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شروط جأمين المسؤولية المذنية (ضذ الغير)
لقوارب النسهة ,الصيذ ,جث سكي ,جث بوت

 .1شروط الحغطية:
رٞاكن اُششًخ ػِ ٠رؼ٣ٞغ أُشزشى ػٖ أٓ ١جِؾ أٓ ٝجبُؾ ٣ذكؼٜب أُشزشى ثذٌْ ٓغئ٤ُٞز ٚثٔٞجت
اُوبٗ ٕٞػٖ اُ٤خذ أُؤٖٓ ػِ ٚ٤اُز ٢ر٘شأ خالٍ عش٣بٕ ٛزا اُزأٓ ٖ٤ػٖ دٞادس رزؼِن ثـ.:
1/1

كوذإ أ ٝرِق أل٣خ عل٘٤خ أخش ٟأ ٝأ٣خ ٓٔزٌِبد ٜٓٔب ًبٗذ.

2/1

كوذإ د٤بح أ ٝإطبثخ جغٔبٗ٤خ هشة اُ٤خذ أ ٝػِ ٠عل٘٤خ أخش.ٟ

3/1

أٓ ١ذبُٝخ ُشكغ أ ٝاُشكغ اُلؼِ ٢أ ٝاصاُخ أ ٝرذٓ٤ش ُذـبّ اُ٤خذ أُؤٖٓ ػِ ٚ٤أ ٝأُٔزٌِبد
اُز ٢ػِٜ٤ب.

 .2المصاريف القانونية:
ثششؽ اُذظٓ ٍٞغجوب ػِٞٓ ٠اكوزٜب اٌُزبث٤خ عٞف رذكغ اُششًخ أ٣ؼب:
1/2

أُظبس٣ق اُوبٗ٤ٗٞخ اُز٣ ٢زٌجذٛب أُشزشى أ ٝاُز٣ ٢ؼـش أُشزشى ُذكؼٜب ك ٢ر٘ل٤ز أُغؤ٤ُٝخ أٝ
ك ٢أُوبػبح ُزذذ٣ذ أُغؤ٤ُٝخ.

2/2

ٓظبس٣ق اُزٔث َ٤ػ٘ذ أ ١رذو٤ن ج٘بئ ٢أ ٝرذو٤ن ك ٢دٞادس ٓٔ٤زخ.

 .3السفينة األخث:
إرا اطـذّ اُ٤خذ أُؤٖٓ ػِ ٚ٤ثٔٞجت ٛزا اُزأٓٓ ٖ٤غ ٣خذ آخش ِٓٔٞى ًِ٤ب أ ٝجضئ٤ب
ُ٘لظ أُالى أ٣ ٝخؼغ ُ٘لظ االداسح كإٔ أُشزشى عٞف ٣ذظَ ػِٗ ٠لظ اُذوٞم رذذ ٛزا
اُزأًٓٔ ٖ٤ب ًُ ٞبٕ اُ٤خذ ا٥خش ِٓٔٞى ًِ٤ب ُٔالى ُ٤ظ ُٓ ْٜظِذخ ثبُ٤خذ أُؤٖٓ ػِٚ٤
ثٔٞجت ٛزا اُزأٓ.ٖ٤
 .4اإليجار بواسطة أشخاص آخرين:
ششٝؽ اُزــ٤خ ٘ٛب رشَٔ أ٣ؼب أ ١شخض ٣جذش ثبُ٤خذ أُؤٖٓ ػِ ٚ٤أٓ ٌٕٞ٣ ٝغؤٝال ػ٘ٚ
ثئرٕ ٖٓ أُشزشى أُغٔ ٠كٛ ٢زا اُزأٓ ( ٖ٤ثخالف أ ١شخض ٣ذ٣ش أٓ ٝؼ ٖٓ ٖ٤هجَ ٓذ٣ش
دٞع ث٘بء علٖ ,أ ٝدٞع سع ٞعلٖ اُ٘ضٛخ ,أٗ ٝبد٣ ١خٞد ,أًٝ ٝبُخ ٓج٤ؼبد أٝ
ٓؤعغبد ٓشبثٜخ) ٝاُز ١ػ٘ذٓب ٓ ٌٕٞ٣جذشا أٓ ٝغؤٝال ػٖ اُ٤خذ ٗٝز٤جخ ُخـش ٓــ٠
رذذ ششؽ (٣ )1ظجخ ٓغؤٝال ٣ٝذكغ كؼال أٓ ١جِؾ أٓ ٝجبُؾ أل ١شخض أ ٝأشخبص ,ثخالف
أُشزشى أُغٔ ٠كٛ ٢زا اُزأٓ ٌُٖٝ ٖ٤عٞف رؼٞد ٓ٘لؼخ اُزؼ٣ٞغ رذذ ٛزا اُششؽ إُ٠
أُشزشى  ٝكوؾ إُ ٠اُشخض أُجذش أ ٝأُغؤ ٍٝػٖ اُ٤خذ ًٔب ٞٓ ٞٛطٞف أػال ٝ ,ٙرُي
ثـِت ًزبثٝ ٖٓ ٢ػٖ ؿش٣ن ًٝبُخ أُشزشى ,الش٢ء رذذ ٛزا اُزٔذ٣ذ عٞف ٣ض٣ذ ٖٓ
ٓغؤ٤ُٝخ اُششًخ ػٖ دذٝد أُغؤ٤ُٝخ أُلشٝػخ رذذ ششؽ ( )7أدٗبٛٝ ٙزا اُزٔذ٣ذ عٞف
٣خؼغ ُجٔ٤غ اُششٝؽ األخش ٝ ٟاُزذلظبد كٛ ٢زا اُزأٓ.ٖ٤

