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ثقـة بحجـم املسؤوليـة



تأسست المتحدة للتأمين عام 1981م ، كإحدى الشركات التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم ،و هي 
المجموعة التي تشمل كبريات شركات القطاع الخاص في الشرق األوسط  والتي تطورت بشكل 

متسارع في مجاالت متعددة منها الصناعي والخدمي والبنكي والزراعي.

وقد واكبت المتحدة للتأمين بتطورها تطور المجموعة بشكل ملحوظ عبر سنوات خدمتها حتى 
أصبحت شركة التأمين الرائدة في سوق التأمين اليمني ومن خالل كادر ذو تأهيل وخبرة عاليين 

فهي تطمح دومًا لخدمة عمالئها بأعلى درجات الجودة والحرفية.

 وتتحدد رسالة الشركة في اإلسهام بتوفير تغطيات تأمينية متطورة ومنافسة من خالل معيدي 
تامين من الدرجة األولى ذوي السمعة الممتازة عالميًا . 

وانفردت المتحدة للتأمين في السوق اليمني بتطبيق نظام إدارة الجودة وبذلك حصلت على شهادة 
الجودة العالمية ايزو )9001 - 2008( لتنال األولوية و الريادة بذلك كأول شركة تأمين يمنية 

تحصل عليها وإحدى أوائل شركات التأمين العربية الحاصلة على هذه الشهادة .
وتغطي فروع المتحدة للتامين مختلف أرجاء اليمن، ولديها فريق عمل مكون من أكثرمن 300 

كادرًا مؤهل.   

 عملت املتحدة للتأمني على تطوير نظام تأمني تكافلي بني املقاولني واملهندسني واملالك 
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التي قد  المادية  المشاريع والمعدات واآلالت ويغطى جميع األخطار  بتأمين  للتأمين  المتحدة  الهندسي لدى  التأمين  يختص 
تتعرض لها الممتلكات المؤمنة باختالف أنواع هذه الممتلكات وطبيعة العمل فيها، ومن أنواع هذا التأمين:

 تأمين كافة أخطار المقاولين: 
هذه الوثيقة توفر الحماية التأمينية المتكاملة لكل من له مصلحة تأمينية في تنفيذ المشروع. بمعنى من يتأثر ماديًا من جراء وقوع أي أضرار وخسائر ألعمال 
المشروع أثناء مراحل التنفيذ ولذلك فإن تعريف المؤمن له بموجب وثيقة تأمين كافة أخطار المقاولين هو إما مالك المشروع أوالمقاول أوالبنك أو الجهة 

الممولة للمشروع والمقاولين من الباطن .
وتختص وثيقة تأمين كافة أخطار المقاولين بتغطية مجموعة من األخطار والخسائر التي قد تحدث للمشروع خالل فترة التنفيذ وأهمها ما ينتج عن تحقق أحد 

المخاطر التالية : 
- الحريق أو الصواعق .  - االنفجار الطبيعي أو الكيميائي.  - العواصف والفيضان والسيول والزالزل وانهيار األرض أو الصخور. 

- إهمال العمال ، نقص الخبرة أو المهارة ، السرقة أو السطو ، األذى المتعمد من الغير ، نقل المواد داخل مواقع المشروع. - األضرار والخسائرالتي قد تلحق اآلالت 
والمعدات العاملة بالمشروع. - المسئولية المدنية التي قد تترتب على األطراف المعنية ) المؤمن لهم( تجاه الطرف الثالث عن اإلصابات الجسدية أو الوفاة أو عن  

األضرار المادية لممتلكات الطرف الثالث ، وهناك عدد من التغطيات اإلضافية يمكن منحها بحسب الطلب .

المشاريع التي يمكن التأمين عليها: مشاريع الطرقات والجسور والسدود والقنوات واألنفاق وقنوات الصرف الصحي وتشييد المباني بكافة أنواعها والمدن 
السكنية والمدارس والمستشفيات والجامعات والمصانع والفنادق والمواني.. وغيرها من المشاريع الهندسية المدنية بمختلف أنواعها . 

 - مـــدة التأمين : يبدأ التأمين من وقت التوقيع على وثيقة التأمين ويشمل عمليات تفريغ مواد البناء والتجهيزات بالموقع حتى تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع وتسليمه للمالك . أما 
بالنسبة للمعدات والمكائن المستخدمة في التنفيذ فيبدأ التأمين من وقت التوقيع على وثيقة التأمين ووضعها للتشغيل بالموقع وينتهي عند إخالئها منه وتسمى هذه الفترة بمدة التنفيذ . 

