــري اإن متــــت الإح�لـــــة اإليــــه اأو ترجمـــة 

تق�ريـــر اأو مـــ� �ص�بــه  ) اأتع�ب املح�مي ( . 
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ثانيا : م�ص�ريف عالج اإ�ص�ب�ت املوؤمن له ومن فـي حكمه واأفراد اأ�صرتيهم� :    

يغطي هذا الت�أمني م�ص�ريف عالج الإ�ص�ب�ت التي تلحق ب�ملوؤمن له ومن فـي حكمه 

واأفراد اأ�صرتيهم� من ح�دث املركبة املوؤمنة وذلك فـي حدود املبلغ املحدد فـي جدول 

وثيقة الت�أمني , ويلتزم املوؤمن ب�أن يوؤدي هذه امل�ص�ريف اإىل امل�صت�صفـي�ت واجله�ت 

الطبية وفق� للقواعد املحددة بجدول هذه الوثيقة .

ميتد الت�أمني املن�صو�س عليه فـي هذا الف�صل , فـي حدود الأحك�م وال�صروط الواردة 

به , اإىل م�صوؤولية كل ق�ئد للمركبة ي�أذن له املوؤمن له بقي�دة املركبة املوؤمنة , ب�صرط 

اأن يكون قد التزم ونفذ �صروط هذه الوثيقة وخ�صع له� ب�لقدر الذي ت�صري به , 

وذلك كم� لو ك�ن هو املوؤمن له ذاته .

الف�ســـل الرابـــع

 م�ساريــف الإ�سعافــات الأوليــة

يلتــزم املوؤمــن بتحمــل م�ص�ريــف خدمــ�ت الطــوارئ الطبيــة املقدمــة مــن ط�قــم الإ�صعــ�ف 

الع�ملني ب�لهيئة الع�مة للدف�ع املدين والإ�صع�ف مببلغ ث�بت مقداره )400( اأربعم�ئة ري�ل 

عم�ين عن احل�دث الواحد جراء تقدمي هذه اخلدم�ت .

الف�ســـل اخلامـــ�ص

ال�ستثنــاءات العامــة

1 - ل يغطي الت�أمني الفقد اأو التلف اأو امل�صوؤولية املدنية التي تنتج اأو تن�ص�أ عن احلوادث 

التي تقـــع مـــن املركبـــة املوؤمن عليه� فـي احلوادث التي تكون وقعت اأو ن�ص�أت اأو نتجت 

اأو تعلــــقت بطريقـــــة مب��صـــرة اأو غيـــر مب��صــرة ب�لرباكني اأو الزلزل والهزات الأر�صية 

مل  اأم  احلرب  اأعلنت  �صواء  احلربية  الأعم�ل  اأو  الأجنبي  العــــدو  اأعمـــ�ل  اأو  الغـــزو  اأو 

تعلن اأو احلرب الأهلية اأو الإ�صراب اأو الإره�ب اأو ال�صطراب�ت ال�صعبية اأو الع�صي�ن 

اأو الثـــورة اأو النقـــالب الع�صكـــري اأو اغت�ص�ب ال�صلطة اأو امل�ص�درة اأو الت�أميم اأو املواد 

والنظ�ئـــر امل�صعة اأو التفجيـــرات الذريــــة اأو النووية اأو اأي ع�مل يت�صل بطريق مب��صر 

اأو غري مب��صر ب�أي �صبب من الأ�صب�ب املتقدمة .
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2 - عــند حتديــد �مل�ض�ؤولية جتاه �لطرف �لثالث ل يك�ن �مل�ؤمن م�ض�ؤول عن �لأ�ضر�ر - �أيا 

كان ن�عها - �لناجتة مبا�ضرة ، �أثناء وب�ضبب ت�ضغيل �ملركبة �مل�ؤمنة فـي م�قع �لعمل 

�خلا�ص باحلفـــر �أو �لرفــــع فـي �أعمال �إن�ضائيــة �أو زر�عية �أو �أعمال �أخرى مماثلة ما مل 

يتفق على تغطيتها �ضمـــن �ملز�يا �لإ�ضافـيـــة ، ول يعتبـــر ت�ضغيــــال فـي حكم هذ� �لبند 

�ضري �ملركبة على �لطريق من و�إىل م�قع ذلك �ل�ضغل . 

3 - ل يغطي �لتاأمني �لأ�ضياء �أو �حلم�لة �ملنق�لة فـي �أو على �ملركبة �مل�ؤمنة . 

4  - ل يغطي �لتاأمني �خل�ضارة �لتبعية �لناجتة عن خ�ضارة ت�ضبب فـيها خطر ت�ضمله وثيقة 

�لتاأمني .

الف�ســـل ال�ســاد�س 

 ال�ســروط العامـــة

1 - تعتبــر �ل�ثيقــة وجدولهــا ومالحقهــا وطلــب �لتاأميــن عقد� و�حد� وكل كلمة �أو عبارة 

�أعطي لها معنى خا�ص فـي �أي جزء من �ل�ثيقة �أو طلب �لتاأمني يك�ن لها ذ�ت �ملعنى 

فـي �أي مكان �آخر وردت فـيه ما مل يقت�ص �ضياق �لن�ص معنى �آخر .

2 - يجب على �مل�ؤمن له �أن يتخذ جميع �لحتياطات �ملعق�لة للمحافظة على �ملركبة �مل�ؤمن 

عليها وحمايتها من �لفقد �أو �لتلف ولإبقائها فـي حالة �ضاحلة لال�ضتعمال ، ويج�ز 

للم�ؤمن فـي �أي وقت �إجر�ء معاينة للمركبة �مل�ؤمن عليها �أو �أي جزء منها .

3 - فـي حالة وق�ع حادث �أو عطب للمركبة يجب �أل يرتك �مل�ؤمن له �ملركبة �أو �أي جزء 

منها دون حر��ضة ودون �تخاذ �لحتياطات �لالزمة ملنع زيادة �لأ�ضر�ر ، و�إذ� متت قيادة 

�ملركبة قبل �إجر�ء �لت�ضليحات �لالزمة فاإن كل زيادة فـي �لتلف �أو كل تلف �آخر يلحق 

باملركبة لن يك�ن �مل�ؤمن م�ض�ؤول عنه . 

