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 انتايين انهنذسي

  Contractors all riskتأيين جًيع أخطار انًقاونين   •

٠مَٛ ٘زث ثٌضؤ١ِٓ دضٛف١ش فّج٠ز ِج١ٌز ظشٚس٠ز إٌٝ ثٌّجٌى١ٓ  •

إرث صؽٍخ رٌه " ِششٚػًج"أٚ ثٌّمج١ٌٚٓ ثٌزٞ ٠ٕفزْٚ /ٚ

ثٌّششٚع إص٩ؿ، ثعضذذثي أٚ إػجدر إص٩ؿ ٔض١ؾز ٌخعٛػٗ  

أٚ  /ٌخغجسر أٚ ظشس ِفجؽب غ١ش ِضٛلغ خ٩ي ثٌضٕف١ز ٚ

 .ثٌص١جٔز
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ثٌضؤ١ِٓ ثٌٕٙذعٟ ٘ٛ ِٓ أٔٛثع صؤ١ِٓ ثٌّّضٍىجس ٠ٚخضص دضؤ١ِٓ ثٌّششٚػجس  •

ٚثٌّؼذثس ٚثٌّجو١ٕجس ٠ٚخضٍف ػٓ صؤ١ِٓ ثٌّّضٍىجس ث٨خشٜ ف١ظ أٔٗ ٠غؽٝ ؽ١ّغ 

ث٨خؽجس ثٌضٝ صضؼشض ٌٙج ثٌّّضٍىجس ثٌّؤِٕز دجخض٩ف أٔٛثع ٘زٖ ثٌّّضٍىجس  

 .ٚؼذ١ؼز ثٌؼًّ دٙج 

 أٔٛثع ثٌضؤ١ِٕجس ثٌٕٙذع١ز  •

 Contractors all Risk(CAR)) صؤ١ِٓ ثٌّمج١ٌٚٓ _ 1•

 Machinery breakdown(MBD)) ػؽخ ثٌّىجةٓ  -2•

 Construction Plant & Machinery (CPM)) ِؼذثس ثٌّششٚع  -3•

  Erection All Risk(EAR)) أػّجي ثٌضشو١خ  -4•

 Electronic Equipment Insurance) صؤ١ِٓ ث٤ؽٙضر ث٦ٌىضش١ٔٚز  -5•

(EEI) 
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 ((CARصؤ١ِٓ ثٌّمج١ٌٚٓ _ 1•

٠شًّ صغؽ١ز أخؽجس ثٌّمج١ٌٚٓ أعٕجء ل١جُِٙ دضٕف١ز ثٌّششٚػجس  •

ث٦ٔشجة١ز ٚثٌٕٙذع١ز ِٓ ِذجٟٔ أٚ شك ؼشق ظذ ؽ١ّغ  

ث٨خؽجس ثٌّضؼٍمز دٙزث ثٌؼًّ ِغً فٛثدط ث١ٙٔ٨جس ٚث٤خؽجس  

ٚثٌىٛثسط ثٌؽذ١ؼ١ز وّج صشًّ ثٌضغؽ١ز ث٤ظشثس ثٌضٝ صص١خ  

ثٌغ١ش فٝ ثٌّّضٍىجس ٚث٤سٚثؿ دج٨ظجفز ثٌٝ صغؽ١ز ث٤ظشثس 

ثٌضٝ صقذط ٨٣ٌس ٚثٌّؼذثس ٚثٌّٛثد ثٌضٝ صٛؽذ فٝ ِٛلغ  

 ثٌؼًّ ثٚ أعٕجء ٔمٍٙج

 :٠ٚمغُ إٌٝ لغ١ّٓ •

 ث٤ظشثس ثٌّجد٠ز  : ثٌمغُ ث٤ٚي • •

 أظشثس ثٌؽشف ثٌغجٌظ  : ثٌمغُ ثٌغجٟٔ • •
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 :ث٤ظشثس ثٌّجد٠ز : ثٌمغُ ث٤ٚي •

