
 

 
 

السرقة/ طلب تأمين ضد الحريق  
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------- ) :االسم التجاري(اإلسم الكامل لطالب التأمين 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: العنوان

.:----------------------- ب.ص  : -------------------------------------------فاكس     : ------------------------------------------تلفون

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:الصنعة أو المهنة

:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- الشخص الذي يمكن االتصال به 

 تفاصيل األمالك التي يراد تأمينها
على  محتويات  و قيمة كل منها مفصالً  دة و كذلك ذكرعلى حء يجب ذكر المبلغ لكل بنا

حدة 
مبلغ التأمين ضد  

الحريق 
 )نوع العملة(

مبلغ التأمين ضد 
   السرقة

 )نوع العملة(
   :على األبنية

 
  

  : على الديكورات والتجهيزات الكهربائية بما في ذلك أنظمة التبريد والتدفئة 

:  مستودعاتعلى أثاث و أدوات منزل أو مكتب أو 
 

  

على بضائع 
): مع تعيين نوعها ( 

  

  )  يرجى تعيين نوعها : ( على أمالك أخرى

  : المجموع                                                          
 

) الرجاء وضع إشارة عند األخطار المطلوب تغطيتها( التي يراد تغطيتها   األخرى تفاصيل األخطار

 أضرار الطائرات أو أية أجهزة جوية أخرى أو ما يسقط عنها  ل والبراكين الزالز

 األضرار التي تصيب الجوار  المسؤولية اتجاه  اإلنفجار 

 انفزار أنابيب المياه أو األجهزة و فيضان خزانات المياه  الفيضانات   الزوابع و العواصف،

 اإلضطرابات و االضرابات   التصادم 

 ) أو المستأجر ( تجاه األضرار التي تصيب مالك البناء المسؤولية ا

 أخطار أخرى 
: في حال طلب  تغطية انقطاع العمل 

). باستثناء األجور السنوية (الربح السنوي االجمالي 
األجور السنوية 
فترة التعويض 

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

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

 
  : -------------------------------------------------------------------------------------مدة التأمين

سنة --------------------    من شهر ---------------------   تبدأ في اليوم -------------------------
سنة ---------------------   من شهر ---------------------   و تنتهي في اليوم ---------------------



 

 
 

 
 

  :اذكر مكان الملك المراد تأمينه )1
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------               

             
 :اذكر االسم الكامل لمالك البناء   )2
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------           
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            

 
بناء ؟ كم عمر ال      -

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

 
 هل يستعمل البناء   )3

 
 مستودع                           للسكن الخاص                                 للتجارة                                   للصناعة     
 

 :إذا كان البناء يستعمل للسكن ، هل هو  )4
مسكن خاص تشغله أنت مستقالً ؟  -
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------                  
شقة ضمن بناء و في أي طابق ؟  -
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------     
هل يقيم في البناء شخص على الدوام ؟  -
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------                 
إذا كان الملك يترك غير مأهول إلى أي مدى ؟  -
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------     
 

إذا كان البناء يستعمل للتجارة أو الصناعة أو كمستودع   )5
لبناء ؟ ما هي التجارة أو الصناعة القائمة في ا -
 

---------------------------------------------------------------                        ------------------------------------------- 
 ؟) للمصانع ( يرجى تفصيل مراحل االنتاج  -
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
كم غرفة تشغل في البناء و في أي طابق ؟  -
 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
 

 هل الغرف متصلة ببعضها من الداخل، متالصقة أم منفصلة ؟  -
.) يرجى تفصيل نوع الجدران الفاصلة والمسافة بين األبنية إن كانت منفصلة(

 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------     

 
 

 كم مضى من الزمن على وجودكم في هذا المكان ؟  )6
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
كم مضى من الزمن على ممارستكم هذه المهنة ؟        -

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

             



 

 
 

 من أي مواد تتألف جدران البناء الخارجية ؟  )7
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

          
 :اذكر كيفية تسقيف البناء   )8

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 من كم طابق يتألف البناء بما في ذلك الدور السفلية ؟  )9
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
                         

 ما هو عدد الموظفين العاملين في المركز ؟)   10
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                 
ما هي ساعات العمل ؟  -

 
       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------                    

                     
متراً عن البناء ،  15إذا كان هناك أبنية محاذية أو تقع ضمن مسافة ال تزيد عن     )11

. يشغلها و ألي أمر تستعمل فاذكر من                    
 

                         :-------------------------------------------------------------------------------------------البناء على اليمين                     -
 

                        :-------------------------------------------------------------------------------------------البناء على اليسار                     -
 

             :----------------------------------------------------------------------------------------------البناء األمامي                     -
 

    :------------------------------------------------------------------------------------------------ء الخلفيالبنا                     -
                        

 ما المعونة التي يمكن االعتماد عليها في حال نشوب الحريق ؟    )12
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------                
 

كم يبعد مركز اإلطفاء عن مكان الخطر ؟                  -
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------                
             

هل تفرضون نظام مراقبة التدخين ؟       -
   

نعم                                                ال                
 

:  اذكر بالتفصيل ما هي االحتياطات المتخذة لمنع السرقة     -
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------                        
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------                     

 
 هل يتم جرد الموجودات مرة في السنة على األقل ؟    )13

نعم                                           ال                
 

حتراق ؟ هل تحتفظ بدفتر الحسابات هذه في خزانة حديدية غير قابلة لال     -
نعم                                            ال                

 
هل تحتفظ بنسخ عن دفاتر الحسابات في مكان آخر ؟                      -

نعم                                            ال                                    
 



 

 
 

لبضائع الداخلة و الخارجة عن طريق المبيع؟ هل تحتفظ بسجل مفصل ل  -
نعم                                            ال                

 
إن ال، فكيف يمكن معرفة مقدار الخسارة بدقة ؟  -
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------                    
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 
 هل لديك عقد تأمين آخر على نفس الملك في شركات تأمين أخرى ؟    )14

ال            نعم                                                          
 

.  إن كان إيجابا فاذكر بالتفصيل                      -
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------                       

 
 
 

 هل حصل لك خسارة خالل الخمس سنوات الماضية ناتجة عن الحريق أو    )15
السرقة أو أي من  األخطار المراد تغطيتها ؟                   

ال                                              نعم                                      
 

و ما هي االحتياطات التي اتخذت للحيلولة دون . إن كان إيجاباً، اذكر التفاصيل                      -
. التكرار                       

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------                          

 
 من نصحك أن تؤمن في شركة التأمين العربية ؟    )16

 
           ---------------------------------------------------------------------------------------------------------        

 
 
 

مبلغ  من مجموع المبلغ المؤمن و ال يتعدى%  5باستثناء األثاث، البيانو أو األرغن مؤمنة بهذا العقد ضد السرقة عن (ال يجب أن يزيد ثمن أي قطعة : مالحظة
.  إال إذا ذكرت بالتعيين و أمنت إفرادياً ) باختيار أقل المبلغين(_____________ 

 
هي صحيحة و ستكون أساساً للتأمين و هي التي تقرر السعر الذي بموجبه يحتسب  إن المعلومات المقدمة كأجوبة على األسئلة الواردة في هذا الطلب: مالحظة 

. القسط
 

__________________________  التاريخ _________________ ____توقيع طالب التأمين 
 
 

 
: معلومات إضافية

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 


