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وثيقة تاكفل
توقف األمعال

BUSINESS INTERRUPTION
TAKAFUL CERTIFICATE

بالنظــر ألن املشــارك دفــع القســط األول لرشكة دار التاكفل
 فــإن هذا األخري يوافق، "واملمســاة فميــا بعــد "مبديــر التاكفل
)(بنــاء عــى الــروط الــواردة هنا أو املعمتدة أو املعــر عهنا هنا
بأنــه يف حــال تعــرض أي مبــى أو أي عقــار آخر أو أي جزء منه
موجــود يف مجمــع املباين ويشــغله املشــارك بغرض مزاولة األمعال
:التجــارة للهتــدم أو التلــف بفعل

In consideration of The Participant paying to
Takaful Operator the First Takaful Contribution,
Takaful Operator agrees (subject to the Conditions
contained herein or endorsed or otherwise
expressed hereon) that if any building or other
property or any part thereof used by The
Participant at the Premises for the purpose of the
Business be destroyed or damaged by:

احلرق
الصواعق
حدوث انفجار يف املبىن بغري فعل الغاز والذي اليشلك جزءًا
من أي استخدام للغاز بغرض اإلضاءة أو االستخدامات
.املزنلية
أية خماطر أخرى مغطاة مبوجب هشادة التاكفل ضد أرضار
................... :احلريق املادية رمق

1. Fire
2. Lightning
3. Explosion in a building in which gas is not
generated and which does not form part of any
gasworks of gas used therein for illuminating or
domestic purposes
4. Any other perils covered under the material
Damage Takaful Certificate No: ………………….

-١
-٢
-٣

-٤

(لقاء الهتدم أو التلف الناجت عن ذلك الذي يطلق هيلع هنا فميا بعد
عبارة "الرضر") اليت ميكن أن حتدث يف أي وقت بعد تسديد قسط
االشرتاك وقبل الوقت احملدد يف اجلدول الزمين يف آخر يوم من
 أو يف أي مدة الحقة واليت خبصوصها يقتيض األمر،مدة التاكفل
دفع االشرتاك من أجل جتديد هذه الهشادة إىل مدير التاكفل وقبوله
 حبيث يتسبب هذا الرضر يف تعطيل أو إحداث تداخل يف،منه
.أمعال املشارك الذي يزاول أمعاله يف املبىن

(destruction or damage so caused being
hereinafter termed Damage) at any time after
payment of the Takaful Contribution and before
the time specified in the Schedule on the last
day of the period of Takaful or of any subsequent
period in respect of which the Takaful Contribution
required for the renewal of this Certificate
shall have been paid to and accepted by Takaful
Operator and the business carried on by The
Participant at the premises be in consequence
thereof interrupted or interfered with.
Then Takaful Operator will pay to The Participant in
respect of each item in the Schedule hereto the
amount of loss resulting from such interruption in
accordance with the provisions therein contained.

يتعني عىل مدير التاكفل أن يدفع لملشارك فميا يتعلق بلك بند من
اجلدول الزمين املرفق هنا مبلغ اخلسارة النامجة عن مثل هذا
.التعطل يف العمل وفقًا لألحاكم املنصوص علهيا هنا

Provided that at the time of the happening of the
Damage there shall be in force an Takaful covering
the interest of The Participant in the property at the
premises against such damage and that payment
shall have been made or liability admitted therefore
under such Takaful.

 جيب أن تكون هشادة،برشط أنه يف وقت وقوع مثل هذا الرضر
التاكفل سارية املفعول وتغيط مصاحل املشارك يف العقار الذي
يشغلة مضن مجمع املباين ضد مثل هذا الرضر وبعد أن يكون
املشارك قد سدد الدفعة املطلوبة مع اإلقرار بالزتاماته مبوجب هذا
.التاكفل

And that the liability of Takaful Operator shall in
no case exceed in respect of each item the sum
expressed in and said Schedule to be Covered
thereon or in the whole the total sum Covered
hereby or such other sum or sums as may
hereafter be substituted therefore by memorandum

 بأي حال من األحوال،سوف لن تتعدى مسوئلية مديرالتاكفل
 املبلغ املعرب عنه رصاحة واملذكور يف اجلدول،خبصوص هذا البند
 أو لقاء اكمل املبلغ املغىط مبوجب هذا،الزمين والذي يتعني تغطيته
 حسمبا يمت استبداهلا بناء عىل، أو أي مبلغ أو مبالغ أخرى،التاكفل
. مبوجب مذكرة موقعة من قبل أو نيابة عن مدير التاكفل،ذلك
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signed by or on behalf of Takaful Operator.
For and on behalf of Takaful Operator.
الرشوط

CONDITIONS
1.

The Takaful by this Certificate shall cease if:
a). the business be wound up or carried on by
a Liquidator or Receiver or permanently
discontinued
OR
b). The Participant’s interest ceases otherwise
than by death
OR
c). any alteration be made either in the
business or in the premises or property
therein whereby the risk of Damage
is increased at any time after the
commencement of this Takaful unless its
continuance be admitted by memorandum
signed by or on behalf of Takaful Operator.