وبما إن بعض عقود المقاوالت تتضمن التزام المقاول بإجراء أعمال صيانة للمشروع بعد تنفيذه وتسليمه للمالك تغطي الوثيقة مدة التأمين ليشمل فترة الصيانة وفقًا لاللتزامات 
الواردة في بند الصيانة بعقد المقاولة وفي جميع األحوال ينتهي التأمين في التاريخ المتفق عليه والمذكور في جدول وثيقة التأمين وأن أي تمديد لفترة التغطية يمكن إجراؤه 

بموافقة خطية من المشروع مقابل قسط إضافي يتفق عليه .

التـأمــني اهلندســـي ... حنــو مشـاريـع آمـنـة . 

أواًل /   

ملاذا الـتأمني اهلندسي؟

4



 - مـبلغ  التأمين : يتم تحديد مبلغ التأمين على أعمال العقد أو المقاولة وقيمة المواد التي يقوم بتوريدها المالك للمشروع وكذلك قيمة اآلالت والمعدات المستخدمة 
في التنفيذ ويجب تقدير القيمة التأمينية على أساس القيمة االستبدالية لكل وحدة على حدة بحيث تعادل هذه القيمة قيمة شراء وحدة جديدة من نفس الماركة والموديل والطراز 
مضافًا إليها أجور الشحن أو النقل والرسم الجمركي وأي مصاريف أخرى لتركيبها وتشغيلها في موقع المشروع وكذلك مصاريف إزالة األنقاض أو المخلفات ويقدر لها مبلغ 

مناسب بمعرفة طالب التأمين . 

 - سعر التأمين : يتم احتساب سعر التأمين )القسط( بحسب درجات الخطر لكل مشروع على أساس نسبة من كل ألف من قيمة المشروع وبالنسبة لآلالت والمعدات يكون 
السعر سنويًا من قيمة تلك اآلالت والمعدات .  

- أسس تسوية الخسائر واألضرار : في حالة _ ال قدر اهلل_  حدوث خسارة أو ضرر نتيجة لألخطار المشمولة بالتأمين فإن أسس تسوية تلك األضرار والخسائر ستكون 
كما يلي : 

• بالنسبة للضرر الذي يمكن إصالحه : كلفة اإلصالح الالزمة إلعادة الممتلكات المؤمن عليها إلى الحالة التي كانت عليها قبل حدوث الضرر .
• في حالة الخسارة الكلية : القيمة السوقية أو التأمينية للممتلكات المؤمن عليها قبل حدوث الخسارة مباشرًة .

  تأمين اآلالت وُمعدات المقاولين
تغطي هذه الوثيقة كافة أنواع اآلالت ومعدات المقاولين إثناء تواجدها في موقع المشروع سواء كانت في وضعية التشغيل أم ال أو في حالة مفككة لغرض الصيانة من األضرار 
والخسائر المفاجئة وغير المتوقعه مثل الحريق والسرقة واألخطار الطبيعية باستثناء األضرار والخسائر الناتجة عن األعطال الميكانيكية والكهربائية دون وقوع حادث مشمول 

بالوثيقة . 

- مبلغ التأمين : يجب تحديد قيمة كل آله وُمعّده على أساس القيمة االستبدالية لها شاملة أجور الشحن والنقل والتركيب والجمارك .
- مدة التأمين : على أساس سنوي ويمكن أن تكون أقل أو أكثر من سنه بحسب الطلب .

- سعر التأمين : يتم تحديد السعر نسبة باأللف من قيمة اآلالت والمعدات بحسب درجة الخطر ومدة التأمين . 
 

الوثيقة التأمينية لآلالت ومعدات املقاولني تكفل محاية املشاريع
 من أي خسائر مادية أو أضرار من بداية املشروع حتى التسليم

ثانيًا /
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تختص هذه الوثيقة بمنح حماية تأمينية واسعة وشاملة ألعمال التركيبات الهندسية بكافة أنواعها والتي يمكن تقسيمها إلى األنواع اآلتية: 
- تركيب اآلالت والتجهيزات اإلنتاجية الكاملة للمصانع. 

- تركيب اآلالت كتوسعة بإضافة خطوط إنتاجية جديدة أو إحالل ماكينة إنتاجية بأخرى. 
- تركيب آالت متنوعة مثل وحدات التكييف المركزية والمصاعد والتجهيزات الكهربائية وأجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية .. الخ. 

