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سوليدرتي تكافل

مجلس ا�دارة

شركة سوليدرتي تكافل هي شركة مساهمة سعودية، تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٨٣ الصادر بتاريخ ١٤٣٠/٣/١٩هـ الموافق ٢٠٠٩/٣/١٥م و المرسوم 
الملكي رقم م/١٧ بتاريخ ١٤٣٠/٣/٢٠هـ الموافق ٢٠٠٩/٣/١٦م برأس مال حاليا قدره ٢٥٠ مليون ريال سعودي.

يقع المقر الرئيس للشركة في الرياض ولديها فروع رئيسية لخدمة العمالء في كل من الرياض و جدة والخبر.

تقدم شركة سوليدرتي تكافل لعمالئها مجموعة من الحلول التي تلبي احتياجاتهم التأمينية والمتوافقة مع أحكام الشريعة االسالمية وذلك في مجاالت 
وتأمين  للمجموعات  الحماية  تأمين  و  الطبي،  التأمين  و  الهندسي،  التأمين  و  البحري،  التأمين  و  الممتلكات،  تأمين  و  السيارات،  تأمين  و  العامة،  الحوادث 

مسئولية الطيران .

عبداµله إبراهيم القاسمي - رئيس مجلس ا�دارة
أشرف عدنان بسيسو - نائب رئيس مجلس ا�دارة

جواد محمد حسين - عضو مجلس ا�دارة
صالح بن سالم آل نشوان -  عضو مجلس ا�دارة

خليل إسماعيل المير -  عضو مجلس ا�دارة

باسم راشد الشرقي -  عضو مجلس ا�دارة
ماجد علي القنديل -  عضو مجلس ا�دارة

حسن محمد محمود -  عضو مجلس ا�دارة
محمد عبدالعزيز عبدالدائم -  عضو مجلس ا�دارة

بدر خالد العنزي - الرئيس التنفيذي
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هيئة الرقابة الشرعية

رؤيتنا

رسالتنا

فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان (سعودي الجنسية).
فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الّله الشبيلي (سعودي الجنسية).

فضيلة الشيخ نظام محمد صالح يعقوبي (بحريني الجنسية).

والمشهود لهم بالكفاءة والخبرة و االختصاص باالقتصاد اµسالمي و قدموا العديد من البحوث في المعامالت المالية المعاصرة كالبنوك و التأمين باµضافة 
بالضوابط واÅحكام  التزام الشركة  التأكد من  الهيئة على  العالمية و تعمل هذه  اµقليمية و  المحلية و  الشرعية  الهيئات  العديد من  إلى عضويتهم في 

الشرعية في تعامالتها.

أن نكون شركة التأمين الرائدة في المملكة العربية السعودية بتقديمها أعلى معايير التأمين العالمية.

تقديم مجموعة من الحلول التأمينيه المتوافقة مع أحكام الشريعة لÊفراد والشركات وذلك µدارة المخاطر والخدمات اµحترافية. 
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االستراتيجية

إن شركة سوليدرتي تكافل تسعى لالرتقاء بالعمل التأميني في المملكة من خالل اÅسس والمبادئ اµسالمية التي انطلقت منها و لفهمها لدور صناعة 
التأمين في دعم االقتصاد الوطني و ذلك من خالل:

• تطويرمنتجات تأمين تتناسب مع متطلبات السوق السعودي في جميع القطاعات.
• تعزيز ثقة العمالء من خالل التزام الشركة بالوفاء بوعودها.

• العمل على دراسة احتياجات العمالء و متطلباتهم، و إدارة تحليل المخاطر و تحليل العوامل الفنية  لها و تقديم الدعم الفني.
• استقطاب أفضل الكوادر العاملة في مجال التأمين، و الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة لخدمة العمالء، كما تتطلع الشركة إلى تحقيق دورها في تدريب 

و تأهيل الشباب السعودي للعمل في مجاالت التأمين المختلفة و إعدادهم علمي¢ و فني¢ ليكون لهم دور فاعل في مستقبل صناعة التأمين  في المملكة.
• الوصول §كبر شريحة من العمالء من خالل إنشاء مكاتب للشركة في مختلف مناطق  المملكة من أجل التواصل المباشر مع العمالء.
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المزايا التنافسية

ا) شراكة استراتيجية:
يعتبر وجود شركة سوليدرتي البحرين كأحد المستثمرين الرئيسيين بالشركة دعامة فنية عالية وذلك لكونها واحدة من أكبر شركات التكافل في المنطقة.

ب) إدارة ذات خبرة:
تتمتع إدارة الشركة بوجود الخبرات و القدرات اµدارية و الفنية المميزة.

ج) تغطية جغرافية واسعة:
تتواجد مكاتب الشركة في المناطق الرئيسة في المملكة الرياض، جدة، والخبر و ذلك تسهيًال على عمالئها في الحصول على الخدمات التأمينية.

د) برامج إعادة تأمين ذات جودة عالية:
 Òرئيس Óقليمية ذات السمعة و المالءة المالية العالية و التي تمثل جزءµلقد عمدت الشركة إلى ترتيب عقد اتفاقيات مع كبريات شركات إعادة التأمين العالمية و ا

من إدارة المخاطر التأمينية.

هـ) نظم معلومات متطورة:
تعتبر النظم المعلوماتية الحديثة أساسية في أعمال التأمين. و لذلك فقد قامت الشركة باستخدام أفضل نظم المعلومات و آخر ما تم التوصل إليه من برامج 

في هذا المجال، في سعيها µدارة عقود التأمين و خدمة العمالء بشكل مميز.
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مبادئ التأمين التعاوني

نظرÓ لكون سوليدرتي تلتزم بالضوابط الشرعية وفق اجتهاد هيئتها الشرعية في جميع منتجاتها فإنها ووفقÒ لمبادئ التأمين التعاوني تلتزم باÔتي:

تحتفظ الشركة بحسابات منفصلة لعمليات التأمين عن الحسابات المتعلقة بالمساهمين، وفق ما ورد في الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين 
التعاوني.

تلتزم الشركة باستثمار جميع اÅموال سواء ما يتعلق بالمساهمين أو بالمؤمن لهم بما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اµسالمية، وبما يتوافق مع السياسة 
االستثمارية للشركة المواَفق عليها من مؤسسة النقد العربي السعودي. وسيضاف إلى الفائض اµجمالي من حساب التأمين أو يخصم منه ما يخص المؤمن 

لهم من عائد االستثمار بعد احتساب ما لهم من عوائد وخصم ما عليهم من مصاريف محققة. 

تقوم الشركة بصفتها مديرÓ لعمليات التأمين بجميع أعمال التأمين المنصوص عليها في هذه الوثيقة لصالح المؤمن لهم، وفي حال وجود فائض صاف في 
حساب التأمين فيتم توزيعه وفق الترتيب اÔتي:

أ) توزيع ١٠% من الفائض الصافي السنوي على المؤمن لهم مباشرة أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية.

إدارة الشركة §عمال  المكتتبة إلى حساب المساهمين باعتباره رسم¢ مقابل  التأمين  ب) وما يتبقى بعد ذلك، فيتم ترحيل ما يعادل ٥% من قيمة أقساط 
التأمين واالستثمار لصالح المؤمن لهم بما ال يتجاوز ٩٠% من الفائض الصافي.

ج) ثم إن بقي شيء بعد توزيع ما سبق في الفقرتين (أ، ب أعاله) فيحق للشركة ترحيل ما نسبته ١٠% من الفائض الصافي إلى حساب المساهمين كحافز أداء.

وما يتبقى من الفائض الصافي بعد ذلك -إن وجد- فللشركة االحتفاظ به في حساب التأمين أو توزيعه كله أو بعضه على المؤمن لهم بعد موافقة مؤسسة 
النقد العربي السعودي والجمعية العامة للشركة.