4 - �أ - ل يجــــ�ز للم�ؤمـــن ول للم�ؤمــن له �أن يلغي �لف�ضل �لثالث )�لتاأميـن �لإجبــاري(

علــى �ملركبة فـي �أثناء �ضريانه ما د�م ترخي�ص �ملركبة قائما ول يرتتب على هذ� 

�لف�ضـــخ ل� وقع �أي �أثر بالن�ضبة للغري . وي�ضتثنــى مــن ذلــك حالــة تقديــم وثيقــة 

تاأمني جديـــدة لباقي مدة �ضريان ذلك �لتاأمني وملكية �ملركبة مبينا عليها ��ضم 
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�مل�ؤمـــن �جلديـــد ، وفـي هـــذه �حلالة ، يرد �مل�ؤمن �إىل �مل�ؤمن له �لق�ضط �ملدف�ع 

بعد خ�ضم �جلزء �ملتنا�ضب مع �ملدة �لتي كانت �ل�ثيقة �ضارية فـيها بح�ضب فئات 

�لتاأمني ق�ضرية �لأجل �ملحددة باجلدول رقـم )4( بامللحـــق )1( مــن هــذه �ل�ثيقــة 

ب�ضرط �أل تك�ن هناك مطالبة ن�ضاأت فـي فرتة �ضريان �ل�ثيقة . 

�ل�ثيقة - وذلك  �لثاين )�لفقد و�لتلف( من هذه  �أحكام �لف�ضل  �أن يف�ضخ  للم�ؤمن  ب - 

فـي حالة ثب�ت وج�د م�ضببات ج�هرية ومقنعة ت�ضتدعي هذ� �لإلغاء مثل �لقيام 

له  �مل�ؤمن  �إىل  ير�ضل  كتابي  باإ�ضعار   - �لتع�ي�ص  باأعمال متعمدة للح�ض�ل على 

بخطاب م�ضجــل قبــل )15(  خم�ضــة ع�ضــر ي�ما من �لتاريخ �ملحدد للف�ضخ على �آخر 

عن��ن معروف له ، وفـي هذه �حلالة ، يرد �مل�ؤمن �إىل �مل�ؤمن له �لق�ضط �ملدف�ع 

بعد خ�ضم �جلزء �ملتنا�ضب مع �ملدة �لتي كانت فـيها �ل�ثيقة �ضارية �ملفع�ل ح�ضب 

�لآتي : 

كمــــا �أن للم�ؤمـــن لــــه �أن يف�ضـــخ �أحكــام �لف�ضل �لثاين من هذه �ل�ثيقة باإ�ضعار 

كتابي ي�ضلم �أو ير�ضل �إىل �مل�ؤمن بخطاب م�ضجل ، وفـي هذه �حلالة ، يرد �مل�ؤمن 

كانت  �لتي  �ملدة  مع  �ملتنا�ضب  �جلزء  خ�ضم  بعد  �ملدف�ع  �لق�ضط  له  �مل�ؤمن  �إىل 

�ل�ثيقة �ضارية فـيها بح�ضب فئات �لتاأمني �لق�ضرية �لأجل �ملحددة فـي �جلدول 

رقــــم )4( بامللحـــــق )1( ، وفـــــي �حلالتني ، ي�ضرتط �أل يك�ن هناك مطالبة ن�ضاأت 

فـي فرتة �ضريان �ل�ثيقة . وي�ضتثنى من ذلك �إذ� كان تاأمني �ملركبة قد مت باأعلى 

مــن �لقيمــة �لتاأمينيــة �لفعليــة ح�ضــــب �لأ�ضــــ�ص �ملعمــ�ل بهـــا ، ويقت�ضـــر �لتـــز�م 

�مل�ؤمن بدفـــع فــــرق �لتع�يـــ�ص ، وي�ضقـــط حـــق �مل�ؤمـــن له فـي �ملطالبة با�ضرتجاع 

ق�ضط �لتاأمني على �أن يلتزم �مل�ؤمن له ب�ضد�د �لتحمل �ملتفق عليه . 

       �لفتــــرة �ملتبقيـــة
ق�ضط �لتاأمني           

         

                                                           فتــــــرة �لتاأميـــــن
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�إذ� �نتهـــــــت مــــــــدة �لتاأميـــــــن علــــــى �ملركبــــــة يبقـــى مالــــك �ملركبــــة م�ضــــ�ؤول وحــــده  ج - 

عــــن �أي مطالبـــة ن�ضاأت بعد �نتهاء �ل�ثيقة .

د - مع عدم �لإخالل بحكم �لفقرة )ب( من هذ� �لبند ، �إذ� بيعت �ملركبة قبل نهاية مدة 

�لتاأميــــن يبقـــى �مل�ؤمـــن لـــه و�مل�ؤمــن �لأ�ضليان م�ض�ؤولني عن �أي �دعاء �ضد �ملركبة . 

فــاإذ� كان تاأمينها �ضامال بقي �مل�ؤمن �لأ�ضلي م�ض�ؤول كذلك عن تع�ي�ص ما يلحقها 

مـــن �أ�ضـــر�ر ماديـــة مـــن حـــ��دث �ل�ضري وفقا لأحكام و�ضروط هذه �ل�ثيقة وذلك كله 

�إىل �أن يبلغ ��ضم �ملالك �جلديد �إىل جهة ت�ضجيل �ملركبات ب�ضرطة عمان �ل�ضلطانية .

جديدة  تاأمني  وثيقة  �إ�ضد�ر  ف�ر  �جلديدة  للمركبة  �لفح�ص  ل�حات  تاأمني  ينتهي   - هـ 

با�ضم �ملالك وت�ضلم مركبته .

5 - فـــي حالــــة وقـــ�ع حادث قد يرتتب عليه مطالبة يجب على �مل�ؤمن له �أو من ين�ب عنه 

�أن يخطر �مل�ؤمن كتابة بذلك ف�ر� مع �إعطائه جميع �لبيانات �خلا�ضة به وكل �إعالن 

ف�ر�  للم�ؤمن  ت�ضلم  �أو  تبلغ  �أن  �أور�ق ق�ضائية يجب  �أو  �إنذ�ر  �أو  باملطالبة  �إخطـــار  �أو 

مبجرد ت�ضلم �مل�ؤمن له �أو من ين�ب عنه �إياها .

       كما يجـــب علــــى �مل�ؤمــــن لــــه �إخطــار �مل�ؤمــــن فـــ�ر� مبجرد �لعلم بقيام دع�ى �أو حتقيق 

�أو حتريـــات خا�ضـــة باحلـــادث �ملذكـــ�ر وفـي حالة وقــ�ع �ضرقة �أو عمل جنائي �آخر قد 

يرتتب عليه قيام مطالبة وفقا لهذه �ل�ثيقة يتعني على �مل�ؤمن له �أن يخطر �ل�ضرطة 

ف�ر� و�لتعاون مع �مل�ؤمن فـي �ضبيل �إد�نة مرتكب �جلرمية .