- اإلنشاءات المعدنية مثل الجسور الحديديه ، أبراج توزيع الكهرباء ، عنابر التخزين أو اإلنتاج المعدنية.. الخ.
باإلضافة إلى التركيبات الهندسية الموضحة أعاله يمتد نطاق التغطية ليشمل:  

- األعمال الهندسية المدنية الالزمة ألعمال التركيبات مثل قواعد وأساسات الماكينات. 
- المنشآت أو اآلالت أو التجهيزات القائمة كمباني محطات القوى أو مباني عنابر اإلنتاج في موقع التركيب والتي من الممكن أن تتعرض للمخاطر 

   اإلنشائية عن أعمال التركيبات. 
- المسئولية المدنية تجاه الغير. 

- اآلالت والمعدات المستعملة في أعمال التركيبات كالونشات والرافعات وماكينات اللحام. 
التغطيـة: 

- الحريق والصاعقة.   
- االنفجار الطبيعي أو الكيميائي. 

- قصور الدائرة الكهربائية أو عيوب كهربائية أخرى. 
- العواصف والفيضانات والسيول والزالزل، انهيار األرض أو الصخور. 

- اإلهمال ونقص الخبرة أو المهارة. 
- السرقة والسطو. 

- األذى المتعمد من الغير. 
- أخطاء التركيب. 

- أخطار اختبارات التشغيل. 
- نقل األشياء المراد تركيبها داخل موقع التركيب. 

التغطية التأمينية لألخطار واخلسائر الضمان األمثل لالستمرار والنماء

ثالثًا / تأمين كافة أخطار التركيب
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 يهدف هذا النوع من التأمين إلى الحماية التأمينية الشاملة من كافة الخسائر والتلفيات المادية عن تشغيل المكائن والمولدات الكهربائية ووحدات أو خطوط 
اإلنتاج المختلفة .

يوفر هذا النوع من التامين التغطية التأمينية المناسبة لكل من يمتلك أو يقوم بتشغيل المكائن واآلالت الصناعية بكافة أنواعها .

نطاق التغطية : يغطي هذا النوع من التأمين كافة الخسائر والتلفيات المادية المفاجئة والعرضية غير المتوقعة أو المنظوره التي تصيب األشياء موضوع 
التأمين أثناء مدة التأمين .

مبلغ التأمين : يحدد مبلغ التأمين لكل ماكينة أو آلة على حدة وذلك بما ال يقل عن القيمة االستبدالية وتمثل القيمة الشرائية مضافًا إليها مصروفات النقل 
والرسوم الجمركية وتكاليف التجهيز للتشغيل, وكذلك يمكن إضافة نسبة مئوية تتراوح بين 5 %و20 % تحدد وفقًا لنوع وطبيعة عمل وظروف تصنيع كل ماكينة 

أو آلة لمقابلة أي زيادة قد تطرأ على األسعار خالل مدة التأمين .
  

تمنح المؤمن له حماية تأمينية أثناء مدة التأمين بتعويضه عن الضرر)باستثناء أن يكون بفعل الحريق ( ألي مرجل ) غالية( أو وعاء ضغط محدد بالوثيقة 
كما يمكن توسيع التغطية لتشمل المسؤولية المدنية تجاه الغير عن األضرارالمادية واإلصابات الجسدية التي تلحق بالطرف الثالث نتيجة انفجار المرجل ) 

الغاليات( .

يقدم تامينًا خاصًا لحماية البضائع القابلة للتلف والمخزونة في المخازن أو الغرف المبردة نتيجة تعطل أجهزة التبريد .

رابعاً  /    التأمين ضد تعطل المكائن واآلالت .

توفر الحماية التأمينية عن خسائر األرباح نتيجة توقف العمل واألنتاج بسبب حادث مغطى بمقتضى ) وثيقة تأمين عطل المكائن( 

تأمين خسائر األرباح الناجمة عن عطل ميكانيكي للمكائن واآلالت. خامساً  /   

تأمين المراجل )الغاليات( وأوعية الضغط . سادسًا  /    

سابعاً  /   تأمين فساد األطعمة في المخازن المبردة .

التأمني اهلندسي دعوة تأمينية رائدة تفخر بتقدميها املتحدة للتأمني
 وفق معايري متطورة يف أدائها. 