٠غؽٟ ؽ١ّغ ث٤ظشثس ٚثٌخغجةش ثٌؼشظ١ز ثٌٕجصؾز ػٓ أٞ • •

إٌٝ أٞ ؽضء ِؤِٓ  ( ِجػذث صٍه ثٌّغضغٕجٖ صشثفز) خؽش 

 خ٩ي فضشر ثٌضؤ١ِٓ  

ٌششوز ثٌضؤ١ِٓ ثٌقك فٟ صؼ٠ٛط ثٌّؤِٓ ٌٗ ٔمذث أٚ ثٌضص١ٍـ  • •

أٚ ث٨عضذذثي ، شش٠ؽز أْ ٨ ٠ضؼذٜ ثٌضؼ٠ٛط ِذٍغ ثٌضؤ١ِٓ أٚ  

 .فذ ثٌضؼ٠ٛط

 (غ١ش ع٠ٕٛز ) فضشر ثٌضؤ١ِٓ فغخ ِذر ثٌّششٚع • •
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 :نطاق انتغطيح•

صغؽ١ز ظذ ؽ١ّغ ث٤خؽجس ثٌّقضٍّز  انهنذسي انتأيين٠ٛفش ػمذ •

ثٌٛلٛع دق١ظ ٠ضُ ثٌضؼ٠ٛط ػٓ وً ظشس ِفجؽب ٚ غ١ش ِضٛلغ  

٥ٌش١جء ثٌّؤِٓ ػ١ٍٙج ظّٓ ِٛلغ ثٌؼًّ ٚ  انتأيين٠قصً خ٩ي ِذر 

 :ِٕٙج

١ِجٖ ث٦ؼفجء  -صقؽُ ثٌؽجةشثس -ث٨ٔفؾجس -ثٌصٛثػك -ثٌقش٠ك•

  -ث١ٙٔ٨جسثس ثٌغٍؾ١ز -ثٌغٍٛػ -ث٤ِؽجس -ثٌف١جظجٔجس -ثٌغ١ٛي -ث٤خشٜ

ثٌش٠جؿ ثٌؼجصفز ِٓ أٞ ٔٛع وجٔش ٚ ثٌض٨صي ٚ ثٌذشثو١ٓ إرث وجْ 

  -ث١ٙٔجس ثٌصخٛس -ثٔض٨ق ثٌضشدز -ث١ٙٔ٨جسثس ث٤سظ١ز -ِؤًِٕج ػ١ٍٙج

  -ثٌٍصٛص١ز إعجءر ثٌضٕف١ز دغذخ ٔمص ثٌخذشر ٚ ثٌّٙجسر -ثٌغشلز

 .ث٤خؽجس ثٌذشش٠ز -ث٦ّ٘جي

ٚ ٠غؽٟ وزٌه ثٌخغجسر أٚ ثٌعشس ثٌزٞ ٠ص١خ ِٛثد ثٌذٕجء ٚ  •

ثٌّؼذثس ثٌضٟ عضشوخ ٚ ثٌّٛثد ٌضَٚ ثٌّششٚع أعٕجء ثٌضخض٠ٓ ثٌّؤلش 

 .أٚ أعٕجء ثٌفه ٚ ثٌضشو١خ ٚ ثٌٕمً ظّٓ ِٛلغ ثٌؼًّ

•  

ٚ فضشر  -ٔفمجس إصثٌز ث٤ٔمجض -: ٚ ٠ّىٓ صٛع١غ ثٌضغؽ١ز ٌضشًّ•

 -ث٦ظشثدجس ٚ ثٌشغخ -ثٌص١جٔز دٕٛػ١ٙج ثٌؾضة١ز ٚ ثٌّٛعؼز

ٚ ثٌغجػجس ث٦ظجف١ز ٚ  -ٔفمجس ثٌشقٓ ثٌغش٠غ -ثٌّغؤ١ٌٚز ثٌّضشجدىز

 .ثٌؼًّ ث١ٌٍٍٟ ٚ ثٌٕفمجس ث٦ظجف١ز ٌٍشقٓ ثٌؾٛٞ ٚ آ١ٌجس ث٦ٔشجء
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(  ِغً ثٌغمج٨س )صشًّ ثٌضغؽ١ز ث٤ظشثس ٥ٌػّجي ثٌّؤلضز •