التأمين
الطـبي
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ماهي التغطية التأمينية؟

وفقÒ للوثيقة الموحدة من مجلس الضمان الصحي التعاوني، اÅمثلة على التغطيات :

• تغطية الحمل والوالدة
• تغطية اÅسنان

• تغطية النظارات الطبية
• العيوب والتشوهات الخلقية لحديثي الوالدة

• اÅمراض المزمنة والمسبقة
• تغطية الوسائل المساعدة على السمع

• العالج الطبيعي
• التطعيمات وفقÒ لوزارة الصحة

تلقي العالج ضمن الشبكة الطبية الُمعتمدة

الحصول على الخدمة الطبية  من مزودي الخدمة المعتمدين بالشبكة الطبية:

• إحضار بطاقة التأمين مع الهوية أو ا«قامة
• بناء على نظام مجلس الضمان الصحي التعاوني في حالة االقتضاء (إذا كنت تملك أكثر من وثيقة تأمين صحي) سيتم تقاسم قيمة الخدمة بين الشركات 

المؤمنة
• قد يقوم مزود الخدمة بطلب موافقة مسبقة لتقديم بعض الخدمات حسبما يتطلب ذلك.



استرداد المطالبات النقدية

جميع  وإرفاق  الشركة  فروع  أحد  من  أو   www.solidarity.sa تكافل  سوليدرتي  موقع  من  عليها  الحصول  يمكن  والتي  النقدية  المطالبة  نموذج  تعبئة 
المستندات المذكورة على النحو التالي:

• الفواتير ا§صلية وا«يصاالت
• تقرير طبي مفصل

• الفحوصات والنتائج المخبرية
• رسالة بالموافقة المسبقة من سوليدرتي تكافل،إن وجدت.

• صورة من الهوية وبطاقة التأمين

مالحظة: تتم تسوية المطالبات بناء على التكلفة المتعارف عليها لدى مزودي الخدمة في المملكة العربية السعودية. 
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تأمين
المـركبات



ماهي التغطيات التأمينية؟ 

 ١٠) الغير حتى مبلغ عشرة ماليين  القانونية ضد  المسؤولية  إلى  باضافة  والتجارية،  الخصوصية  للمركبات  ا�ضرار  أو  الخسائر  الوثائق  ُتغطي هذه 
ماليين) ريال سعودي.

وثيقة التأمين الشامل على المركبات:
الحريق  المركبة ضد أخطار  الغير، كما تغطي  المسؤولية تجاه  إلى  باضافة  نة  المؤمَّ المركبة  التي تلحق  أو ا�ضرار  الخسائر  الوثيقة  ُتغطي هذه 

والسرقة.  

وثيقة تأمين مسؤولية المركبات تجاه الغير ضد الحريق والسرقة:
نة بسبب الحريق أو السرقة، باضافة إلى المسؤولية تجاه الغير. ُتغطي هذه الوثيقة الخسائر و ا�ضرار التي تلحق بالمركبة المؤمَّ

وثيقة تأمين مسؤولية المركبات تجاه الغير:
ُتغطي هذه الوثيقة المؤمن له عن كافة المبالغ التي يعتبر مسؤوًال عنها نظامي¤، وتشمل:

• الوفاة أو ا«صابة الجسدية §ي شخص بما في ذلك جميع الركاب في المركبة ماعدا السائق والمؤمن له
• الخسائر المادية للممتلكات باستثناء تلك المملوكة من قبل المؤمن له أو السائق وقت وقوع الحادث.
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التغطيات ا�ضافية

• تغطية الحوادث الشخصية للسائق والركاب
• توسعة التغطية الجغرافية لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي 

• ا«صالح لدى الوكالة (على المركبات التي يقل عمرها عن خمس سنوات)
• توسعة التغطية لتشمل السائق ا§قل من ٢١ عام¢

• تغطية ا§خطار الطبيعية (العواصف، الفيضانات، ا§عاصير، الزالزل، البراكين).

المزايا

• التوجد رسوم إدارية
• سعر أقل في حالة كان ُعْمر المؤمن له أكثر من ٢١ عام¢

• مصاريف العالج الطارئة للسائق والركاب بحد أقصى ٥٠٠ ريال لكل منهم. 
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تأمين
المـنـازل



تأمين المنازل

�نة منزل الُعمر ومكان الذكريات الجميلة التي ال ُتقدر بثمن، نقدم لك وثيقة تأمين سوليدرتي تكافل للمنازل والتي تم إعدادها خصيص¤ للتأمين 
على منزلك وجميع محتوياته، معنا ُكن مطمئن¤ أن منزلك وعائلتك في أمان.

ماهي التغطية التأمينية

• التأمين على ا§ضرار التي تلحق بالممتلكات ضد المسببات المفاجئة أو الغير متوقعة، والتي ينتج عنها إصالح أو استبدال للممتلكات.

• التأمين على ا§ضرار التي تلحق بالمحتويات.

• التأمين على كافة المخاطر التي تلحق بالمقتنيات الشخصية من ا§جهزة المحمولة والمقتنيات ذات القيمة وا§موال الشخصية وبطاقات االئتمان أو فقدان 
المستندات الشخصية.

• الحوادث الشخصية ومصاريف العودة للوطن بالنسبة للعمالة المنزلية.
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المزايا الرئيسة

تتوافر خيارات مخصصة للمؤمن له لتحديد التغطية التأمينية اضافية مقابل أقساط إضافية:

• كسر الزجاج المركب والتجهيزات الصحية. 
• فقدان قيمة ا«يجار والسكن البديل.

• ا§ضرار التي تلحق با§نابيب ا§رضية وخزانات الصرف الصحي.
• المحتويات المنقولة مؤقت¢. 

• المحتويات في المكان المفتوح.
• سرقة المفاتيح.

• عمليات النقل المنزلية.
• المرايا والزجاج.
• أجهزة التلفاز. 
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تأمين
الـسفـر



تأمين السفر

السفر إلى الخارج بداعي العمل أو الدراسة أو اجازة تجربة ال غنى عنها.  أفضل الرحالت المخطط لها قد تفقد متعتها وأهميتها بسبب حوادث 
شاملة  تغطية  لك  لتقدم  خصيص¤  ُصممت  السفر  لتأمين  للتكافل  السعودية  سوليدرتي  وثيقة  فإن  وعليه  كابوس.  إلى  سفرك  تحول  قد  طارئة 

للنفقات الطبية وغير الطبية المتوقعة بحيث يمكنك االسترخاء بكل راحة وأمان وإنجاز أعمالك أو دراستك بدون أي تعقيدات.

خياراتك للتغطية

هذا التأمين يوفر التغطية لمجموعة متنوعة من المسافرين، مثل السفر للدراسة، السفر للعمل، السفر للسياحة، السفر للرحالت البحرية والرحالت 
الدولية.

يقدم هذا التأمين مجموعة من التغطيات المتنوعة:
• التغطية ا§ساسية

• التغطية الفضية
• التغطية الذهبية

• التغطية البالتينية
• التغطية لدول االتحاد ا§وروبي (الشينجن).