6 - يحق للم�ؤمن فـي �أي وقت �إذ� �رتاأى ذلك �أن يت�ىل �لدفاع و�أن يبا�ضر �لدع�ى با�ضم 

�مل�ؤمن له بخ�ض��ص �أي مطالبة قد ي�ضاأل عنها �مل�ؤمن مب�جب هذه �ل�ثيقة و�أن يق�م 

�لتع�ي�ضات  ومل�ضلحته بجميع  له  �مل�ؤمن  با�ضم  �أن يطالب  وله  �ملطالبة  تلك  بت�ض�ية 

و�ل�ضمانـــــات ، وللم�ؤمــــن فــــي هــــذ� �ل�ضــــاأن كامــــل �ل�ضلطة فـي مبا�ضرة �أي �إجر�ء�ت 

وفـي �لت�ضالح فـي �أي مطالبة  .
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بيــن  عــن وقــ�ع �حلــادث م�ضرتكــة  �مل�ض�ؤوليـة  �أن  �ل�ضرطـــة  مــــن تقريـــر  ثبــــت  �إذ�   - �أ   -  7

مركبتني مت�ضادمتني فاإن م�ض�ؤولية كل مركبة نح� �لأخرى عن �لأ�ضر�ر �ملادية 

تك�ن بن�ضبة خطاأ قائدها ، فاإذ� مل يحدد �لتقرير �لن�ضبة �عترب �خلطاأ مق�ضمــا 

)50%( خم�ضني  بن�ضبة  كل مركبة  م�ؤمن  م�ض�ؤولية  وتــحدد   ، بينهــما  بالت�ضاوي 

�ملت�ضررة  �ملركبة  �لأخرى ويتحمل مالك  للمركبــة  �ملاديــة  �لأ�ضــر�ر  مــن  باملائــة 

�ضخ�ضيا �لن�ضف �لثاين من �أ�ضر�ر مركبته ما مل يكن م�ؤمنا عليها تاأمينا �ضامال 

فـيتحمل عندئذ �مل�ؤمن تع�ي�ص هذ� �لن�ضف �لآخر ، وي�ضري ذ�ت �ملبد�أ �إذ� كانت 

�مل�ض�ؤولية عن وق�ع �حلادث م�ضرتكة بني �أكرث من مركبتني .

ب - ل ت�ضري �أحكام �لفقرة �ل�ضابقة على �لإ�ضابات �لبدنية �ملرتتبة على ح��دث �ل�ضري 

حيث يحق ملن ي�ضاب باإ�ضابة بدنية ول�رثة �ملت�فـني من �لطرف �لثالث ب�ضبب 

هــــذ� �حلــــادث �حل�ضـــ�ل علـــى �ملبلــــغ �ملحكــــ�م بـــه ق�ضائيـــا مب�جب حكم نهائي 

من م�ؤمن �أو م�ؤمني جميع �ملركبات �لأخرى �مل�ضرتكة فـي �مل�ض�ؤولية عن �حلادث .

ج - �لإ�ضابات �لبدنية و�ل�فاة لقائد �ملركبة �أو من فـي حكمه �أو لأحد �أو �أكرث من �أفر�د 

�أ�ضرتيهمــــا . تتحــــدد م�ض�ؤوليـــة كـــل مركبــة عـــن �لإ�ضابــات �لبدنية و�ل�فاة بن�ضبة 

خطاأ قائدها فاإذ� مل تتحدد �لن�ضبة �عترب �خلطاأ مق�ضما بالت�ضاوي فـيما بينهما ، 

وعليه �إذ� ثبت �أن �خلطاأ م�ضرتك بني مركبتني ومل تتحدد �لن�ضبة �عترب �خلطاأ 

، ومن ثم تتحدد م�ض�ؤولية م�ؤمن  مق�ضما بينهما بن�ضبة )50%( خم�ضني باملائة 

ملالك  �ل�فاة  �أو  �لبدنية  �لإ�ضابات  باملائة من  )50%( خم�ضني  بن�ضبة  كل مركبة 

�ملركبة �لأخرى �أو من فـي حكمه �أو لأحد �أو لأكرث من �أفر�د �أ�ضرتيهما �ملت�ضرر 

�لإ�ضابات  تلك  عن  �لآخر  �لن�ضف  �ضخ�ضيا  �ملركبة  مالك  ويتحمل  �حلادث  من 

�أو �ل�فاة �ل�ضادر بها حكم نهائي ما مل يكن مالك �ملركبة م�ؤمنا مب�جب ملحق 

�حل��دث �ل�ضخ�ضية فعندئذ يدفع م�ؤمنه �لن�ضف �لآخر وفق �أحكام وحدود هذ� 

�مللحق . 

        وي�ضــــري �ملبــــد�أ نف�ضــــه �إذ� كانـــت �مل�ض�ؤوليــة عــن وق�ع �حلادث م�ضرتكة بني �أكرث 

من مركبتيــن .
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و�أفر�د  فـي حكمه  له ومن  �مل�ؤمن  تلحق  �لتي  �لبدنية  �لإ�ضابات  - م�ضاريف عالج  د 

�أ�ضرتيهمـــا . تتحـــدد م�ض�ؤوليــة كــل مركبــة عــن تلك �مل�ضاريف بن�ضبة خطاأ قائدها 

فاإذ� مل تتحدد �لن�ضبة �عترب �خلطاأ مق�ضما بالت�ضاوي بينهما ، فـيتحمل �مل�ؤمن 

�أق�ضـــى  ، وبحـــد  �مل�ضاريــف  تلــك  باملائة من  لديه �ملركبة بن�ضبة )50%( خم�ضني 

�ملبلغ �ملبني بالفقرة )د( من �لبند رقم )13( من قي�د �ل�ضتعمال فـي جدول هذه 

�ل�ثيقـــة بينمــــا يتحمـــل م�ؤمــــن �ملركبــــة �لأخــــرى ن�ضبـــــة )50%( خم�ضيــن باملائــــة 

من جممل تلك �مل�ضاريف ، وي�ضري ذ�ت �ملبد�أ �إذ� كانت �مل�ض�ؤولية عن وق�ع �حلادث 

م�ضرتكة بني �أكرث من مركبتني .

8 - للم�ؤمن له تاأمينا �ضامال حق �لرج�ع مبا�ضرة �إىل �مل�ؤمن لديه للمطالبة بالتع�ي�ص 

عن �لأ�ضر�ر �لتي تلحق مبركبته نتيجة حلادث مت�ضببة فـيه مركبة �أو مركبات �أخرى 

علـــى �أن يــــع�د �مل�ؤمــــن بقيمـــة ما دفعه على �ل�ضركة �مل�ؤمن لديها �ملت�ضبب فـي �حلادث 

�أو علـــى ذ�ت �ملت�ضــــبــب فــــي �لـــحــادث �إذ� لــم يكن هناك عقد تاأمني �أو �أن عقد �لتاأمني 

ل يغطي هذه �مل�ض�ؤولية لأي �ضبب ، وفـي هذه �حلالة ، ل يفقد �مل�ؤمن له ميزة �خل�ضم 

�مل�ضتحقة له لعدم وج�د مطالبة ، وكذلك ل يلزم �مل�ؤمن له بدفع مبلغ �لتحمل عند 

��ضتخد�م حق �لرج�ع . 