‘ ثٌضٟ صضُ فٟ ثٌّٛلغ ( أػّجي ثٌّششٚع ٔفغٗ )ٚث٤ػّجي ثٌذثةّز

ٚصذذأ ثٌضغؽ١ز ِٓ صجس٠خ ث٦دضذثء أٚ ِٓ صجس٠خ صفش٠غ أٚي شقٕز  

 .ِٓ ثٌّؼذثس ٌّٛلغ ثٌّششٚع 

صٕضٟٙ ثٌٛع١مز ف١ٓ ٠ضُ صغ١ٍُ ثٌؼًّ ِٓ لذً ثٌّمجٚي إٌٟ سح  • •

 .ثٌؼًّ ث٤صٍٟ أٚ صجس٠خ إٔضٙجء ثٌّششٚع 

 .٨ ٠ّىٓ إٌغجء ثٌٛع١مٗ أعٕجء عش٠جْ ثٌضؤ١ِٓ• •

٠عجف إٌٝ فضشر ثٌضؤ١ِٓ فضشر إظجف١ز ٌضغؽ١ز ث٤ظشثس أعٕجء  • •

 .أػّجي ثٌص١جٔز دؼذ إٔضٙجء ثٌّششٚع

دج٦ظجفز إٌٝ ِج ٚسد عجدمج ٠ّىٓ صٛف١ش غؽجء ١ٌغؽٟ ثؽٙضر  • •

ِٚؼذثس ٚآ١ٌجس ثٌذٕجء ٌضشًّ ِىجصخ ثٌّٕٙذع١ٓ ٚثٌّخجصْ  

 .ثٌّغضؼٍّز دجٌٛسػ ٚوزٌه ث٤ؽٙضر ثٌّغضؼٍّز ٚث١ٌ٢جس 
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 :ث٦عضغٕجءثس•

صغؽٟ ٚع١مز وجفز ث٤خؽجس ِجػذث ِج ٘ٛ ِغضغٕٝ صشثفز •

 -:دجٌٛع١مز ِٕٚٙج

 .ثعضغٕجء ثٌقشح ٚث٦س٘جح • •

ِغً غشثِجس ثٌضؤخ١ش ثٌّضشصذٗ ػٍٝ  )ثٌخغجةش ثٌضذؼ١ز • •

 (.ثٌّمجٚي إرث صؤخش ػٓ صغ١ٍُ ثٌّششٚع

 .ثٌضص١ُّ ثٌخجؼب• •

 .ثٌّشوذجس ثٌّشخصز ٩ٌعضخذثَ دجٌشٛثسع ثٌؼجِز • •

 .ثٌؼؽخ ثٌىٙشدجةٟ ٚث١ٌّىج١ٔىٟ• •
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 أظشثس ثٌؽشف ثٌغجٌظ: ثٌمغُ ثٌغجٟٔ •

ٚصغؽٟ ث٤ظشثس ثٌضٟ ٠مَٛ دٙج ثٌّمجٚي إٌٝ ؼشف عجٌظ  ••

ٚثٌٕجصؾز ػٓ أػّجي ثٌّششٚع ثٌّذجششر ٚدقذ ألصٝ ِذٍغ  

 .ثٌضؼ٠ٛط ثٌّضفك ػ١ٍٗ دجٌٛع١مز 
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 CrossLiabilityانًسؤونياخ انًتقاتهح 

٠ّٚىٓ أْ صّذد ثٌضغؽ١ز ٌضشًّ ثٌّغؤ١ٌٚز ثٌّضمجدٍز فئْ صؤ١ِٓ  •

ثٌّغؤ١ٌٚز ثٌّذ١ٔز صؾجٖ ثٌغ١ش ثٌٛثسد فٟ ثٌمغُ ثٌغجٟٔ ِٓ  

ثٌٛع١مز عٛف ٠ٕؽذك ػٍٝ ث٤ؼشثف ثٌّزوٛس٠ٓ فٟ ثٌؾذٚي  

ِمجٌٟٚ  ، ثٌّمجٚي، ِجٌه ثٌّششٚع) صقش دٕذ ثٌّؤِٓ ٌٗ 

وّج ٌٛ أْ ٚع١مز ِغضمٍز لذ صذسس ٌىً  ( ثٌذجؼٓ ٚثٌّٕٙذع١ٓ

 .ٚثفذ ُِٕٙ
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 يعذل قسط انتأيين

