
:موضـوع عقـد التعهـد -1

إذا كان المشروع مؤلفاً من أكثر  )

من جزء واحد يجب تحديد األجزاء

(1 )( المطلوب التأمين عليها

: مكـان موقـع األشغـال- 2

المنطقة / المحافظة / البلد 

القرية / البلدة / المدينة 

 :(االرتفاع، العمق، عدد الطوابق:الطول ) المقـاييس:وصف وتفـاصيل أشغـال عقـد المقـاولـة-7

 

 :(الطريقة ، العمق األقصى للحفريات) األسـاسـات 

:ُطرائق البنـاء 

:مـواد البنـاء 

إذا كان هناك حاجة، استعمل صفحات منفصلة(1)

(2)

.المياه ، الجسور والمنشأات التي تتم في مناطق معرضة للزالزل، تمأل طلبات تأمين خاصة بها

: اسم وعنـوان صـاحب العمـل 3-

طـلب تـأمين ضـد جميع أخطـار المقـاولين

:اسم وعنوان المهندس االستشاري

:اسم وعنوان المقـاولين الثانويين

: اسم وعنوان المقاول أوالمقاولين 4-

5-

6-

بالنسبة للموانئ ، األرصفة داخل البحر، األحواض المائية، األنفاق ، الدهاليز ،السدود، الطرق ، المطارات ، الخطوط الحديدية ،شبكات
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النعم:هل للمقاول خبرة في هذا النوع  من العمل أو طرائق البناء-8

:تاريخ أمر المباشرة :مـدة التـأمين-9

:مدة اإلنشاء 

شهراً

:مدة الصيانة 

شهراً

:األشغال التي سيقوم بتنفيذها المقاولون الثانويون -10

النعمانفجار- حريق :األخطـار الخـاصة-11

النعمفيضـان و إغـراق

النعمإعصار- عواصف - انهيـارات 

النعماستعمال المتفجرات للهدم

النعماألخطار األخرى 

النعمنتيجة هيجان مياه البحرمن جراء بركان أو زلزالالبـراكين، األمواج العاتية 

النعمهل لوحظت هزات أرضية في المنطقة 

القوةالحجمفي حال اإليجاب، يرجى تحديدها 

النعم

النعم

صخرية         حصىرملطينأرض طمر:مواصفـات التربـة -12

غيرها

النعمهل هناك تصدعاً جيولوجياً في الجوار؟

:منسوب المياه الجوفية-13

:االسم...اسم أقرب نهر أو بحيرة أو بحر-14

:المسافة

: المناسب:األدنى :المتوسط

:أقصى منسوب سجل حتى اآلن

:تاريخ االنتهاء من العمل

هل يستند تصميم المنشأات المـراد التـأمين عليهـا على القواعد الخاصـة بمقاومة 

الهزات األرضية

هل التصميم النموذجي المتبـع أعلـى من التصميم المنصـوص عنه في هـذه القواعد

هل األخطار المذكورة في هذا السؤال )

تشكل خطراً إضافياً على المشروع إذا 

يرجى ذكر حدود " نعم"كان الجواب 

( 5المسؤولية على الصفحة  
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إلى من: فصل األمطار :الظروف المناخية -15

:نسبة هطول األمطار 

بالساعةباليومبالشهر

:خطر العواصف

قليلوسطعالي

النعمهل ترغب في أن يشمل التأمين الساعات اإلضافية و العمل الليلي والعمل أثناء العطل الرسمية؟-16

:حـدود التعويض 

النعمهل ترغب في أن يشمل التأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير أي الفريق الثالث ؟-17

النعمهل للمقاول عقد تأمين مفصل لتغطية المسؤولية المدنية؟

:حـدود التعويض 

18-

19-
حدود التعويضالنعم 

التفاصيل الكاملة 

:لهذه األبنية و المنشآت 

 

تفاصيل األبنية الموجودة حول

الموقع أو المحيطة به والتي يمكن

أن تتأثر من أشغال العقد ، مثل

الحفريات ، دعم وتثبيت األوتدة،

االهتزازات، انخفاض مستوى

:المياه الجوفية

 

هل األبنية أو المنشآت الموجودة

في الموقع أو بالقرب منه والتي

هي بملكية المقاول أو صاحب

العمل أو بحيازته على سبيل 

األمانة أو الوديعة أو إشرافه

مشمولة بالتأمين ضد األضرار

والخسائر الناتجة عن األشغال؟
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:يرجى تحديد المبالغ المطلوب التأمين عليها وحدود التعويضات المطلوبة ، بالقسم األول و القسم الثاني فيما يلي -20

قيمة العقد- 1.1

المواد المقدمة من قبل صاحب العمل -2.1

تجهيزات ومعدات اإلنشاء - 2

(يؤمن عليها بحدود المبلغ المذكور فقط): إزالة األنقاض- 4

:1

1.1

2.1

:2

مجموع حدود التعويضات المؤمنة بالنسبة للقسم الثاني

:القسم األول 

األضرار المادية
المبالغ المطلوب التأمين عليها

:أشغال عقد المقاولة- 1

األشغال الدائمة و المؤقتة بما فيها المواد كافة التي ستصبح جزءاً من 

المشروع

:آليات اإلنشاء- 3

(يرجى إرفاق قائمة بمفرداتها مع ذكر قيمتها االستبدالية)

األشياء المطلوب التأمين عليها

حدود التعويض

الهزات األرضية والبراكين

حدود التعويضالبنود المؤمنة 

العواصف والزوابع و الفيضانات و االنهيارات و اإلغراق

 لكل شخص مصاب

 المجموع

 األضرار المادية

 

:القسم الثاني

:المسؤولية تجاه الغير

األخطار الخاصة المطلوب التأمين عليها

: األضرار الجسدية

توقيع طـالب التـأمين

التـاريخ 

نحن نصرح بموجبه بأن البيانات المعطاة من قبلنا جواباً على هذه األسئلة والطلب هي كاملة وصحيحة حسب معرفتنا واعتقادنا، ونوافق/ أنا 

بموجبه أن تكون هذه األسئلة و أجوبتها أساساً لعقد أو عقود التأمين الصادرة فيما يتعلق باألخطار المذكورة أعاله ، وأن تشكل جزءاً ال يتجزأ 

ومن المتفق عليه أن الشركةالمؤمنة تكون مسؤولة وفق أحكام العقد فحسب وأن المؤمن له لن يتقدم بأية ادعاءات أخرى. من هذا العقد أو العقود

.تتعهد الشركة المؤمنة بأن تعتبر هذه المعلومات سرية.  مهما كان نوعها

مجموع المبالغ المؤمن عليها  بالنسبة للقسم األول

.أو خسائر أو أضرار متسلسلة ناتجة عن سبب واحد/حد التعويض بالنسبة لكل خسارة أو ضرر و  (3)

.حد التعويض بالنسبة ألي حادث أو حوادث متسلسلة قد تنتج عن سبب واحد  (4)
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