9 - �إذ� وجد - وقت �ملطالبة بتع�ي�ص مب�جب هذه �ل�ثيقة - �أي تاأمني �آخر يغطي نف�ص 

�لفقـــد �أو �لتلـــف �أو �مل�ض�ؤوليـــة فـــاإن �مل�ؤمـــن ل يلتـــزم �إل بدفـــع جـــزء من قيمة ذلك 

�لفقـــد �أو �لتلــــف �أو �لتع�ي�ص �أو �لتكاليف �أو �مل�ضروفات معادل لن�ضــبة مبلــغ �لتاأميــن 

�أو �لتع�ي�ص مب�جب هذه �ل�ثيقة �إىل جمم�ع مبالغ �لتاأمني �أو �لتع�ي�ص عن نف�ص 

�لفقد �أو  �لتلف �أو �مل�ض�ؤولية جمتمعة .

�أي مبلـغ م�ضتحــق عليه مب�جب هذه  �مل�ؤمــن بدفــع  �أ�ضا�ضيــا للتــز�م  10 - يعتبــر �ضرطــا 

�لقيام  �ل�ثيقة من  �مل�ؤمن له وفاء كامال مبا ت�جبه �ضروط هذه  �أن ي�فـي  �ل�ثيقة 

بعمل �أو �لمتناع عن عمل ويعترب كذلك �ضرطا �أ�ضا�ضيا للتز�م �مل�ؤمن ب�ضحة �لبيانات 

�لأخطار  و��ضتيفاء  منه  �ملقدم  �لتاأمني  طلب  فـي  له  �مل�ؤمن  عن  �ل�ضادرة  و�لإقر�ر�ت 

باحلادث طبقا للمادة )4( من هذ� �لف�ضل . 
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�إىل �لطرف  �أد�ه من تع�ي�ص  �أن يرجع على �مل�ؤمن له بقيمة ما يك�ن قد  11 - للم�ؤمن 

�لثالـــث ، و�أن ميتنـــع عن �أد�ء �لتع�ي�ص �ملقرر للم�ؤمن له عن �أ�ضر�ر �ملركبة �مل�ؤمنة 

تاأمينا �ضامال �أو تع�ي�ص �لإ�ضابات �لبدنية �لتي ت�ضيب �مل�ؤمن لـــه ومـــن فــــي حكمـــه 

�ل�ثيقة  كانت  �إذ�  �لأولية  و�لإ�ضعافات  �لعالج  م�ضاريف  وكذلك   ، �أ�ضرتيهما  و�أفر�د 

تغطي هذه �لإ�ضابات وذلك فـي �حلالت �لآتية :

�أ - �إذ� ثبت �أن �لتاأمني قد عقد بناء على �إدلء �مل�ؤمن له ببيانات كاذبة �أو �إخفائه 

وقائـــع ج�هريــــة ت�ؤثـــر فــــي قـبــ�ل �مل�ؤمن تغطية �خلطر �أو على �ضعر �لتاأمني 

�أو �ضروطه .

�إذ� ن�ضـــاأ �حلــــادث عن ��ضتعمال �ملركبة فـي غري �لغر�ص �ملرخ�ضة من �أجله  ب -  

�أو عن قب�ل ركاب �أكرث �أو و�ضع حم�لة تزيد على �ملقرر لها ب�ضرط �أن تك�ن 

�لزيـــادة فــــي �حلالتيـــن هـــي �لتـــي ت�ضببت فـي �حلادث ، �أو لأن حم�لتها غري 

حمزومة ب�ضكل فني حمكم �أو ب�ضبب جتاوزها حدود �لعر�ص �أو �لط�ل �أو �لعل� 

�مل�ضم�ح به .

ج - �إذ� كـــان قائـــد �ملركبـــة غيـــر مرخـــ�ص له �أ�ضال بقيادة ن�ع �ملركبة �أو جرد منها 

�أو �ضحبت منه مب�جب �أمر �ضادر من �جلهات �ملخت�ضة �أو كان و�قعا حتت تاأثري 

م�ضكر �أو خمدر .

د - �إذ� ثبت �أن �حلادث �أو �ل�فاة �أو �لإ�ضابة �لبدنية قد ن�ضاأت عن عمل �رتكبه �مل�ؤمــن 

له عن ق�ضد ، ول يرتتب على حق �لرج�ع �ملقرر للم�ؤمن وفقا لأحكام هـــذ� 

�لبند و�ل�ضروط �ل��ردة بهذه �ل�ثيقة �أي م�ضا�ص بحق �ملت�ضرر قبل �مل�ؤمن له .

12 - ل ت�ضمع �لدعاوى �لنا�ضئة عن تطبيق هذه �ل�ثيقة بعد �نق�ضاء �ضنتني من تاريخ 

حدوث �ل��قعة �لتي رفعت ب�ضاأنها �لدع�ى ، على �أنه فـي حالة �إخفاء بيانات ج�هرية 

�لتقادم  مدة  فاإن  بيانات ج�هرية غري �ضحيحة  تقدمي  �أو  �مل�ؤمن  باخلطر  متعلقة 

�ملذكـــ�رة ت�ضـــري مـــن تاريــخ علم �ضاحب �مل�ضلحة فـي رفع �لدع�ى بالبيانات �ملخفاة 

�أو �لبيانات �ل�ضحيحة ، وينقطع �لتقادم �مل�ضار �إليه بكتاب م�ضجل �أو بت�ضليم �مل�ضتند�ت 

�ملتعلقة باملطالبة �إىل �مل�ؤمن �ملعني خالل �لفرتة �مل�ضار �إليها بتلك �لفقرة .
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13 - تعترب �ضرطة عمان �ل�ضلطانية هي �جلهة �ملخت�ضة باإ�ضد�ر تقارير تخطيط �حلادث 

وتقارير فح�ص �ملركبة �ملت�ضررة من �أي حادث .

 ، �ملركبـــة  �ل��قعة علــى  �ملرئية  �لأ�ضر�ر غري        وفــــي حالــــة وجــــ�د خالف على م�ضببات 

�أخرى  مرة  �ل�ضلطانية  عمان  �ضرطة  فح�ص  �إد�رة  �أو  �ملعنية  لل�كالة  �ملركبة  تر�ضـــل 

لتحديد �ضبب �ل�ضرر غري �ملرئي �إن كان من �حلادث �أو نتيجة للبلــى و�لــقدم فــاإذ� 

كانت هذه �لأ�ضر�ر هي نتيجة للحادث يتحمل �مل�ؤمن جميع �لتكاليف ، �أما �إذ� كانت 

�لأ�ضر�ر غري ناجتة عن �حلادث يتحمل �ضاحب �ملركبة تكلفة �لفح�ص و�لإ�ضالح ، 

و�إذ� عجزت �ل�كالة عن حتديد �ل�ضبب يتم �لرج�ع �إىل تقرير �إد�رة �لفح�ص �لذي 

يجب على جميع �لأطر�ف �للتز�م به .