باستثناء التغطية لدول الشينجن، تستطيع االختيار في كل تغطية بين:
• تغطية كل دول العالم 

وأستراليا  اليابان  كندا،  ا§مريكية،  المتحدة  الواليات  عدا  ما  العالم  دول  كل  تغطية   •
(باستثناء  بلد ا«قامة المعتاد).
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جدول المنافع

المصاريف الطبية الطارئة واالستشفاء في الخارج

االحاالت الطبية / المواعيد مع ا�خصائي الطبي المحلي

طوارئ العناية با�سنان

عودة أفراد العائلة المسافرين مع المؤمن عليه

تغطية نفقات الوفيات

طوارئ العودة للوطن لمتابعة حالة الوفاة �حد أفراد العائلة المقربين

مرافقة طفل معول

إلغاء الرحلة

المغادرة المتأخرة

تأخر ا�متعة

ا�متعة الشخصية, ا�شياء الثمينة وا�موال الشخصية

فقدان جواز السفر

الحوادث الشخصية

المسؤولية الشخصية

ا�ساسية
ر.س

الفضية
ر.س

الذهبية
ر.س

البالتينية
ر.س

الشينجن
ر.س

التحمل
ر.س

أنواع التغطية
جدول المنافع

-/37,500

-/1,000-/2,000-/2,000-/2,500

-/250,000-/250,000-/500,000-/500,000

-/70,000-/150,000-/200,000

النفقات الفعلية حتى 2,000

-/10,000

-/10,000

تذكرة اقتصادية

-/5,000

-/3,750

-/3,750

-/3,750

-/3,750

-/1,875

-/37,500

-/187,500

غير مغطى

-/1,500

-/10,000

-/10,000

غير مغطى

غير مغطى

غير مغطى

غير مغطى

غير مغطى

غير مغطى

غير مغطى

غير مغطى

-/500,000

-/375

الشيء

الشيء

الشيء

الشيء

الشيء

الشيء

الشيء

ساعات

ساعات

-/100

الشيء

الشيء

الشيء

6

6

18



التأمين
على أخطاء الممارسات الطبية



التأمين على أخطاء الممارسات الطبية
أهم  تعتبر  العالجية،  العملية  فشل  أو  نجاح  عن  النظر  بغض  وذلك  ثقة،  مسألة  ا�ساس  في  هو  للمريض  بالنسبة  المهني  الطبي  العمل  يعتبر 
العوامل الرئيسة التي تحدد مدى رضى المريض في العملية العالجية هو ما إذا كان المريض تم عالجه وخدمته بالشكل المالئم أوًال. ولكن في 

حال عدم رضى المريض، فإنه يقوم على ا�رجح بتحميل مسؤولية الفشل في العالج على ا�طباء والفريق الطبي المعالج.

دعوى  لرفع  تعرضهم  حال  في  الطبيين  للمهنيين  البال  راحة  وتقديم  الطبية  الممارسات  أخطاء  على  بالتأمين  تكافل  سوليدرتي  شركة  تقوم 
قضائية أو مالحقة قضائية، حيث إن الشركة تقدم لهم المساعدة الممكنة والدعم في حمايتهم وحماية سمعتهم المهنية.

ما هي التغطية التأمينية؟ 
تقوم الشركة بحماية المهنيين الطبيين ضد المسؤولية القانونية في حال وجود أي مخالفة لواجباتهم خالل ممارسة عملهم المهني.

وتشمل هذه التغطية التأمينية التالي: 
• التسويات

• ا§ضرار التعويضية المحكوم بها ضد المهنين الطبيين
• التكاليف القضائية والمصاريف المتكبدة بخصوص إجراءات الدفاع القضائية.

لماذا نحتاج التأمين على أخطاء الممارسات الطبية؟
• مع التقدم الطبي في العقود الزمنية الحديثة ظهرت المعرفة الجديدة وطرق العالج المستحدثة والتي أعطت ا�مل للمرضى ولكن من ناحية 

أخرى نجد أن نسبة المخاطر قد ازدادت بشكل كبير.
للمريض/  حينها  فيكون  الطبيين،  المهنيين  إغفال  نتيجة  الموت  أو  عقلية،  إصابة  أو  عضال،  مرض  أو  جسيم  جرح  من  المريض  معاناة  حال  وفي   •

المريضة أو الممثل الشرعي له الحق في رفع دعوى قضائية للتعويض عن الخسائر المتكبدة.
• يقوم التأمين على أخطاء الممارسات الطبية بتغطية المهنيين الطبيين ضد أفعال اهمال وا�خطاء و السهو الناتج جراء تقديم أو الفشل في 

تقديم الخدمات الطبية.
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الطبيين عادة ما تكون معقدة  للمهنيين  التي تحدث  التقاضي  إجراءات  أن  القضائية، وبما  التكاليف والمصاريف  التأمينية ضد  التغطية  و �همية 
وغالية، فإنه من المهم بالنسبة للمهنيين الطبيين الحصول على اختصاصيين قانونيين مؤهلين في هذا المجال لحمايتهم وحماية مصالحهم 

بأكثر طريقة ذات فعالية ممكنة.
الحماية ضد  الطبيين  للمهنيين  الذي يوفر  الحل  الطبية، وهو  الممارسات  التأمين على أخطاء  بتقديم  لذلك فإن شركة سوليدرتي تكافل تقوم 
القضايا المحتملة الحدوث التي يمكن أن تحدث من خالل عملهم الطبي، وتقديمهم للخدمات الطبية، ليمكن المهنيين الطبيين الحصول على 

راحة البال، والتأكد من أن شركة سوليدرتي تكافل يمكنها أن توفر المساعدة والحماية لهم.

الفئات الطبية الرئيسة من المهن الطبية المغطاة تأميني¦
• الممرضين / الممرضات

• المسعفين الطبيين
• أخصائي التغذية

• الفنيين في المعمل الطبي / معمل علوم 
ا�مراض (باثولوجي)

• أخصائيون العالج الطبيعي
• فنيون ا�شعة

• فنيون المسح الضوئي
• أخصائيون علوم ا�مراض

• الممارس العام
• أطباء ا�طفال (غير جراحي)

• ا�طباء النفسيون
• أطباء الكلى

• أخصائي ا�شعة
• أطباء العيون (غير جراحي)

• أطباء ا�سنان
• الصيادلة

وا�وعية  القلب  متخصصي  على  شامًال  الجراحون،   •
وجراحي  والفكين  الوجه  متخصصي  و  الدموية 
وا�ذن  ا�نف  وأطباء  الصدر  وأخصائي  ا�طفال 

والحنجرة وأخصائيو ا�عصاب والعظام وأخصائيو

• علم أمراض الدم
• أخصائيو التوليد

• أطباء النساء
• أطباء العيون (الجراحي)
• طبيب ا�مراض العصبية

• طبيب القلب
• طبيب التخدير

• طبيب المسالك البولية
• طبيب جراحة التجميل.

كيفية الحصول على عرض أسعار
على المهتمين بالتأمين على أخطاء الممارسات الطبية تعبئة استمارة طلب التأمين لتوفير معلومات عن نطاق الخدمات والدخل السنوي وتاريخ 

االدعاءات، وذلك �غراض التأمين.
سوف تقوم شركة سوليدرتي تكافل بتقديم عرض أسعار مستندÑ على استمارة طلب التأمين أو يتم إصدار تعليمات في حال االحتياج لمزيد من 

المعلومات والبيانات.
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التأمين
 ضد الحوادث والمسؤوليات



التأمين ضد خيانة ا»مانة واالحتيال 

َتُشكل حوادث االحتيال وخيانة اÅمانة في االلتزامات التعاقدية جزءÓ من عالم اÅعمال، وال شك أنك تسعى كصاحب عمل لحماية نفسك ومصالحك من مخاطر 
منعدمي الضمير، وأن سوليدرتي للتكافل تتحمل عنك هذا العناء وتوفر لك وثيقة التأمين ضد خيانة اÅمانة واالحتيال والحماية لك ولمصالحك. 

التغطية التأمينية

تعوض هذه الوثيقة المؤمن له عن الخسارة التي يتعرض لها نتيجة فقده أمواله أو ضياع بضاعته بسبب حادث سرقة أو احتيال أو خيانة لÊمانة يقترفها أي 
موظف من موظفي المؤمن له بهدف تحقيق مكسب مادي غير مشروع أثناء فترة عمل المؤمن لهم. 