 .5إزالة الحطام:

٣شَٔ ٛزا اُزأٓٓ ٖ٤ظبس٣ق إصاُخ اُذـبّ ُِ٤خذ أُؤٖٓ ػِ ٖٓ ٚ٤أٌٓ ١بٕ  ٌِٚٔ٣أ٣ ٝغزأجشٙ
أ٣ ٝشـِ ٚأُشزشى.
 .6االسثناءات:
ال ٣ــٛ ٢زا اُزأٓ ٖ٤ثأ ١دبٍ ٖٓ األدٞاٍ:
1/6

اُلوذإ /ٝأ ٝاُزِق ُِ٤خذ أُؤٖٓ ػِ ٚ٤أ ٝأُٔزٌِبد اُز٣ ٢ذزٜ٣ٞب أ٣ ٝذِٜٔب.

2/6

أُغؤ٤ُٝخ رجب ٙأُشزشى ٗلغٝ ٚسًبة ؿبهْ اُ٤خذ أُؤٖٓ ػِٝ ٚ٤رُي كٔ٤ب ٣زؼِن ثلوذإ اُذ٤بح أٝ

اإلطبثبد اُجذٗ٤خ أ ٝأُشع
3/6

أُغؤ٤ُٝخ اُ٘بشئخ ػٖ دٞادس ػِٔ٤خ هـش أٗ ٝوَ اُ٤خذ أُؤٖٓ ػِ ٚ٤ػِ ٠اُ٤بثغخ..

4/6

أُغؤ٤ُٝخ اُ٘بشئخ ػٖ رشى اُ٤خذ أُؤٖٓ ػِ ٚ٤ساع٤ب ثذ ٕٝدشاعخ ػِ ٠شبؿ٠ء أ ٝعبدَ ٌٓشٞف.

5/6

أ٣خ ٓغؤ٤ُٝخ رجب ٙأ ٝثغجت أ ١شخض ٣و ّٞثبُزضُج ػٖ أُبء أ ٝاُـٞص أث٘بء عذج ٚأ ٝاإلػذاد
ُغذج ٚأ ٝثؼذ عذج.ٚ

6/6

أ٣خ ٓغؤ٤ُٝخ رجب ٙأ ٝثغجت أ ١شخض ٣و ّٞثش٣بػخ أٗ ٝشبؽ ػذا اُزضُج ػِ ٠أُبء أ ٝاُـٞص أث٘بء
عذج ٚثبُ٤خذ أ ٝاإلػذاد ُغذج ٚأ ٝثؼذ عذج.ٚ

7/6

ؿشآبد رأد٣ج٤خ أ ٝػوبث٤خ ً٤لٔب ٝطلذ.

8/6

أ٣خ ٓغؤ٤ُٝخ أ ٝػشس رذذس ُِشجبى  ٝاُج٤ش ( ٗبهَ اُذشًخ).