�مل�ؤمن له  �لثالث ب�ضبب عدم قيام  تاأجيل ت�ض�ية مطالبة �لطرف  14 - ل يحق للم�ؤمن 

�مل�ض�ؤول عن �حلادث بدفع مبلغ �لتحمل �مل�ضتحق عليه للم�ؤمن .

15 - ل يجـــ�ز خ�ضــــم �ل�ضتهــــالك �أو تركيـــب قطـــع م�ضتعملة �إذ� كانت �لقطع من �ضمن 

�لقائمـــة �ملحــــددة مـــن قبــــل �ضرطــــة عمــــان �ل�ضلطانيــــة ، ح�ضــــب �جلــــدول رقـــم )5( 

من �مللحق رقم )1( .

16 - فـــــي حالــــة �لتاأميـــن علــى �ملعد�ت �لآلية �أو �ملركبات �لتجارية �مل�ضتخدمة فـي �حلفر 

�أو �لإن�ضاء�ت �أو ما �ضابه ، فعلى �مل�ؤمن عر�ص �لتاأمينات �لأخرى �لتي تغطي �لأخطار 

�ملعر�ضـــة لهــــا هـــذه �ملعـــد�ت فــــي حــــال ��ضتخد�مهـــا فـي م��قــع �لعمل و�أخذ م��فقة 

�أو رف�ص �ضاحب �ملعدة كتابة وفقا للجدول رقم )2( من �لبند ثانيا فـي طلب �لتاأمني 

و�إذ� كانت هذه �ملعد�ت مباعة بالأق�ضاط فـيجب �أخذ م��فقة �ملم�ل )�ملرتهن( .

17 - �ملدة �لق�ض�ى لإ�ضالح �أي مركبة مت�ضررة هي )30( ثالث�ن ي�ما فقط من تاريخ 

��ضتكمال ملف �حلادث وفـي حالة جتاوز �ملدة �مل�ضار �إليها فللمت�ضرر �حلق فـي �للج�ء 

�إىل �ملحاكم �ملخت�ضة مبا�ضرة للمطالبة بالتع�ي�ص . 
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18 - على �مل�ؤمن �ضرف �لتع�ي�ضات �لنقدية عن �لإ�ضابات و�لأ�ضر�ر �لناجتة من ح��دث 

��ضتكمال ملف  �أربعة ع�ضر ي�ما من تاريخ  املركبات فـي خالل مدة ل تتجاوز )14( 

�حلادث �أو من تاريخ �ضدور �حلكم �لنهائي .

لـــم يتجاوز مدة ��ضتخد�مها  �إذ�  �إ�ضــــالح �ملركبــــة �ملت�ضــــررة بال�كالــــة �ملعنيــــة  19 - يتــــم 

�ضنة من تاريخ �لت�ضجيل �لأول ، ويتم فـي ور�ضة �إ�ضالح تختار من بني قائمة ور�ص 

�لإ�ضالح �ملعتمدة من �ل�ضرطة �إذ� جاوز ��ضتخد�مها �ملدة �ملذك�رة �أعاله .

20 - �إذ� كانت مدة ��ضتعمال �ملركبة �ملت�ضررة ل جتاوز �ل�ضنة ، يجب �أن تك�ن قطع �لغيار 

�مل�ضتعملـــة فــــي عمليــة �لإ�ضالح كلهـــا جديـــدة و�أ�ضليــــة . دون خــــ�ضم �أي ��ضتــــهالك 

ول يج�ز ��ضتخد�م �أي قطع م�ضتعملة حمل �لقطع �ملت�ضررة من �حلادث . 

21 - �أ�ض�ص ح�ضاب قطع �لغيار على �لنح� �لآتي :

�أ - �إذ� جاوز عمر �ملركبة �ملت�ضررة �ضنة و�حدة ، يجب �أن تك�ن قطع �لغيار �مل�ضتعملة 

�أ�ضلية وجيدة ومن نف�ص ن�ع وعمر �ملركبة �ملت�ضررة ، و�أن تك�ن �ضاحلة لال�ضتعمال 

دون خ�ضم �أي ��ضتهالك على تلك �لقطع .

ب - �إذ� تعذر �حل�ض�ل على قطع غيار م�ضتعملة ، فـيجب على �مل�ؤمن �أن ي�فر قطع 

غيار �أ�ضلية جديدة دون خ�ضم �أي ��ضتهالك  .

ج - �إذ� رغب �مل�ؤمن له �أو �ملت�ضرر تركيب قطع غيار جديدة حمل �لقطع �ملت�ضررة رغم 

ت�فر قطع �لغيار �مل�ضتعملة ، فـيج�ز للم�ؤمن خ�ضم ��ضتهالك عن تلك �لقطع .

د - �إذ� رغب �مل�ؤمن له فـي �إ�ضــالح مركبتــه لــدى �ل�كالــة �ملعنية وبقطع غيار �أ�ضلية 

وجديدة فـيحق للم�ؤمن حت�ضيل �لفرق بني �ل�ر�ضة �ملعنية و�إ�ضافة �ل�كالة .

22 - على �مل�ؤمن �لذي يرف�ص طلب �لتع�ي�ص �أن ي�ضلم �إىل طالب �لتع�ي�ص بيانا مكت�با 

باأ�ضبـــاب �لرفـــ�ص ، وذلـــك خـــالل �أ�ضب�عيــن على �لأكرث بعد تقدمي طلب �لتع�ي�ص 

مــع �مل�ضتنـــد�ت �مل�ؤيـــدة لـــه ، ولطالب �لتع�ي�ص فـي هذه �حلالة �للج�ء �إىل �جلهات 

�ملخت�ضة للمطالبة بالتع�ي�ص .
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23 - فــــي حالــــة ت�ضببـــت �ملركبــــة �مل�ؤمــن عليها فـي وق�ع حادث نتج عنه فقد �أو تلف ملركبة 

تع�ي�ص  عن  �إل  م�ض�ؤول  يك�ن  لن  �مل�ؤمن  فاإن  له  �مل�ؤمن  لذ�ت  ممل�كة  مركبات  �أو 

�لفقد �أو �لتلف �لناجت للمركبة �مل�ؤمنة فـي حني يتحمــل م�ؤمن �أو م�ؤمــن� �ملركــبات 

�لأخرى �لفقد �أو �لتلف فـي حالة وج�د تغطية تاأمينية لها مب�جب �لف�ضل �لأول .