لغػ ثٌضؤ١ِٓ ٠قضغخ ػٍٝ أعجط وً أٌف ِٓ ل١ّز ثٌؼمذ •

ث٦ؽّج١ٌز ٠ٚضُ صمجظ١ٗ ثعضٕجدًث إٌٝ ؼذ١ؼز ٚٔٛع ث٤ػّجي  

،  ثٌضق٩ّس ثٌّضفك ػ١ٍٙج، ِذٜ فضشر ثٌضغؽ١ز، ثٌضؼجلذ٠ز

ثٌظشٚف فٟ ِٛلغ  ، ؼش٠مز ثٌؼًّ، ثٌّؽجٌذجس ثٌغجدمز ٌٍّمجٚي

 .ثٌؼًّ ٚأٔٛثع ثٌّؼذثس

ِٓ ل١ّز ثٌفٛثص١ش فغخ ششٚغ % 25-10ِت٠ٛز صمذس ِج د١ٓ •

 .ث٨ػضّجد أٌّغضٕذٞ
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 ((MBDػؽخ ثٌّىجةٓ-3•

٠ؼضذش ثٌضج١ِٓ ظذ أػؽجي ثٌّجو١ٕجس فٝ غج٠ز ث١ّ٘٤ز  •

٤صقجح ثٌّصجٔغ ٚسؽجي ث٤ػّجي ثر صؼضذش ث٤ػؽجي  

ثٌّفجؽتز ٨٣ٌس ٚثٌّجو١ٕجس ِٓ ػٛثةك ثٌؼًّ ثٌضٝ صقًّ  

ثٌّصٕغ أػذجء ِج١ٌز ِفجؽتز ٧ٌص٩ؿ ِّج ٠ؤعش فٝ دشٔجِؼ  

٠ٚغؽٝ ٘زث ثٌضج١ِٓ   0ثٌؼًّ ٚخؽز ثٌض٠ًّٛ ٚغ١ش رٌه

ث٤ظشثس ٚثٌضٍف١جس ثٌضٝ صٍقك دجٌّجو١ٕجس ٚثٌّؼذثس ػٕذ  

وّج ٠ّىٓ أ٠عج صغؽ١ز فمذ  0صؼؽٍٙج دغذخ ثٌقٛثدط ثٌّفجؽتز

 ث٨سدجؿ ثٌٕجصؼ ػٓ صٛلف ثٌؼًّ دغذخ صؼؽً ٘زٖ ثٌّجو١ٕجس
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٠ؼٛض ثٌّؤِٓ ٌٗ ػٓ أٞ ظشس أٚ ٩٘ن ٠ٍقك دج٤ػ١جْ ثٌّؤِٓ ػ١ٍٙج •

ٚثٌّزوٛسر فٟ ؽذٚي ثٌضؤ١ِٓ خ٩ي ِذر ثٌضؤ١ِٓ ثٌّزوٛسر فٟ  ( ثٌّىجةٓ)

 .ٚع١مز ثٌضؤ١ِٓ ٚثٌٕجصؼ ػٓ ظشس ِجدٞ ِفجؽب غ١ش ِٕظٛس

 أسثاب انضرر وانخسارج•

 .خؽؤ فٟ ثٌضص١ُّ–

 .ػ١خ فٟ ثٌّٕضؼ–

 .خؽج فٟ ثٌضشو١خ–

 .إعجءر ث٨عضؼّجي ٚلٍٗ ثٌخذشر–

 .ث٦ّ٘جي–

 .ٔمص دج١ٌّجٖ ٌٍذ٠ٍٛشثس–

 .ث٨ٔفؾجس–

ٚصذذأ ( فغخ ث٨صفجق)٠ٚضُ ثٌضؼ٠ٛط أِج ٔمذًث أٚ دجٌضص١ٍـ أٚ ث٨عضذذثي •

 .ِغؤ١ٌٚز ثٌششوز دؼذ ٔؾجؿ ثٌضشغ١ً ثٌضؾش٠ذٟ ٌٍّىجةٓ
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صغؽٟ ثٌٛع١مز ؽ١ّغ أٔٛثع ث٨٢س ٚث٤ؽٙضر ثٌّشصذؽز دٙج أعٕجء صشغ١ٍٙج •