7



التأمني على مشروعك ليس زيادة يف تكلفته ... وإمنا محاية  وأمان مؤكد للمشروع

تأمين األجهزة اإللكترونية

اإلجابة على بعض األسئلة المتكررة:

 وهو غطاء مصمم لحماية األجهزة اإللكترونية كالكمبيوتر واية اجهزة إلكترونية أخرى ويشمل هذا الغطاء باإلضافة إلى 
األضرار المادية إمكانية تغطية كلفة إستعادة المعلومات والكلفة اإلضافية الناتجة عن الحادث .

ثامنًا /

هل اإلصابات الجسدية أو الوفاة _ال قدر اهلل_ ألي عامل فى المشروع مغطاة في وثائق التأمين الهندسي؟
 ال ، هناك وثيقة تأمين خاصة ومستقلة تغطي اإلصابات الجسدية أو الوفاة للعمال في المشروع فيجب على صاحب العمل التأمين على عماله وموظفيه، حيث ان هذا سيوفر 
له الكثير من المال وجهد المتابعات القانونية.                                                                                                                                         

هل األضرار والخسائر الناتجة عن الحروب واألعمال اإلرهابية مشمولة في وثائق التأمين الهندسي؟
جميع وثائق التأمين الهندسي ال تغطي أخطار الحرب واإلرهاب وبعض االخطار المذكورة في بند االستثناءات في وثيقةالتأمين.

ماهي االجراءات المطلوبة للتأمين على مشروع أو معدات وغيرها؟
هناك استمارات خاصة بمختلف انواع التأمينات فما على طالب التأمين سوى االتصال بنا وسنبين لُه كافة االجراءات التي سيكون عليه القيام بها، وللتعرف على العديد 

من المزايا والفوائد التي ستعمل على خدمته بشكل أكبر.

كيف يمكن لشركة المتحدة للتأمين تغطية الممتلكات والمشاريع المختلفة التي يفوق قيمتها عن رأس مال شركة التأمين؟
تستطيع شركة التأمين تغطية الممتلكات والمشاريع أيًا كان نوعها أو حجمها حيث لديها نظام توزيع الخطر عن طريق إعادة التأمين

في حال وقوع ضرر وخسارة مشمول بالتأمين ماهي االجراءات المطلوبة للحصول على التعويض؟
فور وقوع الحادث يجب إبالغ الشركة بذلك للحضور خالل فترة 15يوم، واجراء الكشف على االضرار أواًل وبعد االنتهاء من تقييم حجم الضرر والخسائر واستكمال 

المستندات  الالزمة يتم صرف التعويض.
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تعتبر المتحدة للتأمين السباقة في دعم المجال 
التأمين  توفير  طريق  عن  وذلك  الهندسي 
الهندسي لعمالئها بمجاالت متعددة وبتغطيات 
لدى  موجودة  غير  إضافية  وبمزايا  واسعة 
بينها فقد عملت على اطالق  منافسيها ومن 
خدمة المستشار الهندسي والذي بدوره سيقوم 
الفنيـه عـن  والمشـورة  الـرأي  إبـداء  في 

عمـل المقاولة المراد تأمينه.

 ُتقدم أفضل الوسائل 
التأمينية النافعة واألقتصادية المواكبة للتطورات 

في عالم الهندسة .  

املستشار اهلندسي
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      نساهم مع صاحب العمل يف جماالت كثرية منها:

التأمني يساهم يف تقديم استشارات تأمينية لصاحب العمل ...

- حماية صاحب العمل من توقف مشروعه من جراء عوامل تكون 
   غير متوقعه وتعثر جدوله العملي.
- تحسين موقعه اثناء تنفيذ مشروعه.

- تجهيز المشروع بما يخدم اإلستشاري الهندسي والعمال في أعمال 
  الحماية واالمان.

 - إبــداء الـرأي والمشـورة الفنيـة المجانية عـن أعمال المقاولة 
   المراد تأمينها .

غري  تكون معظمها  كثرية  ملخاطر  العمل  صاحب  يتعرض 
مؤمنة ومنها:

- تهديد مركزه المالي بتحمله نسبة المخاطره الكامله.
- عدم توفير عنصر األمان في تنفيذ المشاريع

- يفتقد صاحب العمل قياس نسبة المخاطره على المشروع.
- عدم توفر عنصراألمان للمقاول والمهندس والمالك )صاحب العمل(.

اليمين السوق  لألخطار يف  إستيعابية  قوة  أكرب  ، ومنتلك  التعامل  بدميومة  11نتميز 
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