�إذ�  �أو  �إذ� �أ�ضيبت �ملركبة بخ�ضارة كلية نتيجة حلادث ، و�ألغيت بقر�ر من �ل�ضرطة ،   - 24

�أ�ضيبت باأ�ضر�ر جعلتها فـي حكم �خل�ضارة �لكلية "خ�ضارة ��ضتدللية" ، فاإن �لتع�ي�ص 

يح�ضب وفقا ملا ياأتي : 

�أول : بالن�ضبة للتاأمني �ل�ضامل : 

1 - حتدد قيمة �ملركبة نقد� عند تاريخ �ل�ضر�ء ح�ضب فات�رة �ضر�ء �ملركبة لأول 

�ل�كالة  �ضهادة من  فتطلب  �ملذك�رة  �ل�ضر�ء  فات�رة  تت��فر  فاإذ� مل   ، مرة 

بالقيمة �لفعلية للمركبة نقد� فـي تاريخ �ل�ضر�ء لأول مرة .

2 - يحـــ�ضب �ل�ضتهــــالك وفــــق جـــدول �ل�ضتهــالك �ملعتمد )1 اأو 2( من �مللحق 

رقم )1( . 

3 - �لفـــرق بني )�لبنـــد 1 ، �لبنــد 2( يعترب �لقيمة �لتاأمينية للمركبة عند بدء 

�لتاأميـــن فــــي �ل�ضـــن��ت �لتاليـــة لل�ضنـــة �لأوىل ، وه� �لأ�ضا�ص �لذي يعتد به 

فـي ت�ض�ية مبلغ �لتع�ي�ص فـي حالة وق�ع حادث .

4 - ��ضتثنـــاء مـــن �لق��عـــد �ملن�ضــــ��ص عليهـــا �أعـــاله فاإنـــه فــــي حالــة �لتاأمني 

علــى �ملركبـــة باأكثـــر مـــن �لقيمـــة ح�ضـــب �لق��عـــد �أعاله يلتزم �مل�ؤمن بدفع 

فـي �لعتبار  �لأخذ  بعد  �ل�ثيقة )وذلك  �ملتفــق عليـــه بجــدول هذه  �ملبلــغ 

�ل�ضتهالك �ملقرر( .

ثانيا : بالن�ضبة للتاأمني ل�ضالح �لطرف �لثالث :

�أو قيمتها  �ل�ض�قية للمركبة  �لقيمة  �ملت�ضبب عن �حلادث بدفع  يلتزم م�ؤمن 

�أيهما   ، �أول �ل��ردة فـي �ملــادة )24( من �لف�ضل �ل�ضاد�ص  وفقا للبند )3( من 

�أكرب .
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ملحــق رقــم )1(

قواعـد ت�سويـة املطالبـات واأ�سـ�س اال�ستهـالك

اأ�س�ض ح�ساب التعوي�ض :

التاأمني ال�شامل والتاأمني الإجباري : 

- اخل�شــــارة الكليــة : يح�شـــــب ال�شتهـــــالك منــذ ال�شهر الأول بن�شبة )1.25%( عن كل �شهر  

و) 15%( فـي نهايـة ال�شــنة الأوىل ويطبق جدول ال�شتهالك املعتمد 

بالن�شـبة لل�شـنوات التالية ح�شب اجلداول )1 ، 2(  مـن هذا امللحق . 

- اخل�شارة اجلزئية : يح�شـــب ال�شتهـــالك منـــذ ال�شهـــر الأول مـــن بداية ال�شــنة الثانية 

بن�شبــة )0.8%( عــن كــل �شهــر ، و)10%( بنهايــة ال�شنة الثانية ويطبق 

جدول ال�شتهالك املعتمد بالن�شبة لل�شنوات الآتية ح�شــب اجلــدول 

رقم )3( من هذا امللحق .

جــدول رقــم )1(

اال�ستهالك امل�ستخدم فـي ح�ساب اخل�سارة الكلية للمركبات اخلا�سة

الر�سيد اآخر ال�سنةجممع اال�ستهالكالر�سيد اأول ال�سنةال�سنة

85%15%100%الأوىل

72%28%85%الثانية

62%38%72%الثالثة

52%48%62%الرابعة

47%53%52%اخلام�شة

42%58%47%ال�ساد�سة

38%62%42%ال�سابعة

34%66%38%الثامنة

31%69%34%التا�سعة

28%72%31%العا�سرة

25%75%28%احلادية ع�شرة

23%77%25%الثانية ع�شرة

20%80%23%الثالثة ع�شرة

20%80%20%الرابعة ع�شرة وما فوقها
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جــدول رقــم )2(

اال�ستهالك امل�ستخدم فـي ح�ساب اخل�سارة الكلية للمركبات التجارية

الر�سيد اآخر ال�سنةجممع اال�ستهالكالر�سيد اأول ال�سنةال�سنـــة

85%15%100%الأوىل

72%28%85%الثانية

62%38%72%الثالثة

52%48%62%الرابعة

45%55%52%اخلام�شة

38%62%45%ال�ساد�سة

32%68%38%ال�سابعة

27%73%32%الثامنة

23%77%27%التا�سعة

20%80%23%العا�شرة وما فوقها

مالحظة : يطبق التنا�شب ، ن�شبيا لفرتة ال�شتعمال فـي اأثناء ال�شنة .
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جدول رقم )3(

اال�ستهالك امل�ستخدم فـي ح�ساب اخل�سارة اجلزئية

الر�سيــد اأول ال�سنـــةال�سـنــــة

-نهاية الأوىل

10%نهاية الثانية

15%نهاية الثالثة

20%نهاية الرابعة

25%نهاية اخلام�شة

30%نهاية ال�شاد�شة

35%نهاية ال�شابعة

40%نهاية الثامنة

45%نهاية التا�شعة

50%نهاية العا�شرة وما فوقها

جــدول رقــم )4(

جـدول احت�سـاب الق�سـط امل�سرتجـع

يحت�شب الق�شط امل�شرتجع عن املدد الق�شرية على اأ�شا�س خ�شم اجلزء الذي يتنا�شب معها 

وفق اجلدول اأدناه : 
 

الن�سبــة املخ�سومــةاملــــــدد

10%من اأول يوم اإىل 10 اأيام

20%من 11 يوما اإىل 30 يوما

30%من 31 يوما اإىل 60 يوما

40%من 61 يوما اإىل 90 يوما

50%من 91 يوما اإىل 120 يوما

60%من 121 يوما اإىل 150 يوما

70%من 151 يوما اإىل 180 يوما

75%من 181 يوما اإىل 210 اأيام

80%من 211 يوما اإىل 240 يوما

85%من 241 يوما اإىل 270 يوما

100%271يوما  اإىل نهاية ال�شنة
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جــدول رقـــم )5(