دجعضغٕجء صٍه ثٌّؼذثس رثس فضشر ثٌخذِز ثٌمص١شر ِغً ث٤دٚثس ثٌمجدٍز  

، ثٌقذجي، ٌمّز صغ١ٕٓ ثٌضشٚط، ث٨عؽٛثٔجس، ثٌّصف١جس، ٌٍضذذ٠ً

ثٌخشخ  ، ثٌّؽجغ، ثٌمؽغ ثٌّصٕٛػز ِٓ ثٌضؽجػ، ث٤فضِز، ثٌغ٩عً

ثٌّٛثد / ِٛثد ثٌضذش٠ذ/ ٚأ٠عًج ٚعجةً ثٌضشغ١ً ِغً ثٌٛلٛد، أٚ ثٌغ١شث١ِه

 .غ١ش لجدٍز ٌٍضؤ١ِٓ، ثٌخ.... ثٌشقَٛ/ ثٌقجفضر

 احتساب قسط انتأيين•

٠قغخ ثٌغؼش ػٍٝ أعجط وً أٌف ع٠ًٕٛج ِٓ ثٌّذٍغ ث٦ؽّجٌٟ ثٌّؤِٓ •

 .ٌىً ِجو١ٕزػ١ٍٗ ثعضٕجدًث إٌٝ ثٌم١ّز ث٨عضذذث١ٌز 
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 ((CPMِؼذثس ثٌّششٚع  -2•

٠ّىٓ أْ ٠ضُ صؤ١ِٓ ثٌّؼذثس ِٓ خ٩ي ػمذ صؤ١ِٓ ثٌّمج١ٌٚٓ   *•

CAR)  أٚ ِٓ خ٩ي ٚع١مز ِٕفصٍز(CPM) 

 ثٌٛع١مز ثٌّٕفصٍز ٨ صشًّ صغؽ١ز ثٌؽشف ثٌغجٌظ *•

 

 

L10 15 



 تايين انياخ ويعذاخ انًقاول•

أٚ ثٌّمج١ٌٚٓ ثٌزٞ /صٛف١ش فّج٠ز ِج١ٌز ظشٚس٠ز إٌٝ ثٌّجٌى١ٓ ٚ•

إرث صؽٍخ رٌه ثٌّششٚع إص٩ؿ، ثعضذذثي  " ِششٚػًج"٠ٕفزْٚ 

أٚ إػجدر إص٩ؿ ٔض١ؾز ٌخعٛػٗ ٌخغجسر أٚ ظشس ِفجؽب  

 .أٚ ثٌص١جٔز/غ١ش ِضٛلغ خ٩ي ثٌضٕف١ز ٚ

خغجسر ِفجؽتز  / صغؽٟ ثٌٛع١مز ثٌخغجةش ثٌّج١ٌز ثٌٕجصؾز ػٓ•

ٚغ١ش ِضٛلؼز ٌٍّؼذثس ٚث١ٌ٢جس ثٌّؤِٓ ػ١ٍٙج دقذ أػٍٝ  

ثٌزٞ ٠ؼضذش صىٍفز ثعضذذث١ٌز  )ثٌّذٍغ ثٌّؤِٓ ػ١ٍٗ ٌىً دٕذ 

ثٌقش٠ك ٚثٌغشلز  : ِغً" ؽ١ّغ ث٤خؽجس"ػٍٝ أعجط ( وجٍِز

ٚث٤خؽجس ثٌؽذ١ؼ١ز دجعضغٕجء ثٌخغجةش أٚ ث٤ظشثس ثٌٕجصؾز ػٓ  

 .ث٤ػؽجي ث١ٌّىج١ٔى١ز أٚ ثٌىٙشدجة١ز 
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 انًًتهكاخ انقاتهح نهتأيين •