التأمين ضد مخاطر ألواح الزجاج 

يعتبر زجاج المعارض والفترينات ونوافذ العرض للمكاتب وغيرها من المكونات الرئيسة باهظة الثمن فضًال عن قابليتها للكسر والتهشم من جراء المخاطر 
التي قد تتعرض لها. وها هي وثيقة التأمين على الزجاج المصفح من سوليدرتي للتكافل توفر التغطية التأمينية الالزمة للكسر العرضي للزجاج في مواقع 

عمل المؤمن له من أي سبب آخر خالف ما هو مستثنى بشكل محدد في الوثيقة. 

التغطية التأمينية

تضمن هذه الوثيقة تعويض المؤمن له عما يصيبه من خسارة أو ضرر بسبب كسر زجاج اللوحة الثابتة من جراء أي وسائل خارجية عدا الحاالت المستثناه 
الزجاج المكسور ، ومسئولية الشركة تجاه الممتلكات ال  الناتجة عن الحماية حتي استبدال  بشكل محدد، الوثيقة ايضا تغطي جميع المصروفات الفعلية 

تتعدي مبلغ التأمين المنصوص عليه بالوثيقة.
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التأمين على ا»موال 

اÅموال هي عصب أي نشاط تجاري؛ وتحتاج إدارة اÅعمال إلى تحويل أموال بطرق متعددة سواءÓ كانت نقدÓ أو بالشيكات أو حواالت.. إلخ أو قد تحتفظ باÅموال 
النقدية في مكاتبك. وال شك في أن كل هذه العمليات عرضة لمخاطر الفقدان أو إساءة االستعمال. إحمي أموالك من كل هذه المخاطر حماية شاملة مع وثيقة 

سوليدرتي للتأمين على اÅموال.   

التغطية التأمينية

فقدان اÅموال المملوكة للمؤمن له او التى يكون مسئول عنها قانونيا نتيجة حادث او مكروة او السلب او السرقة او محاولة االعتداء والتهديد والتي تحدث 
أثناء:

• في مرافق وأماكن العمل: 
    أ ) خارج خزنة

    ب) خزنة مغلقة بمواصفات محددة

• أثناء عمليات النقل: 
    أ) ا§جور / الرواتب

    ب) أموال أخرى منقولة

فقدان أو تلف يصيب خزنة أو غرفة محصنة من جراء سرقة أو شروع في سرقة. 

التعويضات والمنافع ا»ساسية

تغطية شاملة لكل المخاطر والتي تشتمل على عمليات اÅموال واÅعمال النقدية. 
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التأمين من مخاطر الحوادث الشخصية

تعتبر حوادث الموظفين أمر مضني لصاحب العمل. وها هي وثيقة تأمين الحوادث الشخصية ترفع عنك هذا العناء وتوفر لك راحة البال والضمان المالي 
لموظفيك وعوائلهم. توفر هذه الوثيقة تعويضÒ في حالة وفاة الموظف أو عجزه بسبب إصابته في حادث يقع في أي مكان في العالم. 

سوليدرتي تكالفل تقدم نوعين من وثائق الحوادث الشخصية: 
• حوادث شخصية فردية 

• حوادث شخصية للمجموعات 

التغطية التأمينية
يتضمن جدول التغطية ما يأتي: 

١.   الوفاة التي تحدث خالل ١٢ شهرÎ نتيجة الحادث.
٢.  العجز الجزئي المستديم.
٣. العجز الكلي المستديم. 

٤.  العجز الكلي المؤقت.
٥.  المصروفات العالجية.
٦.  العجز الكلي الكامل.

المنافع ا»ساسية
• تصرف الشركة تعويض¢ للعائلة في حالة الوفاة نتيجة حادث. 

• تعويض موظفيك في حالة ا«صابة، سواءÎ أكانت ا«صابة الدائمة أو المؤقتة. 
• الوثيقة صالحة لالستعمال في جميع أنحاء العالم.

• يمكن توسعة التغطية لتشمل المصروفات العالجية التي تنشأ عن حادث. 
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التأمين من المسؤولية العامة

ال شك أن أصحاب العمل يسعون دائمÒ إلى تطوير أعمالهم نحو تحقيق النماء والربحية، ولكن طالما أن الحياة مستمرة فال مفر من الحوادث، فنحن عرضة 
الغير  لمخاطر  التعرض  أن  كما  بالمستشفى.  تنويمه  عليه  يترتب  الذي  اÅمر  العمل،  مواقع  في  رطبة  أرضية  على  وينزلق  عميل  قدم  َتزل  فقد  للحوادث 
والمسؤوليات التي ُتسأل عنها بموجب القانون قد تؤدي إلى توقف عمل واعد. وها هي سوليدرتي للتكافل ترفع عنك هذا العناء وتضمن لك راحة البال من 

خالل وثيقة تأمين المسؤولية العامة وتوفر لك وÅعمالك أفضل حماية من المسؤوليات القانونية.

التغطية التأمينية

تعوض الشركة المؤمن له عن المسؤوليات التي ُيسأل عنها قانونÒ على سبيل التعويض وذلك فيما يتعلق بما يأتي: 
• إصابة بدنيه عارضة تحدث للغير نتيجة حادث.

• خسارة أو تلف عارض في ممتلكات الغير. 

المنافع ا»ساسية

• تدفع الشركة أيضÒ جميع التكاليف والمصروفات التي يتكبدها المدعي أو التكاليف والمصاريف المتكبدة بموافقة الشركة فيما يتعلق بأي مطالبة.
• الشركة مسؤولة عن الحوادث التي يرجع سببها إلى تقصير أو إهمال المؤمن له أو موظفيه أثناء ممارستهم  للعمل. 
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تأمين المسؤولية عن المنتجات

قد يساورك الشك أحيانÒ إذا كنت من المصنعين الذين يقومون بتوريد منتجات في أن منتجك قد يتسبب في إلحاق ضرر بالغير، سواءÓ بالممتلكات أو اÅرواح. 
فأي عيب صغير قد يتسبب في نشوء مطالبات كبيرة، وفي هذه الحالة فإن وثيقة تأمين المسؤولية عن المنتجات التي توفرها لكم سوليدرتي مهمة للغاية 
لصانعي المنتجات. فالوثيقة ال تحمي منشأتك من المطالبات فحسب، ولكنها تغطي أيضÒ المصروفات القانونية المرتبطة بالدفاع عن تلك المطالبات ضد 

منشأتك. 

التغطية التأمينية

تلتزم الشركة بالتعويض عن جميع المبالغ التي ُيطلب من المؤمن له دفعها بموجب القانون (بما في ذلك المصروفات القانونية التي يتكبدها المؤمن له في 
الدفاع في المحكمة) والتعويض عن المسؤولية القانونية تجاه أي طرف آخر والتي تنشأ من جراء إصابة بدنية أو ضرر مادي بسبب المنتج الذي باعه المؤمن له 

أو ورده أو وزعه أو نقله أو أصلحه أو قدم خدمة متعلقة به. 

27



التأمين من السرقة

من المعروف أن تأسيس اÅصول يستغرق سنوات من العمل الدؤوب الشاق، وقد تؤدي حالة سرقة واحدة إلى تعقيد اÅمور ماليÒ؛ غير أن وثيقة سوليدرتي 
للتأمين ضد السرقة تضمن لك المحافظة على ممتلكاتك وتمنحك راحة البال التي تستحقها.

التغطية التأمينية

تعوض الشركة المؤمن له عن: 

• الخسارة أو الضرر التي تلحق  بالممتلكات المبينة  في جدول الوثيقة من جراء تعرضها لحادث سرقة أو الشروع في السرقة باالكراه عن طريق الدخول أو الخروج 
من المواقع بالعنوة واستخدام العنف.

• الضرر الناشئ عن السرقة عقب الدخول الفعلي بالعنوة والعنف أو التهديد بالدخول بالعنوة والعنف للموقع أو المواقع المسؤول عنها المؤمن له. 
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تأمين تعويضات العاملين ومسؤولية صاحب العمل 

في ظل بيئة العمل العالمي التي تتسم بالتطور السريع، تشهد حقوق الموظف تقدمÒ سريعÒ. ولحماية المنشآت من تهديد المالحقات القضائية المكلفة 
والتعويضات الضخمة، فإن سوليدرتي للتكافل تحمل عنك هذا العناء من خالل وثيقة تأمين تعويضات العاملين من سوليدرتي. 