قائمة قطع الغيار 

التي يجب تغيريها باأخرى جديدة 

اإذا ت�سررت من حادث ال�سري , وذلك ح�سب املوا�سفات 

واملقاييــــ�س القيا�سيــــة دون خ�ســــم اأي ا�ستهــــالك عليــــها

Brake master cylinders ال�شطوانات الرئي�شية للكوابح )للفرامل(

Brake wheel cylinders ا�شطوانات عجلة الكوابح )الفرامل(

Brake calipers ج�شم الكوابح )الفرامل( 

) conduit type ( Brake cables كابالت الكوابح )طراز الأنابيب(

Brake hosesخراطيم الكوابح

Brake diaphragms�شفائح )اأغ�شية( الكوابح 

steering boxes�شناديق التوجيه

steering racks ترو�س التوجيه 

steering ball joints and swivelsحماور التوجيه ومفا�شلة الكروية 

seat beltsاأحزمة املقاعد 

Glassزجاج املركبة

Tires الإطارات

Air bags الو�شائد الهوائية
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ملحــق رقــم )2(

احلــوادث ال�سخ�سيــة

)التاأميــــن االختــــياري علـــى املوؤمـــن لهـــم 

ومـن فـي حكمهـم وعلى اأ�سرهم �سد االإ�سابات البدنية والوفاة(

اإعمال حلكم الفقرة )اأ( من املـادة )9( من قانون تاأمني املركبات ب�شاأن تغطية قائد املركبة 

واأ�شرته .

فـيما يلي جدول اأ�ش�س ون�شب تعوي�س الإ�شابات البدنية التي ت�شيب مالك املركبة وقائدها 

واأ�شرتيهمــا مــن جــراء حـــادث املركبــة ون�شــب التعويــ�س قيا�شـا على اأ�شا�س )10.000( ع�شرة 

اآلف ريال عماين ، �شواء للذكر اأو الأنثى . 

ن�سبة 

التعوي�س
نوع االإ�ســــــــابة م

%100 الوفاة اأو العجز الكلي امل�شتدمي . 1

%100 فقد ع�شو من الأع�شاء الفردية فـي اجل�شم اأو فقد منفعته . 2

%100

فقــــد ع�شويـــن مــــن الأعـــ�شاء الزوجية فـي اجل�شم اأو اأحدهما 

اإذا ترتب على ذلك فقد وظيفة الآخر اأو كان الع�شو الآخر غري 

موجود عند الإ�شابة .

3

%50

فـــقد اأي ع�شـــو زوجـــي اآخـــر لــــم يــــرد ذكـــره فــــي هــــذا اجلــــدول 

اأو فقد منفعته .

4

%100 فقد اأ�شابع اليدين اأو اأ�شابع الرجلني اأو فقد منفعتها . 5

%100

فقـــد القــــدرة اجلن�شيــــة اأو فقــــد القــدرة علــــى الإجنــــاب لـــدى 

الرجل اأو املراأة .

6
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ن�سبة 

التعوي�س
نوع االإ�ســــــــابة م

%100 فقــــد حا�شة من احلوا�س )التذوق ، اللم�س ، ال�شمع ، الب�شر ، ال�شم( . 7

%100 فقد وظائف العقل . 8

%100 فقد الأ�شنان جميعا . 9

%100 اجلنني اإذا �شقط حيا فمات . 10

%100 اجلنني اإذا �شقط ميتا . 11

%50 فقد اإحدى اليدين اأو الرجلني اأو فقد منفعتها . 12

%10 فقد اأي اإ�شبع من اأ�شابع اليدين اأو الرجلني اأو فقد منفعتها . 13

%5

فقد  اأو  الرجلني  اأو  اليدين  لإبهام  الطرفـية  ال�شالمية  برت 

منفعتها .

14

%3.3 برت ال�شالمية الطرفـية ل�شبابة اليد اأو الرجل اأو فقد منفعتها . 15

%5 فقد ال�شن . 16

%33.3 اجلائفة اإذا مل تنفذ اإىل اجلانب الآخر . 17

%66.6 اجلائفة اإذا نفذت من اجلانب الآخر . 18

تابع ملحــق رقم )2( : احلــوادث ال�شخ�شيــة )التاأميــــن الختــــياري علـــى املوؤمـــن لهـــم      

ومـن فـي حكمهـم وعلى اأ�شرهم �شد الإ�شابات البدنية والوفاة(
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ن�سبة 

التعوي�س
نوع االإ�ســــــــابة م

%33.3 النافذة . 19

%33.3 الآمة . 20

%33.3 الدامغة . 21

%10 الها�شمة فـي غري الوجه . 22

%20 الها�شمة فـي الوجه . 23

%15 املنقلة . 24

%5 املو�شحة فـي غري الوجه . 25

%10 املو�شحة فـي الوجه . 26

%1

وقت  مي�س  مل  اإذا  الن�شبة  هذه  ت�شتحق   : )الغمية(  الغيبوبة 

�شالة ، فاإن م�شى فله بكل �شالة خم�س ثلث الدية ) %0.066( 

ولـــــو طالــــت  عليــــه  يــــزاد  التعويــــ�س ول  يكتمــــل مبلــــغ  حتـــى 

مـــدة الغيبوبــة .

27

%0.5

) ن�شف 

فـي املائة (

العجز املوؤقت : يعو�س عن كل اأ�شبوع وملدة ل تتجاوز )26( 

اأ�شبوعا فـي فرتة التاأمني الواحد مبا ن�شبته .

28

تابع ملحــق رقم )2( : احلــوادث ال�شخ�شيــة )التاأميــــن الختــــياري علـــى املوؤمـــن لهـــم      

ومـن فـي حكمهـم وعلى اأ�شرهم �شد الإ�شابات البدنية والوفاة(
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يق�صد بالإ�صابات �ملبينة باجلدول �أعاله ما يلي : 

اجلائفــــة : �لتي ين�صاأ عنها جرح نافذ فـي ع�صو جموف .

الآمـــــــــــة : �لتي ت�صل �إىل �أم �لدماغ .

النافــــــذة : �لتي ين�صاأ عنها جرح نافذ فـي ع�صو غري جموف .

الدامغـــــة : �لتي ت�صل �إىل �لدماغ .

الها�شمــــة : �إذ� ه�صمت �لعظم ومل تنقله من مكانه .

املنقلـــــــــة : �إذ� ك�صرت �لعظم ونقلته من مكانه . 

املو�ضحـــة : فـي �جلر�ح �إذ� �أو�صح �لعظم .