ثٌضٟ صىْٛ )صغؽٟ ثٌٛع١مز ؽ١ّغ أٔٛثع ث٨٢س، ثٌّؼذثس ٚثٌّٕشآس ثٌّشصذؽز دٙج •

أعٕجء ٚؽٛد صٍه ث٨٢س فٟ ٚظغ صشغ١ً أٚ ( صشو١ذٙج دشىً ِؤلش فٟ ِٛثلغ ثٌؼًّ

ٚدزٌه فئْ ؽ١ّغ ( أٞ ٌغشض ثٌخذِز ٚثٌص١جٔز)دْٚ صشغ١ً أٚ فٟ فجٌز ِفىىز 

أٔٛثع آ٨س صقش٠ه ثٌضشدز ٚآ٨س ثٌشفغ ثٌغجدضز ٚثٌّضقشوز ِغً ثٌشٚثفغ ٚأدٚثس  

 .ثٌمؽغ صؼضذش ؽ١ّؼٙج لجدٍز ٌٍضغؽ١ز

 أسس احتساب انتعىيض  •

صضقذد ِغؤ١ٌٚز ثٌششوز دذفغ ثٌٕفمجس : فٟ فجٌز إصجدز ث١ٌ٢ز دعشس ٠ّىٓ صص١ٍقٗ•

ثٌّؼذر ثٌّضعشسر إٌٝ فجٌضٙج ثٌضشغ١ٍ١ز  / ثٌعشٚس٠ز ثٌضٟ ٠ضُ صشفٙج ٦ػجدر ث١ٌ٢ز 

 .ثٌغجدمز

صذفغ ثٌششوز ل١ّز ث١ٌ٢ز ثٌفؼ١ٍز لذً فذٚط ثٌضٍف  : فٟ فجٌز صٍف أٚ دِجس ث١ٌ٢ز•

ِذجششر، دّج فٟ رٌه أؽشر ثٌشقٓ ثٌؼجدٞ ٚصىج١ٌف ثٌضشو١خ ٚثٌشعَٛ ثٌؾّشو١ز  

 ٚثٌعشثةخ أْ ٚؽذس، دششغ أْ صىْٛ ٘زٖ ثٌٕفمجس لذ أدسؽش ظّٓ ِذٍغ ثٌضؤ١ِٓ
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 تأيين جًيع أخطار انتركية•

أٚ ثٌّمج١ٌٚٓ ثٌزٞ ٠ٕفزْٚ  /صٛف١ش فّج٠ز ِج١ٌز ظشٚس٠ز إٌٝ ثٌّجٌى١ٓ ٚ•

إرث صؽٍخ رٌه ثٌّششٚع إص٩ؿ، ثعضذذثي أٚ إػجدر إص٩ؿ  " ِششٚػًج"