التغطية التأمينية

تدفع سوليدرتي تعويضÒ للمؤمن له عن جميع المبالغ التي ُيسأل عنها طبقا لقانون العمل Åي موظف أثناء فترة سريان التغطية التأمينية إذا تعرض ذلك 
الموظف Åي مرض أو إصابة بدنية بسبب عمله لدى المؤمن له.

التعويضات والمنافع ا»ساسية

• تغطية تأمينية شاملة لجميع المتطلبات النظامية Åصحاب العمل 
• تتحمل الشركة جميع التكاليف والمصروفات المنصرفة بموافقة كتابية مسبقة منها

• تعويض عن الوفاة والعجز الكلي والجزئي الدائم والعجز المؤقت للموظفين أثناء تواجدهم بالعمل 
• تغطية اختيارية لمصروفات العالج ومصروفات إعادة الجثمان للوطن في حالة الوفاة.
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التأمين ضد المخاطر المهنية

بغض النظر عما إذا كنت محاسبÒ أو وكيل سفريات فإن من اÅهمية التأكد من توفر حماية مالية لك في حالة إذا رغب شخص ما في رفع دعوى قضائية عليك 
من الخدمات التي قدمتها، وهذا ما تضمنه لك وثيقة التأمين من شركة سوليدرتي "تعويض عن المخاطر المهنية“. لقد اتسع مفهوم المهنة في السنوات 
اÅخيرة. ومن هذا المنطلق يحرص العاملون على االحتفاظ بوثيقة تأمين من المسؤولية المهنية. وأي شخص مهني يقدم خدمات ينظر إليه من قبل عمالئه 

على أنه خبير ومن ثم فهم عرضة لرفع مطالبات ضدهم.

شركة سوليدرتي تكافل تقدم العديد من وثائق التأمين ضد المخاطر المهنية تغطي المهن التالية: 
• المحاسبين والمراجعين. 

• المهندسين والمعمارين. 
• المحامين. 
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التأمين
التكافلي على الحياة للمجموعات



التأمين التكافلي على الحياة للمجموعات 

بصفتكم صاحب عمل فإنكم على قناعة بأهمية توفير أفضل الفرص لموظفيك مع اÅخذ بعين االعتبار مصالح الشركة؛ وعليه فإن التأمين التكافلي على 
الحياة للمجموعات الذي تقدمه سوليدرتي يوفر لك حلول عملية تحقق مصالح جميع اÅطراف؛ فال تفوت هذه الفرصة وبادر باالستثمار معنا لتمنح موظفيك 

الشعور باالنتماء والطمأنينة؛ وبذلك فإنك تكون قد أوفيت بالتزاماتك تجاه موظفيك بشكل عام. 

التغطية التأمينية

· الوفاة نتيجة حادث (تغطية مضاعفة)
· العجز الكلي الدائم نتيجة حادث او مرض 

· العجز الجزئي الدائم نتيجة حادث او مرض 
· العجز الجزئي المؤقت نتيجة حادث او مرض 

· المصروفات الطبية نتيجة حادث.
· مصاريف اعادة الجثمان الى الموطن االساسي (فى حالة الوفاة)
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وثيقة التأمين التكافلي الجماعي للممولين

تم تصميم هذا المنتج لتغطية مخاطر مقدمي الخدمات المالية ، وشركات التمويل فى حالة وفاة او عجز عمالئهم من االفراد. 

التغطيات 

• المنافع الخاصة بالتأمين التكافلي على الحياة – الوفاة Åي سبب . 

• المنافع 
   ا) الوفاة نتيجة اي سبب (التغطية االساسية)

   ب) العجز الكلي الدائم نتيجة حادث 
   ج) العجز الكلي الدائم نتيجة مرض 

   د) العجز الكلي المؤقت نتيجة حادث 
   هـ) العجز الكلي المؤقت نتيجة مرض 
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تأمين
الممتلكات



الحريق واخطار خاصة وفقدان االرباح

تفهم سوليدرتي بأنكم قد استغرقتم وقتÒ طويال وبذلتم جهدÓ كبيرÓ وأنفقتم أمواالً طائلة في بناء كيانكم التجاري. كما إننا نتفهم أيضÒ احتياجاتكم عند 
الممتلكات  إلى حرق  التماس كهربائي  أي وقت؛ فقد يؤدي  الّله) وغالبÒ ما قد يحدث أي شيء غير طبيعي في  (ال قدر  أو مصيبة مفاجئة  تعرضكم لحادث 
وتحويلها إلى رماد، وقد يؤدي انفجار ماسورة الى اغراق الممتلكات. ولحماية أعمالك وممتلكاتك من تلك اÅخطار المحتملة، توفر شركة سوليداريتي تكافل 
واحدة من أفضل منتجات الحريق والمخاطر المرتبطة بها في هذه الصناعة. ونحن نفخر بتوفير الحماية الشاملة والمدعومة من قبل القدرة المالية للمؤمن 

له. 
في الوقت الذي يتوفر فيه ما سبق ذكره من تغطية وحماية تأمينية لÊصول الفعلية، ونتيجة لهذه الخسارة فقد تتعرض االعمال إلى انخفاض في اµنتاجية 
التغطية  الخسارة، وهذه  تلك  اÅرباح تخفف من حدة  الخسارة في  تأمين  اÅعمال؛ وعليه فإن وثيقة  أنشطة  االنقطاع في  اÅرباح بسبب  ومن ثم خسارة في 

التأمينية يتم أخذها وتطبيقها جنبÒ إلى جنب معتأمين الحريق وأخطار نتيجة انقطاع اعمال المؤمن له. 

التغطية ا»ساسية

توفر الوثيقة تغطية تأمينية من أي خسارة مالية نتيجة للمخاطر القياسية التالية:  
• الحرائق 

• الصواعق 
• االنفجارات 

• ا§ضرار التي تحدثها حركة الطائرات  

• الزالزل واالنفجارات البركانية 
• العواصف 

• الفيضانات 
• االرتطام بأي مركبات برية أو حيوانات.

التغطيات ا»ضافية

نوفر خيارات حسب الطلب للمؤمن له الختيار تغطية: 
• إزالة ا§نقاض ومخلفات الحادث

• ا«ضافات فى االصول الثابتة 
• ا§جور والمصروفات الخاصة بالخبراء المهنيين

  والمهندسين المعماريين والمساحين

• الممتلكات الموجودة تحت رعاية وعهدة وحوزة المؤمن له 
• مصروفات مكافحة الحريق 

• ا«عادة التلقائية §صل مبلغ التأمين 
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تأمين الممتلكات ضد جميع المخاطر وانقطاع ا»عمال

الممتلكات واÅعمال التجارية تمثل مصادر دخل للعديد في بلدنا. فهي ال توفر الدخل فحسب ولكنها تمثل أيضÒ أصًال من اÅصول؛ وعليه فإن وثيقة تأمين 
الممتلكات ضد جميع اÅخطار وتذبذب اÅعمال من سوليدرتي تكافل توفر حماية كاملة لمجموعة واسعة من اÅخطار التي قد تتعرض لها ممتلكاتك مما 

يساعدك على التعامل مع التحديات التي قد تعترضك في سبيل تنفيذ أعمالك. 

في الوقت الذي يوفر فيه ما سبق ذكره  تغطية وحماية تأمينية لÊصول الفعلية ونتيجة لهذه الخسارة، فقد يتعرض العمل إلى انخفاض في اµنتاجية ومن 
ثم خسارة في اÅرباح بسبب انقطاع في أنشطة أعماله؛ .وعليه فإن وثيقة تأمين الخسارة في اÅرباح تخفف من حدة تلك الخسارة، وهذه التغطية التأمينية يتم 

أخذها وتطبيقها جنبÒ إلى جنب مع  وثيقة التأمين من جميع اÅخطار نتيجة االنقطاع في أعمال المؤمن له.