�لإ�صابات �لبدنية �لو�ردة فـي جدول تعوي�ض �لإ�صابات ل يجوز �عتبارها مبينة على �صبيل 

�حل�صر ، بل يجب �لقيا�ض عليها فـيما مل يرد فـيه من �إ�صابات كما تعترب �لن�صب و�لأ�ص�ض 

و�ل�صو�بط �لو�ردة فـيه حدود� دنيا ميكن �لتفاق على ما يجاوزها .

�لأ�ص�ض و�ل�صو�بط �لو�جب �تباعها فـي تطبيق جدول تعوي�ض �لإ�صابات :

1 - فـي جميع �أحو�ل �لعجز يعتد بتقرير �صادر من �مل�صت�صفى �ملعالج .

�إ�صابات �لطرف �لعلوي  �لنا�صئة عن  �أع�صر قدرت درجات عجزه  �مل�صاب  �إذ� كان   - 2

�لأي�صر بذ�ت �لن�صب �ملقررة لهذ� �لعجز فـي �لطرف �لأمين .

3 - �إذ� عجز �أي ع�صو من �أع�صاء �جل�صم عجز� كليا م�صتدميا عن �أد�ء وظيفته ، �عترب 

هذ� �لع�صو فـي حكم �ملفقود ، و�إذ� كان ذلك �لعجز جزئيا قدرت ن�صبتـه تبعــا ملــا 

�أ�صاب �لع�صو من عجز عن �أد�ء وظيفته .

كامال  �لتئاما  �لتاأمت  قد  �جلر�حة  تكون  �أن  ير�عى  �لعجز  درجات  تقدير  عند   -  4

�أو معوقــــات حلركــــات �ملفا�صل �ملتبقية كالندبات  �أي م�صاعفــــات  �أن تخلــــف  دون 

�أو �لتكل�صات �أو �للتهابات �أو �مل�صاعفات �حل�صية �أو غريها ، وتزد�د درجات �لعجز 

تبعا ملــا يتخلف من هذه �مل�صاعفات .
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5 - ل يجمع امل�شاب فـي احلادث الواحد بني تعوي�س العجز الكلي امل�شتدمي وتعوي�س 

اأكرث من عجز جزئي م�شتدمي واحد  له اجلمع بني تعوي�س  الوفاة ولكن يحق 

على األ تزيد جملة م�شوؤولية املوؤمن فـي هذه احلالة عن قيمة ما يتوجب اأداوؤه 

فـي حالة الوفاة اأو العجز الكلي امل�شتدمي .

6 - اإذا حتــول العجز املوؤقت - خالل )6( �شتة اأ�شهر من تاريخ �شدور التقرير الطبي 

 ، اإىل وفاة امل�شاب نتيجة نف�س الإ�شابة اجل�شمانية  اأدى  اأو  النهائي - اإىل عجز دائم 

وجب تخفـي�س تعوي�س العجز الدائم اأو الوفاة مبقدار جمموع ما يكون قد مت 

دفعه اإىل امل�شاب عن ذلك العجز املوؤقت .

اأي منهم  اأي تعوي�س عن وفاة  املوؤمـــن له وقائد املركبة واأ�شرتيهما  7 - ل ي�شتحـــق 

اأو عن اإ�شابته البدنية الأخرى التي تعزى ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر كليا كان 

اأثناء  اأو لوقوعه  اأو ل�شروعه فـيه  اأو قائد املركبة  اإىل انتحار املوؤمن له  اأو جزئيا 

قيادته املركبة حتت تاأثري م�شكر اأو خمدر اأو اإذا كان غري حائز اأ�شال على رخ�شة 

قيادة لنــــوع املركبـــة اأو كـــان عــــدد الركـــاب اأكرث من املرخ�س به اأو كانت احلمولة 

تزيد على احلمولة املقررة وت�شبب عن اأي منهما احلادث وذلك كله دون الإخالل 

بالتعويـــ�س امل�شتـــحق للمت�شــرريــن مــن الغــري عــن احلادث نف�شه اأو بحق املوؤمن 

فـي الرجوع على املت�شبب فـي وقوع احلادث .

8 - ل تزيد جملة م�شوؤولية املوؤمن جتاه الركاب عن احلادث الواحد وفق اأحكام جدول 

الركاب ح�شب  ناجت �شرب عدد  ، عن  املركبة  تاأمني على  اأي فرتة  الإ�شابات عن 

ال�شعة املرخ�س للمركبة فـي املبلغ املحدد بجدول الإ�شابات .
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ملحــق رقــم )3(

قواعـد خ�صـم عـدم املطالبـة

الطرف  وت�أمني  ال�ش�مل  الت�أمني  تغطية  عند  له  للم�ؤمن  امل�شتحقة  ن�شبة اخل�شم  حتدد 

الث�لث نتيجة عدم وج�د مط�لبة ب�اقع )5%( خم�شة ب�مل�ئة من ق�شط الت�أمــني ح�شــب املــدة 

اأو املدد املحددة فـي جدول ن�شب خ�شم عدم املط�لبة للت�أمني ال�ش�مل والطرف الث�لث , وذلك 

وفق الق�اعد الآتية :

1 - فــــي ح�لــــة ا�شتمـــرار عقــــد الت�أميـــن لــــدى نفــــ�س امل�ؤمـــن , تطبـــق ق�اعد اخل�شم 

على اأ�ش��س ق�شط ت�أمني ال�شنة الأوىل مع الأخذ فـي العتب�ر احلد الأدنى لق�شط 

الت�أمني ال�ش�مل والطرف الث�لث املعم�ل به لدى امل�ؤمن .

2 - فـي ح�لة النتق�ل اإىل م�ؤمن اآخر , تطبق ق�اعد اخل�شم على اأ�ش��س ق�شط الت�أمني 

املعم�ل به لدى امل�ؤمن اجلديد وقت اإبرام ال�ثيقة مع الأخذ فـي العتب�ر احلد 

الأدنى لق�شط الت�أمني ال�ش�مل والطرف الث�لث املعم�ل به لدى امل�ؤمن اجلديد .

3 - يبقى حق امل�ؤمن له فـي ن�شبة خ�شم عدم املط�لبة الرتاكمية ق�ئم� فـي ح�لة تغيري 

ن�ع التغطية الت�أمينية من الت�أمني ال�ش�مل اإىل ت�أمني الطرف الث�لث والعك�س .

4 - يج�ز للم�ؤمن وامل�ؤمن له التف�ق على مدد اأط�ل اأو ن�شب خ�شم اأكرب .

امل�ؤمن احل�يل فـي ح�لة  5 - يحق للم�ؤمن له طلب �شه�دة خ�شم عدم املط�لبة من 

النتق�ل اإىل م�ؤمن اآخر .

6 - فــــي ح�لـــة قيـــ�م امل�ؤمـــن له بعمل ح�دث خالل فرتة ت�أمينه يحرم من احل�ش�ل 

على ن�شب اخل�شم ال�اردة فـي اجلدول اأدن�ه .
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