ٔض١ؾز ٌخعٛػٗ ٌخغجسر أٚ ظشس ِفجؽب غ١ش ِضٛلغ خ٩ي ثٌضٕف١ز  

 .أٚ ثٌص١جٔز/ٚ

صذذأ ِغؤ١ٌٚز ثٌششوز فٛس دذء ثٌؼًّ أٚ دؼذ صفش٠غ ثٌّٛثد ثٌٛثسد روش٘ج •

فٟ ؽذٚي ثٌٛع١مز فٟ ِٛلغ ثٌؼًّ ٚصغضّش ٘زٖ ثٌّغؤ١ٌٚز فضٝ ٚلش  

ثٌضغ١ٍُ أٚ فٛس ث٨ٔضٙجء ِٓ ثخضذجس ثٌضشغ١ً ث٤ٚي أٚ ثخضذجس ثٌضق١ًّ 

أ٠ّٙج ثعذك فٟ ثٌقصٛي ٚػٍٝ أْ ٨ صضؼذٜ ِذر ث٨خضذجس أسدؼز أعجد١غ  

إرث صُ ثخضذجس أٚ صشغ١ً أٚ ثعض٩َ أٞ ؽضء ِٓ ثٌّششٚع أٚ ، ِٚغ رٌه

فجْ ثٌضغؽ١ز ثٌضؤ١ٕ١ِز ٌٙزث ثٌؾضء ِٓ ثٌّششٚع أٚ ، آ٨س/ أ٠ز آٌز

فٟ  ، ٔجشتز ػٕٙج( صؾجٖ ثٌغ١ش) ث٨٢س صضٛلف وّج صضٛلف أ٠ز ِغؤ١ٌٚز 

 .ف١ٓ صغضّش ثٌضغؽ١ز ثٌضؤ١ٕ١ِز ٥ٌؽضثء ثٌّضذم١ز

 
L10 18 



 األضرار انًاديح -:انقسى األول ين انىثيقح•

أٔٗ إرث ٌقك دجٌذٕٛد ثٌّؤِٓ ػ١ٍٙج أٚ دؤٞ ؽضء ِٕٙج فٟ أٞ ٚلش خ٩ي  •

،  دؤ٠ز خغجسر أٚ ظشس ِجدٞ غ١ش ِضٛلغ ِٚفجؽب، فضشر عش٠جْ ثٌضؤ١ِٓ

فجْ ثٌششوز عٛف صؼٛض ، دشىً ٠غضذػٟ ثٌضص١ٍـ أٚ ث٨عضذذثي

إِج ٔمذث أٚ ػٓ ، ثٌّؤِٓ ٌٗ ف١ّج ٠ضؼٍك دّغً ٘زٖ ثٌخغجسر أٚ ثٌعشس

 .ؼش٠ك ثٌضص١ٍـ أٚ ث٨عضذذثي

دج٦ظجفز إٌٝ ٔفمجس إصثٌز ث٤ٔمجض إرث ٔضؾش ِٓ أٞ فجدط ِؤِٓ •

ػ١ٍٗ دّٛؽخ ٘زث ثٌضؤ١ِٓ دششغ أْ ٠ىْٛ لذ أدسػ ِذٍغ ِٕفصً ٌزٌه 

 .فٟ ؽذٚي ثٌٛع١مز

 :أسس تسىيح انخسائر•

فٟ فجٌز فذٚط أ٠ز خغجسر أٚ ظشس فجْ أعظ صغ٠ٛٗ ثٌخغجةش ٘زٖ •

 :ثٌٛع١مز صىْٛ وّج ٠ٍٟ
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وٍفز ثٌضص١ٍقجس ث٩ٌصِز : دجٌٕغذز ٌٍعشس ثٌزٞ ٠ّىٓ صص١ٍقٗ•

 .٦ػجدر ثٌذٕٛد إٌٝ ثٌقجٌز ثٌضٟ وجٔش ػ١ٍٙج لذً فذٚط ثٌعشس

ثٌم١ّز ثٌفؼ١ٍز ٌٍذٕٛد لذً فذٚط  : فٟ فجٌز ثٌخغجسر ثٌى١ٍز•

 .ثٌخغجسر ِذجششر

ٚصضقًّ ثٌششوز وٍفز أ٠ز صص١ٍقجس ِؤلضز إرث وجٔش ٘زٖ •

ثٌضص١ٍقجس صشىً ؽضءث ِٓ ثٌضص١ٍقجس ثٌٕٙجة١ز ٨ٚ صض٠ذ فٟ  

 .وٍفز ٘زٖ ثٌضص١ٍقجس ثٌٕٙجة١ز
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 تأيين األجهزج اإلنكترونيح•

أٚ ثٌّمج١ٌٚٓ ثٌزٞ ٠ٕفزْٚ  /صٛف١ش فّج٠ز ِج١ٌز ظشٚس٠ز إٌٝ ثٌّجٌى١ٓ ٚ•

إرث صؽٍخ رٌه ثٌّششٚع إص٩ؿ، ثعضذذثي أٚ إػجدر إص٩ؿ  " ِششٚػًج"

ٔض١ؾز ٌخعٛػٗ ٌخغجسر أٚ ظشس ِفجؽب غ١ش ِضٛلغ خ٩ي ثٌضٕف١ز  

 .أٚ ثٌص١جٔز/ٚ

دّٛؽخ ٘زث ثٌضؤ١ِٓ ٠ضُ صؼ٠ٛط ثٌّؤِٓ ٌٗ ػٓ ثٌخغجسر ٚث٩ٌٙن ثٌضٟ  •

صٍقك دج٤ؽٙضر ٚثٌّؼذثس ث٨ٌىضش١ٔٚز ٚثٌذشِؾ١جس ٔض١ؾز فجدط ؼجسا 

٠ٚضُ ثفضغجح ِذٍغ ثٌضؤ١ِٓ ػٍٝ أعجط ثٌم١ّز ث٨عضذذث١ٌز  ، ٚغ١ش ِضٛلغ

دؤؽٙضر ؽذ٠ذر ِٓ ٔفظ ثٌٕٛع ٚثٌغؼٗ دج٦ظجفز إٌٝ ِصجس٠ف ثٌشقٓ 

 .ٚثٌؾّجسن ٚثٌضشو١خ ِخصًِٛج ِٕٙج ل١ّز ث٨عض٩ٙن
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 تغطيح إضافيح•

فٟ فجي سغخ ثٌّؤِٓ ٌٗ صغؽ١ز ثٌعشس ثٌٕجصؼ ػٓ صٛلف  •

ػًّ أؽٙضر ثٌضى١١ف فئٔٗ ِٓ ثٌعشٚسٞ صض٠ٚذ ششوز ثٌضؤ١ِٓ  

دم١ّز أؽٙضر ثٌضى١١ف ثٌخجصز دغشف ثٌضقىُ ٚثٌّشثلذز ٚل١ُ  

 .ث٤ؽٙضر ث٨ٌىضش١ٔٚز ثٌّٛؽٛدر ف١ٙج
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 :تىسيع انتغطيح انتأيينيح•