التغطية التأمينية

توفر هذه الوثيقة تغطية تأمينية ضد جميع المخاطر ما لم تكن مستثناه بشكل محدد. 

التغطيات ا»ساسية

خيارات تأمينية متوفرة للمؤمن له الختيار تغطية تأمينية إضافية محددة: 
• إزالة ا§نقاض ومخلفات ا«نشاءات

• ا§جور والمصروفات الخاصة بالخبراء المهنيين والمهندسين المعماريين والمساحين
• الممتلكات الموجودة تحت رعاية وعهدة وحوزة المؤمن له 

• مصروفات مكافحة الحريق 

• ا«عادة التلقائية §صل مبلغ التأمين. 
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التأمين
الهنـدسي



تأمين جميع أخطار المقاولين 

الخاصة قد  أعمالك  التي دخلت عليها، وحيث أن محفظة  العالية  التقنية  المعقدة بسبب  اÅعمال  اµنشاءات من أنشطة  الذي يعتبر فيه نشاط  الوقت  في 
تشتمل على مجموعة متنوعة من أعمال الهندسة المدنية لÊغراض السكنية والتجارية والبنية التحتية، وتكون تلك اÅعمال مصحوبة بمجموعة كبيرة من 
المخاطر التي قد تتعرض لها في معرض أعمالك. ومن ثم فإن الوثيقة التي توفرها شركة سوليدرتي تكافل لتأمين المقاولين ضد جميع المخاطر تضمن لكم 
حماية من المخاطر أثناء اµنشاءات، تشمل الخسارة الفعلية أو الضرر للممتلكات أو المعدات أو اÔليات أو المكائن والمعدات واÅدوات واÅعمال المجلوبة للموقع 

واÅعمال المؤقتة المشيدة بالموقع، وكذلك المسؤولية تجاه الغير فيما يتعلق باÅعمال التي يتم تنفيذها في الموقع.  

التغطية التأمينية

المسؤولية تجاه الغير: 
• تغطية تأمينية للممتلكات المستخدمة في المشروع المملوكة للغير     

ولكنها محفوظة على سبيل ا§مانة لديكم وقت وقوع الخسارة.
• تغطية تأمينية ضد أي مسؤولية قانونية عن إصابة يرجع سببها المباشر 

إلى عمليات تشييد للممتلكات المؤمن عليها. 
المدعى عليه، وجميع  المستردة من  التقاضي  لتكلفة  تأمينية  تغطية   •

التكاليف والمصاريف المتكبدة بموافقة مكتوبة من شركة التأمين. 

الضرر المادي:
التف  او  الخسارة  ضد  حماية  تقدم  المقاولين  أخطار  جميع  تأمين  وثيقة 

المادي فيما يتعلق بأعمال ومعدات المشروع.

تغطيات تأمينية إضافية

خيارات تأمينية حسب طلب المؤمن له الختيار تغطية تأمينية إضافية مقابل اشتراك إضافي:
• مخاطر التخزين 

• مخاطر إزالة ا§نقاض

• تغطية تأمينية للعقارات والممتلكات المحيطة
• المعدات واÖليات

• معدات ا«نشاءات

• أجور النقل السريع
• زيارة الصيانة / تغطية للزيارات ا«ضافية.
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تأمين جميع أخطار التشييد 

في ظل التقدم السريع والهائل في عالم الهندسة حيث يجتاح التطور التكنولوجي جميع المجاالت اÅمر الذي يصاحبه مخاطر جديدة عند تركيب تلك اÔليات 
لتشييد  المصاحبة  المخاطر  أنواع  لجميع  كاملة  حماية  توفر  اµنشاءات  تشييد  أخطار  لتأمين  تكافل  سوليدرتي  شركة  توفرها  التي  الوثيقة  فإن  الحديثة، 
وتنصيب اÔليات والمعدات واµنشاءات المعدنية من أي نوع ، وكذلك مطالبات الغير فيما يتعلق بتلف الممتلكات أو إصابة بدنية لها عالقة بتنفيذ المشروع.

التغطية التأمينية ا»ساسية 

المسؤولية تجاه الغير: 
• تغطية تأمينية للممتلكات المستخدمة في المشروع المملوكة للغير 

  ولكنها محفوظة على سبيل ا§مانة لديكم وقت وقوع الخسارة 
• تغطية تأمينية لك ضد أي مسؤولية قانونية عن إصابة يرجع سببها 

  المباشر عمليات تشييد للممتلكات المؤمن عليها 
• تغطية تأمينية لتكلفة التقاضي المستردة من المدعى عليه، وجميع 

  التكاليف والمصاريف المتكبدة بموافقة مكتوبة من شركة التأمين. 

الضرر المادي: 
• تغطية تأمينية من الضرر المفاجئ وغير المنظور للممتلكات المؤمن 

  عليها أثناء عمليات التشييد واالختبار والتشغيل التجريبي لها
• تغطية تأمينية على أساس كل المخاطر والتي تشتمل على ما يلي:

   أ) حريق أو صاعقة أو انفجار أو ضرر طائرات أو فيضان أو غرق أو عاصفة أو  
      إعصار وتوابعها من المخاطر ا§خرى

   ب) انزالق أرضي أو انزالق صخري أو هبوط لÙرض 
   ج) السرقة والنهب 

   د) أعطال ميكانيكية وكهربائية
   هـ) أي أعطال أخرى مفاجئة ومخفية غير مستثناه بشكل محدد وصريح.  

توفر الوثيقة تغطيه تأمين واسعة ومكثفة تندرج تحت جزئين رئيسين : 
( تلفيات مادية / مسئولية تجاه الطرف الثالث)

توفر تغطية شامله لعملية التشيغل بالكامل.

يمكن توسعة التغطية التأمينية لتشمل ما يلي: 
• مصروفات إزالة ا§نقاض والمخلفات

• المسؤولية المقابلة والممتلكات المحيطة 
• أجور النقل السريع  والمصروفات االضافية 
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تأمين  مخاطر ا»جهزة و المعدات ا�لكترونية 

فاÅجهزة  العمل.  أداء  طريقة  كبير  بشكل  غيرت  فلقد  الصناعة.  شكل  غيرت  التي  اµلكترونية  والثورة  المعلومات  ثورة  الحاضر  الوقت  في  العالم  يشهد 
اµلكترونية والتحليالت للبيانات تعتبر عنصر أساسي في منافسة في اÅعمال. وعليك أن تتصور النتائج المترتبة على وقوع أي شي قد يحدث لتلك البيانات، 
أو أجهزة الحاسب اÔلي وغيرها من المعدات اµلكترونية اÅخرى. توفر لك وثيقة تأمين مخاطر المعدات واÅجهزة االلكترونية من سوليدرتي تكافل الحماية التي 

تحتاجها لتغطية اÅصول للمحافظة على إدارة عملك بانسيابية تامة. 

التغطية التأمينية

ضرر مادي: 
• يغطي أي خسارة أو ضرر مفاجئ أو عادي للمعدات االليكترونية ما لم 

  تكن مستثناه بشكل محدد. 
وسائط البيانات الخارجية: 

تغطية المصروفات المنصرفة التي تلزم الستعادة وسائط البيانات   •

المؤمن عليها إلى الوضع الذي كانت عليه قبل وقوع الحادث. 

زيادة تكلفة العمل:
• تغطية جميع التكاليف ا«ضافية المنصرفة لضمان تحقيق معالجة 

  البيانات المستمرة في المعدات البديلة. 

