
اسم المشروع / العقد: . 1

 )إذا كان المشروع یتكون من عدة مراحل، حدد المراحل التي ترغب بتأمینھا(

عنوان الموقع: . 2

)المنطقة ، المقاطعة، اسم المدينة/ القرية(

اسم وعنوان صاحب / مالك المشروع: . 3

اسم / أسماء وعنوان / عناوین المقاول / المقاولین الرئیسي: . 4

اسم / أسماء وعنوان / عناوین المقاول / مقاولي الباطن: . 5

اسم وعنوان المھندس اإلستشاري: . 6

تفاصیل أعمال العقد ویجب تقدیم بیانات تقنیة: )المسافات: األطوال، االرتفاع، العمق، المدى، عدد  األدوار(. 7

ما ھي األعمال التي ستنفذ بواسطة مقاولي الباطن . 8

ھل  لدى  أي من المقاولین المبینة أسمائھم أعاله خبرة سابقة بمثل ھذه المشاریع . 9

مدة المشروع: أعمال اإلنشاء كاملة من بدایة العمل حتى التسلیم النھائي: . 10

 )عدد( األشھر  تاریخ بدایة العمل:  تاریخ انتھاء  العمل: 

مدة الصیانة )عدد( األشھر  من:  الى: 

طمم . 11 رملیة      طینیة        حصى          صخریة      تفاصیل التربة:   

 أنواع أخرى:

ھل ھناك مخاطر جیولوجیة في المنطقة     نعم    ال

بین تلك المخاطر بالتفصیل:

ھل موقع المشروع معرض لخطر فیضان / غمر المیاه؟ 

بین إجراءات الوقایة من ھذا الخطر

ھل مسؤولیة الفریق الثالث مراد شملھا بالتغطیة    نعم    ال. 12

اسم الشركة ھل المقاول لدیه وثیقة منفصلة للفریق الثالث            نعم            ال  

حدود المسؤولیة المؤمن علیھا لدیھم                           المبلغ 

تفاصیل األبنیة القائمة والممتلكات المحیطة . 13

ھل الممتلكات المحیطة أو األبنیة القائمة المالصقة للموقع المملوكة أو تحت حراسة أو إشراف أو عھدة المقاول أو صاحب المشروع، مراد التأمین 
علیھا ضد الخسائر واألضرار الناتجة مباشرة من أعمال المقاولة؟   نعم    ال

قیمة تلك المباني: 

حدود المسؤولیة المراد التأمین علیھا: 

طلب تأمین ضد جمیع أخطار المقاولین
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القسم األول
)األضرار المادیة(

المبالغ المراد التأمین علیھاالبنود المراد تأمینھا

1.   أعمال العقد )األعمال المؤقتة والدائمة بما فیھا المواد المرتبطة معھا(

أ-    سعر )قیمة( العقد

ب- المواد أو البنود المقدمة من صاحب المشروع

2.   معدات وآلیات اإلنشاء  

3.   مكائن اإلنشاء )یرفق بھا كشف تفصیلي(

4.   إزالة األنقاض

5.   األبنیة القائمة والممتلكات المحیطة 

إجمالي مبلغ التأمین للقسم األول

القسم الثاني
)مسؤولیة الفریق 

الثالث(
حدود المسؤولیةالبنود المراد تأمینھا

1.   اإلصابات الجسمانیة

أ-   ألي شخص

ب- المجموع لعدة حوادث

2.   األضرار المادیة للحادث الواحد ولمجموع الحوادث خالل فترة التأمین 

یقصد بحدود المسؤولیة ھو قیمة األضرار والخسائر الناتجة عن حادث واحد

أو سلسلة ناشئة عن واقعة واحدة

مبلغ التأمینأخطار خاصة ممكن تغطیتھا وفق مبالغ محددة

الزالزل وانزالق التربة والبراكین

العواصف والزوابع والفیضانات وغمر المیاه

أنا/ نحن الموقع/ الموقعون أدناه أقر/ نقر وأتعھد/ نتعھد بأن البیانات المقدمة أعاله ھي صحیحة وكاملة حسب ما ھو متوفر لدي/ لدینا ولم أخف/ نخف 
أیة بیانات أو معلومات یمكن أن تؤثر ســلبًا في تقییم الخطورة لغرض التضلیل في منح الشروط الالزمة لتغطیة تنفیذ المشروع كما وأقر/ نقر بأن البیانات 
والمعلومات أعاله تعتبر األساس لتعاقدي/ لتعاقدنــا مع الشركة وقبــوًال بنصوص الوثیقة و/أو المالحق النموذجیة للشركة في حال موافقتي/ موافقتنا 

على عرض شروط وأسعار التأمین المقدمة من الشركة.

ال یعني تعبئة ھذا الطلب إشعارًا لسریان التأمین إال بعد موافقة الشركة الخطیة علیه و/أو إصدار وثیقة التأمین.

اسم طالب التأمین: 

التوقیع: 

الختم: 

التاریخ: 

بیان تفاصیل المبالغ المراد تأمینھا وحدود المسؤولیة المطلوبة والمرتبطة بقسمي الوثیقة:
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