٠ّىٓ صٛع١غ ثٌضغؽ١ز ثٌضؤ١ٕ١ِز ٌضشًّ ثٌضغؽ١جس ثٌضج١ٌز ِمجدً  •

 :عذثد لغػ إظجفٟ

صغؽ١ز ثٌّصجس٠ف ث٦ظجف١ز ثٌضٟ صٕفك ػٓ عجػجس ثٌؼًّ  •

 .ث٦ظجف١ز أٚ ثٌؼًّ ث١ٌٍٍٟ أٚ ثٌؼًّ فٟ ث٤ػ١جد ثٌشع١ّز

 .صغؽ١ز ثٌّغؤ١ٌٚجس ثٌّضمجدٍز•

 .ثٌّصجس٠ف ث٦ظجف١ز ٌٍشقٓ ثٌغش٠غ•

 .صغؽ١ز ص٠جسثس ثٌص١جٔز•
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 ثٌّغؤ١ٌٚز ثٌّذ١ٔز صؾجٖ ثٌغ١ش: ثٌمغُ ثٌغجٟٔ ِٓ ثٌٛع١مز•

دّج ٨ ٠ؾجٚص ثٌّذجٌغ ثٌّقذدر فٟ  ، صؼٛض ثٌششوز ثٌّؤِٓ ٌٗ•

ػٓ ثٌّذجٌغ ثٌضٟ ٠صذـ ثٌّؤِٓ ٌٗ ِغؤ٨ٚ لجٔٛٔج ػٓ  ، ثٌؾذٚي

 :دفؼٙج ػّج ٠ٍٟ

عٛثء  )ث٦صجدجس ثٌؾغذ٠ز أٚ ث٤ِشثض ثٌضٟ صٍقك دجٌغ١ش •

 (.وجٔش ١ِّضز أَ ٨

 ثٌخغجةش ٚث٤ظشثس ثٌضٟ صص١خ ثٌّّضٍىجس ثٌؼجةذر ٌٍغ١ش•
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ٚرٌه إرث ٔضؾش ٘زٖ ث٦صجدجس ٚث٤ِشثض ٚثٌخغجةش ٚث٤ظشثس خ٩ي  •

فضشر عش٠جْ ثٌضؤ١ِٓ دغذخ فجدط ػشظٟ فصً فٟ ِٛلغ ثٌؼًّ أٚ 

فٟ ثٌؾٛثس ثٌّذجشش ٌٗ، ٚوجْ ثٌقجدط ِشصذؽًج ثسصذجؼًج ِذجششًث دؤػّجي 

 .ثٌضشو١خ أٚ ث٦ٔشجء ثٌّعّٛٔز دّٛؽخ ثٌمغُ ث٤ٚي ِٓ ٘زٖ ثٌٛع١مز

فٟ فجٌز ثٌّؽجٌذز دضؼ٠ٛط ِشّٛي دؤفىجَ ٘زث ثٌمغُ فئْ ثٌششوز صذفغ  •

 :ٌٍّؤِٓ ٌٗ دج٦ظجفز إٌٝ ثٌضؼ٠ٛط ثٌٕفمجس ثٌضج١ٌز

ؽ١ّغ ِصجس٠ف ٚٔفمجس ثٌضمجظٟ ثٌضٟ ٠قىُ دٙج ٤ٞ ِذػٟ ػٍٝ •

 .ثٌّؤِٓ ٌٗ

ؽ١ّغ ثٌّصجس٠ف ٚثٌٕفمجس ثٌّذفٛػز ِٓ لذً ثٌّؤِٓ ٌٗ دّٛثفمز  •

٠ٚشضشغ دِٚج دؤْ ٨ صضؾجٚص ِغؤ١ٌٚز ثٌششوز ، ثٌششوز ثٌخؽ١ز

 .دّٛؽخ ٘زث ثٌمغُ فذٚد ثٌضؼ٠ٛط ثٌّذ١ٕز فٟ ؽذٚي ثٌٛع١مز
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