تغطيات أساسية

• تغطية تأمينية واسعة وفق ثالث أجزاء - المعدات ووسائط البيانات الخارجية والتكلفة الزائدة لرأس المال العامل. 
• تغطية تأمينية للخسارة الكلية والجزئية التي يرجع سببها ضرر مادي للمعدات. 

• المصروفات المتكبدة في سبيل استعادة البيانات المشمولة بالتغطية التأمينية. 
• استمرار العمل بتغطية تأمينية للتكاليف ا«ضافية بمعالج البيانات المستمرة. 
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التأمين من مخاطر انفجار المراجل وأوعية الضغط

نظرÅ Óن مجتمعنا يشهد تغييرات سريعة وحديثة في البيئة الصناعية، كما إن العديد من الكيانات تستخدم المراجل فى عمليات الضغط العالية وبخار 
الضغط العالي في أنواع عديدة مختلفة من التطبيقات والتي تؤدي إلى أسباب انفجار وإحداث ضرر بالممتلكات، وإصابات لÊشخاص ووفيات؛ فإن وثيقة التأمين 
من مخاطر انفجار المراجل وأوعية الضغط التي توفرها سوليدرتي للتكافل تضمن لك تغطية وحماية من كل هذه اÅخطار وتعمل على تعويضك في حال 

وقوع حادث مؤسف القدر الّله؛ بحيث يتم إعادة أعمالك التجارية إلى وضعها الطبيعي في أسرع وقت ممكن. 

التغطية التأمينية

• ضرر (بخالف الحريق) يصيب أي مرجل أو وعاء ضغط موصوف في الجدول المرفق بالوثيقة وممتلكات المؤمن له ا§خرى. 

• تأمين مسؤولية المؤمن له التي ُيسأل عنها قانون¢ لضرر أصاب ممتلكات تخص الغير. 
• المسؤولية التي ُيسأل المؤمن له عنها قانون¢ بسبب إصابات قانونية أو غير قانونية §ي أشخاص خالف موظفي المؤمن له أو أي عاملين أو أفراد من عائلة 

  المؤمن له. 

منافع إضافية

تقدم الوثيقة تغطيات اختيارية للتمديدات التالية : 
• التلفيات التى تلحق باالجزاء المحيطة

• الشحن السريع / والعمل ا«ضافي خالل العطالت 
• المصروفات القضائية

41



تأمين أعطال المعدات والماكينات  

تعتبر المعدات واÔليات العمود الفقري Åي عمل، فضًال عن إنها تشكل نسبة كبيرة من مصروفات رأس مال أي صناعة. وال شك في كونها معرضة لمخاطر 
استثنائية والتي قد تؤدي إلى أعطال ميكانيكية مفاجئة  تتوقف  معها عملية اµنتاج والعمل. لذلك فوثيقة تأمين أعطال المعدات والماكينات التي توفرها 

سوليدرتي للتكافل تضمن حماية تأمينية من الضرر أو الخسارة الفعلية المفاجئة Åعطال المعدات والماكينات. 

التغطية التأمينية

• حماية تأمينية من الضرر أو الخسارة الفعلية المفاجئة Åعطال المعدات واÔليات:

   أ) أثناء وجودها بالعمل/ متوقفة عن العمل
   ب) أثناء فكها «جراء النظافة والصيانة الدورية من قبل المؤمن له

وأخطاء  الخاطئ.  والتصميم  المواد  صب  في  عيوب  بسبب  أضرار   •

الورش أو في التشييد أو سوء التصنيع، أو عدم توفر المهارة الالزمة 
Åداء العمل أو اµهمال أو نقص المياه في المراجل، أو االنفجار الظاهر أو 

التمزق بسبب قوة طرد مركزية أو التماس كهربائي أو عاصفة. 

المنافع االساسية

• تغطية أنواع مختلفة من اÔالت والمعدات والتجهيزات ضد اÅعطال الكهربائية والميكانيكية
• يوفر تغطية تأمينية للمكائن واالالت في اÅماكن المختلفة 

• يمكن توسعة نطاق التغطية التأمينية لتشمل: 
    أ) الممتلكات المحيطة

    ب) ضرر يصيب ممتلكات الغير
    ج) إصابة بدنية للغير

    د) أجور النقل السريع، وأجور العمل بدل أيام العطالت والعمل االضافي 
• تكلفة التغيير أو اµصالح فيما يتعلق بالخسارة أو الضرر
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تأمين الخسارة في ا»رباح نتيجة لعطب الماكينات  

اÅرباح  العمل  العادية ويخسر صاحب  اµنتاج  إثر ذلك عمليات  تتوقف  ما، فقد  لعطل  أوعية ضغط هامة في وحدة صناعية  أو  الغاليات  أو  اÅالت  تعرض  عند 
والمكاسب المرصود بلوغها من العمل. وال شك أن االنخفاض في معدل الدوران مع التكاليف اµضافية  الالزمة لتحقيق استمرار العمل والمخاطر المصاحبة لها 
تحتاج إلى حماية كافية. وها هي وثيقة تأمين سوليدرتي تكافل لتأمين الخسارة في اÅرباح نتيجة عطب اÔالت التي تضمن لك الحماية من تلك الخسائر غير 

المتوقعة. 

التغطية التأمينية

توفر الوثيقة تغطية تأمينية من: 
  أ) خسارة في ا§رباح ا«جمالية نتيجة انخفاض أو تدني ا«نتاج / الناتج.

  ب) زيادة كلفة العمل بسبب ضرر عارض لآلالت والمعدات المتعطلة في ا§مكنة المحددة نتيجة التشغيل ، وهذه المخاطر مغطاه بموجب وثيقة التأمين من   
       مخاطر اÖالت. 

منافع أساسية

• تغطية تأمينية للمنتجات للتعويض عن الخسارة المالية عند عطل أو إخفاق آليات هامة
• توسعة نطاق التغطية لتشمل اÅجور وأتعاب مراجعي الحسابات.
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تأمين معدات وا¹ت المقاولين

أصعب عمل في أي موقع إنشاءات يتم تنفيذه من خالل اÅدوات والمعدات من مواد المناولة والنقل إلى حفر اÅرض وإزالة اÅنقاض، توليد الطاقة المطلوبة على 
مدار الساعة وتواجد العديد من المخاطر المرتبطة بأضرار هذه المعدات الحيوية. لذلك فوثيقة تأمين معدات واÔت المقاولين من سوليدرتي للتكافل هي 

السبيل السهل لحماية العمل من أي خسارة محتملة لتكاليف استثماراتك وإصالحاتك. 

التغطية التأمينية

• خسارة غير متوقعة وظاهرة أو ضرر من أي سبب (ما لم يكن مستثنى بشكل محدد) 

• تغطية اÖليات المؤمن عليها سواءÎ كانت في العمل أو مفكوكة «جراء أعمال التفكيك أو العمرات
• تكلفة التغيير أو ا«صالح فيما يتعلق بالخسارة أو الضرر.

منافع اساسية واضافيه 

• يقوم التأمين على أساس قيمة االستبدال الحالية، ولذلك يجب على المؤمن له المساهمة بالحد ا§دنى من رأس المال االحتياطي 
• خيار توفير تغطية تأمينية مقابل اشتراك إضافي. 

  أ) ممتلكات المالك والممتلكات المحيطة بها
  ب) إزالة ا§نقاض والمخلفات من الموقع 

  ج) الشحن السريع / بدل ساعات العمل ا«ضافية / أجور أيام العطالت 
  د) النقل الجوي. 
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نة  تأمين تلف البضاعة المخزَّ

توفير مخزون بدرجة كفائة عالية يعتبر من أهم متطلبات أصحاب اÅعمال. وفي حالة مواجهة أصحاب اÅعمال  أي تهديد للمخزون أو تلف المنتجات بسبب عطل 
وعدم  اÅوضاع  تلك  على  عمالئنا  جميع  تغلب  تضمن  للتكافل  سوليدرتي  شركة  توفرها  الذي  البضاعة  مخزون  تلف  مخاطر  تأمين  وثيقة  فإن  اÔالت،  في 

تعريضهم Åي مصاعب مالية.