9/6

رغزث٘ ٢أُغؤ٤ُٝخ  ٝاألػشاس اُ٘برجخ ػٖ اُظ٤ذ اُـ٤ش ٓششٝع ٓٝخبُلخ اُوٞاٗ ٝ ٖ٤اُجؼبئغ أُذِٔخ.

 .7حذود المسؤولية:
إٕ دذٝد ٓغؤ٤ُٝخ اُششًخ رذذ ٛزا اُزأٓ ٖ٤ثبُ٘غجخ أل ١دبدس أ ٝعِغِخ دٞادس اُ٘برجخ ػٖ ٗلظ
اُٞاهؼخ ُٖ ,رض٣ذ ثأ ١دبٍ ٖٓ األدٞاٍ ػٖ أُجِؾ أُزًٞس ك ٢اُٞث٤وخ ُٜزا اُـشع ٌُٖٝ ,ػ٘ذٓب
رٌٓ ٕٞغؤ٤ُٝخ أُشزشى ٓذَٔ ر٘ل٤ز ثٔٞاكوخ ًزبث٤خ ٓغجوخ ٖٓ اُششًخ ,كغٞف رذكغ اُششًخ أ٣ؼب
دظزٜب ٖٓ اُزٌبُ٤ق اُز ٢عٞف ٣زؼشع ُٜب أُشزشى أ٣ ٝؼـش ُذكؼٜب كٓ ٢ب ٣زظَ ثزُي.
 .8الححمل:
ُٖ رذكغ أ٣خ ٓـبُجبد ٗشأد ػٖ ؿش٣ن خـش ٓــ ٠رذذ ٛزا اُزأٓ ٖ٤إال إرا صاد ٓجٔٞع رِي
أُـبُجبد ػِ ًَ ٠دبدس ػٖ اُزذَٔ أُزًٞس ك ٢اُٞث٤وخ ُٜزا اُـشع ٝك ٢رِي اُذبُخ عٞف
٣غزوـغ ٛزا أُجِؾ.
 .9إخطار بالمطالبة:
1/9

ك ٢دبُخ ٝهٞع دبدس  ٌٖٔ٣إٔ ر٘شأ ػ٘ٓ ٚـبُجخ رذذ ٛزا اُزأٓ٣ ٖ٤جت إخـبس خلش اُغٞادَ أٝ
أهشة ٓخلش ششؿخ ٌُٔبٕ ٝهٞع اُذبدس  ٝإثالؽ اُششًخ ثزُي كٞسا.

2/9

٣شزشؽ ػِ ٠أُشزشى ػذّ اُذخ ٍٞك ٢أ٣خ ٓلبٝػبد ُـشع رؼ٣ٞغ أُزؼشس ثذ ٕٝاُذظ ٍٞػِ٠
ٓٞاكوخ اُششًخ اُخـ٤خ ثزُي.

 .11اإللغاء و جرجيع االشحراك:

٣ذن ُِششًخ إُـبء ٛزا اُزأٓ ٖ٤ك ٢أٝ ١هذ ثششؽ اخـبس أُشزشى هجَ ٓٞ٣ 30ب ٖٓ عش٣بٕ ٛزا
اإلُـبء  ٝػ٘ذٛب عٞف ٣زْ رشج٤غ ٗغجخ طبك٤خ ٖٓ االشزشاى رذزغت ػِ ٠أعبط ٗغجخ ٖٓ اشزشاى
اُزأٓ ٖ٤أُغزٞك ٢ػٖ ٓذح االعزؼٔبٍ.
إٕ اُششٝؽ اُزبُ٤خ رؼزجش ششٝؿب ٓ٘ٔ٤ٜخ ٝعٞف رجـَ أ ١ش٢ء ٓخبُق ُٜب ٓزًٞس كٛ ٢زا اُزأٓ:ٖ٤
 .11اسحثناء الحرب:
ال ٣ــٛ ٢زا اُزأٓ ٖ٤ثأ ١دبٍ ٖٓ األدٞاٍ اُلوذإ أ ٝاُزِق أ ٝأُغؤ٤ُٝخ أ ٝأُظبس٣ق ثغجت:
1/11

اُذشة أ ٝاُذشة األ٤ِٛخ أ ٝاُثٞسح أ ٝاُزٔشد أ ٝاُؼظ٤بٕ أ ٝأُ٘بصػبد أُذٗ٤خ اُ٘بشئخ ػٜ٘ب أ ٝأ١
ػذٝإ ٖٓ أ ٝػِ ٠هٞح ٓذبسثخ.