منافع اساسية واضافيه

تغطية الخسائر أو اÅضرار التي يسببها التلف من جراء أي خسارة / ضرر مفاجئ لمكائن وآالت التبريد المحددة والتي تشتمل على ما يأتي: 
• خسارة كاملة أو تلف جزئي للبضاعة المبردة أو المجمدة بسبب انقطاع مفاجئ وغير متوقع في مكائن وتجهيزات التبريد والتجميد. 

• تدفق المواد المستعملة في مرافق وأمكنة المبردات. 
• التكاليف المرتبطة بإزالة المخزون التالف بعد وقوع حادث.
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التأمين
البـحــري



تأمين مخاطر الشحن البحري 

ال شك إننا نعيش في عالم أعمال غير محدد اÅطراف ،ومع استمرار توسع آفاق العمل، فإنكم أيضÒ تتعرضون بشكل متزايد للمخاطر المرتبطة بنقل البضاعة. 
وبما أن تحديكم الكبير مرتبط بنقل البضاعة. فالتحدي اÅكبر هو إيجاد إدارة مخاطر مناسبة، ومن ثم يمكنك التحرك بخطى واثقة نحو تحقيق حلم توسعة 

أفق أعمالك . 
البحري من سوليدرتي  النقل  تأمين مخاطر  التامة. مع وثيقة  السيطرة  اÅوضاع وجعلها تحت  تلك  التغلب على  يمكن لسوليدرتي تكافل مساعدتك في 

السعودية للتكافل يمكنك حماية نفسك من المخاطر المرتبطة بنقل البضاعة. 
تغطي وثيقة النقل البحري الخسارة او التلف فى البضائع المنقولة بواسطة الجو او البحر او البر . هناك العديد من التغطيات لالختيار منها اعتمادا على 
تقديم  يمكننا  البضائع  لتغطية  لعمالئنا  المتعددة  الحاجات  لتناسب  خصيصا  المعدة  التغطيات  الى  االساسية  التغطية  من  متفاوتة   ، الشحنة  طبيعة 

التغطيات لÊنواع المختلفة من المخاطر مثل:
 

• تغطية النقل البحري 
• اخطار الحروب واالضطرابات 

• النقل والطرود البريدية 

أنواع التغطيات التابعة لتأمين النقل البحري تحدد طبعا لنوعية النقل واحتياجات العمالء كما يلي: 
بحري / جوي / السكك الحديدية / بري / البريد 

يتم التعويض طبقل لشروط المعهد القياسية الخاصة بالشحن والتى هي قيد االستخدام والقبول فى جميع انحاء العالم. 
التغطية الشاملة لجميع انواع النقل المختلفة:

• النقل البحري – شروط معهد مكتتبي التأمين البحري الفئة (أ)
• النقل الجوي – شروط معهد مكتتبي التأمين الجوي الخاصة بالنقل الجوي

• النقل البري – النقل البري (سكك حديد/طرقات)
• التغطيات المقيدة متاحة ايضا فى شروط (ب ، ج ) وذلك لسلع معينة وتقدم

تغطيات للحوادث الطبيرة مثل الحريق ، االنفجار ، الغرق ، جنوح السفن ،
تصادم السفن ، انقالب الشحنة

• الشروط اعاله تقدم تغطية من المستودعات للمستودعات بمعني 
(من مستودعات البائع الى مستودعات المشتري)

• التغطية ضد خطر الحروب واالضرابات واالضطرابات االهلية مقابل 
قسط اضافي مناسب بجانب اخطار النقل البحري

• تأمين مقاولي النقل والعبور
• شحنات المشاريع
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قوارب النزهة (الهياكل الصغيرة)

أو  البدن  التي قد تصيب  المخاطر  لتغطية  ليختك وذلك  تأمينية متخصصة  الى حماية  تحتاج  إنك  نفاثة، ال شك في  زحافة  أو  قارب  أو  ليخت  بصفتك مالك 
الماكينات أو اÔالت أو االكسسورات أو معدات وتجهيزات المالحة وكذلك المسؤولية عن اÅضرار أو الخسائر التي قد تصيب ممتلكات الغير وأرواحهم. 

وثيقة تأمين مخاطر قوارب التنزه الخاصة بسوليدرتي تكافل توفر أوسع تغطية شاملة من ناحية شروط معهد التأمين لليخوت والتي تؤمن على يختك من 
جميع المخاطر البحرية والحوادث المؤسفة في البحر. يمكن توسعة الوثيقة لتشمل على جميع المسؤوليات تجاه الغير  لحد مطلوب محدد (والتي قد تكون 
متوافقة مع التشريعات المحلية / الحكومية). هذه التغطية التأمينية تحميك من المسؤوليات القانونية فيما يتعلق بالمطالبات التي يطالب بها الغير عن 

أي إصابة جسدية وتلف في الممتلكات. 

التغطية التأمينية

• تغطية تأمينة شامله للتلف او الخسارة فى قارب النزهة 
• تغطية مسئولية الطرف التالث تضمن االصابات الجسمانية ، الوفاة ، ازاله االنقاض. 

• مصاريف التقاضي 

• يمكن توسيع نطاق التغطية ليشمل عطل المحرك الخارجي، والمسئولية تجاه ومن المتزلجين على المياه، واÅمتعة الشخصية، وأي آالت أخري على متن 

الزورق (محركات واجهزة اتصاالت) والنفقات الطبية.
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تأمين
مسئولية الطيران



وثيقة تأمين مسئولية الطيران

هناك العديد من المخاطر التي تواجها المطارات يمكن إدارتها من قبل التأمين وإدارة المخاطر، أو بتعاون االثنين معا.
تعتبر وثيقة تأمين مسؤلية الطيران هي اساس اي برنامج تأميني ، تحمي اعمالك فى حالة وجود أي مطالبة ضدك من طرف ثالث سواء فى الممتلكات او 
االصابات الجسمانية نتيجة االهمال منك او من أحد تابعيك.  ومع ذلك فإن العديد من وثائق تأمين المسئوليات العامة تستثني المسئولية المطارات والطائرات 

، فمن الضروري ان تستقطب المطارات وثائق تأمين مسئولياتها من شركة تأمين طيران متخصصة.  

التغطيات

وثيقة تأمين الطيران تقدم العديد من التغطيات واالختيارات تضمن: 

• مسئوليات الساحات 
• مسئولية حظائر الطائرات  

• مسئولية المنتجات وإستكمال االعمال. 
• المسئولية التعاقدية 

البرامج التأمينية تضمن التغطيات التالية:

١) عمليات اصالح الطائرات 
   • حظيرة االصالح وعمليات التزويد بالوقود 

   • عمليات االصالح والخدمات 
   • عمليات االصالح بجميع أنواعه

٢) مقدمي خدمات الطيران 
    • المناوالت االرضية

    • خدمات النقل

    • خدمات نقل االمتعة والحقائب

    • خدمات صيانه المطارات

    • متعهدي المطارات
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المطالبات

ما هو المتوقع من شركة التأمين عند وقوع الحادث ؟ الخبرة، والتميز بخدمة مطالبات تلبي إحتياجاتك. هذه الخدمة الفريدة سوف تجدها عندما تكون عميل 
سوليدرتي، نحن نلتزم بتقديم خدمة المطالبات وغنهائها بشكل عادل لكل من :

   • التأمين الطبي 
   • تأمين المركبات 

   • التأمين العام 

سرعة وشفافية في إنهاء إجراءات المطالبات تضمن لك راحة البال. يهدف فريق معالجة المطالبات بسوليدرتي تكافل إلى أن يقدم إليكم خدمة عمالء مختلفة 
لضمان إنهاء المطالبات بشكل سريع وعادل وشفاف.
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