2/11

االعز٤الء أ ٝأُظبدسح أ ٝاُوجغ أ ٝاأل٣وبف أ ٝاُذجض ( ٣غزث٘ ٢خ٤بٗخ اُشثبٕ أ ٝاُجذبسح  ٝاُوشط٘خ)
ٓٝب ٘٣شأ ػٜ٘ب أ ٝػٖ ٓذبُٝخ اُو٤بّ ثٜب ٖٓ ٗزبئج.

3/11

األُـبّ أ ٝاُـٞسث٤ذاد أ ٝاُو٘بثَ أ ٝؿ٤شٛب ٖٓ أدٝاد اُذشة أُِٜٔخ.

 .12اسحثناء االضرابات و األعفاا السياسية:
ال ٣ــٛ ٢زا اُزأٓ ٖ٤ثأ ١دبٍ ٖٓ األدٞاٍ اُلوذإ أ ٝأُغؤ٤ُٝخ أ ٝأُظبس٣ق اُز٣ ٢غججٜب:
1/12

أُؼشث ٕٞػٖ اُؼَٔ أ ٝاُؼٔبٍ أُٔ٘ٞػ ٖٓ ٖ٤دخ ٍٞأٓبًٖ اُؼَٔ أ ٝاألشخبص أُغبٕٞٔٛ
ك ٢إػشاثبد ػٔبُ٤خ أ ٝاُشـت أ ٝاإلػشاثبد األ٤ِٛخ.

2/12

أ ١إسٛبث ٢أ ٝشخض ٣زظشف ثذاكغ ع٤بع.٢

 .13اسحثناء األخطار النووية:
ال ٣ــ ٢اُزأٓ ٖ٤ثأ ١دبٍ ٖٓ األدٞاٍ اُلوذإ أ ٝاُزِق أ ٝأُغؤ٤ُٝخ أ ٝأُظبس٣ق اُ٘بشئخ ػٖ:
1/13

أ ١عالح دشث٣ ٢غزخذّ االٗشـبس /ٝأ ٝاالٗظٜبس اُزس ١أ ٝاُ٘ ١ٝٞأ ٝرلبػالد أخشٟ
ٓزشبثٜخ أ ٝهٞح أ ٝػ٘ظش رٗ ٝشبؽ اشؼبػ.٢

2/13

رأ ٖ٣اإلشؼبػبد ٖٓ أ ٝرِٞس ث٘شبؽ إشؼبػ ٖٓ ٢أٝ ١هٞد ٗ ١ٝٞأ ٖٓ ٝأ٣خ ٓخِلبد ٗ٣ٝٞخ ٖٓ
ادزشام ٝهٞد ٗ.١ٝٞ

3/13

اُ٘شبؽ اإلشؼبػ ٢أ ٝاُغٔ ّٞأ ٝأُزلجشاد أ ٝأ٣خ ٓٔزٌِبد خـشح ُزجٔ٤غ أ٣خ ٓزلجشاد ٗ٣ٝٞخ أٝ
ٓشًجبرٜب اُ٘٣ٝٞخ.

4/13

اعزث٘بء اُزِٞس اُجذش ١ششؽ .71/5/1

االشحراطات:
( )1إٔ ال رض٣ذ اُغشػخ أُظٔٔخ ػٖ  40ػوذح.
( )2دكزش اُغل٘٤خ ٣جت إٔ  ٌٕٞ٣طبُذب أث٘بء ٓذح اُزأُٜٓ ٖ٤ز ٙاُٞث٤وخ.
( )3عٞف رٌ ٕٞاُزــ٤خ أُٔ٘ٞدخ خبػؼخ ُوٞاٗ ٝ ٖ٤ششٝؽ ٝصاسح أُٞاطالد.
 .14االخحصاص القضائي:
أٗ ١ضاع ٘٣شأ رذذ ٛز ٙاُٞث٤وخ عٞف ٣لظَ ث ٚك ٢دُٝخ اٌُ٣ٞذ ٝؿجوب ُوٞاٗ ٖ٤دُٝخ اٌُ٣ٞذ.