: يتوقف مفعول التاكفل مبوجب هذه الهشادة يف حالة.١
 تصفية أمعال املشارك أو تنفيذ أمعاله من قبل مصيف أو.)أ
.حارس قضايئ أو جرى توقيف أمعاله هنائيًا
أو
 توقف مصاحل املشارك خبالف حالة الوفاة.)ب
أو
 إدخال أية تعديالت يف املنشأة التجارية أو يف املبىن أو.)ت
العقار والذي بسبب مثل هذه التعديالت تزداد خماطر
الرضر يف أي وقت بعد بدء مفعول هذا التاكفل مامل يمت
اإلقرار باسمترار رسيان مفعول هذا التاكفل مبوجب مذكرة
.موقعة من قبل أو نيابة عن مدير التاكفل

2.

Notice shall be given to Takaful Operator and
if required, an additional Takaful Contribution
paid, if the rate of Takaful Contribution payable
under the Fire Certificate is increased.

 جيب، وإذا تطلب األمر، يمت توجيه إشعار إىل مدير التاكفل.٢
تسديد مقدار أية زيادة يف االشرتاك يف حال زيادة معدل
االشرتاك واجب السداد مبوجب زيادة رمس االشرتاك يف
.هشادة احلريق
 مبجرد وقوع أي رضر والذي نتيجة له يمت تقدمي املطالبة أو قد.٣
: يتعني عىل املشارك أن،يطالب هبا مبوجب هذه الهشادة

3. On the happening of any Damage in
consequence of which a claim is or may be
made under this Certificate, The Participant
shall
a). forthwith give notice thereof to Takaful
Operator,
b). with due diligence do and concur in doing
and permit to be done all things which may
be reasonably practicable to minimize or
check any interruption of or interference
with the business or to avoid or diminish
the loss.
c) not later than thirty days after the expiry
of the Period of Indemnity or within such
further time as Takaful Operator may in
writing allow, at his own expenses deliver
to Takaful Operator in writing a statement
setting forth particulars of his claim together
with details of all other takafuls (if any)
covering the Damage or any part of it or
consequential loss of any kind resulting
therefrom.
d). at his own expense produce or procure
and give to Takaful Operator such books of
account and other business books,

 خيطر مدير التاكفل مبوجب إشعار بذلك فورًا؛.)أ
 يبذل لك عناية ممكنة لعمل أو يوافق عىل وأن يحمس.)ب
بعمل لك مايلزم بالشلك املعقول والعميل للتقليل من أو
 أو لتجنب أو ختفيف،معاينة أي توقف أو تداخل يف العمل
اخلسائر؛
ً
 مبا،خطيًا عىل نفقته اخلاصة
 يسمل ملدير التاكفل بيانا.)ت
 أو،اليتجاوز مدة ثالثني يومًا من انهتاء فرتة الضامن
 مبينًا،خالل أي مدة إضافية قد يحمس هبا مدير التاكفل
فيه تفاصيل مطالبته مع التفاصيل اخلاصة باكفة بوالص
التأمني األخرى (يف حال وجودها) اليت تغيط الرضر أو
ٌ أي جزء منه أو
تغطية اخلسائر التبعية من أي نوع تنشأ
.عن ذلك
 يقوم عىل نفقته اخلاصة بإعداد أو السيع لتجهزي.)ث
، فواتري، سندات،الجسالت احملاسبية وأية جسالت
، املعلومات، اإلثباتات،مزيانيات واملستندات األخرى
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التوضيحات والبينات األخرى حسمبا يطلبه مدير
التاكفل أو تطلب نيابة عنه بالشلك املعقول هبدف التحري
 إضافة إىل اإلقرار املبين عىل،والتحقيق يف املطالبة
 أو بأي شلك قانوين آخر لتبيان حقيقة،حلف الميني
.املطالبة وأي أمر آخر يتعلق هبا

vouchers, invoices, balance sheets and
other documents, proofs, information,
explanation and other evidence as may
reasonably be required by or on behalf
of Takaful Operator for the purpose of
investigating or verifying the claim together
with a declaration on oath or in other legal
form of the Truth of the claim and of any
matters connected therewith.
No claim under this Certificate shall be payable
unless the terms of this condition have been
complied with and in the event of non-compliance
therewith in any respect, any payment on account
of the claim already made shall be repaid to Takaful
Operator forthwith.

سوف لن يمت تسديد أية مطالبة مبوجب هذه الهشادة مامل يمت
ً .االلزتام بأحاكم هذا الرشط
وف حالة عدم االلزتام بذلك فميا يتعلق
ً
 فإن أي دفعة جرى تسديدها فعال عىل حساب املطالبة،بأي ناحية
.جيب إعادهتا فورًا إىل مدير التاكفل
ً
مسوئال بأي حال من األحوال خبصوص
 ال يكون مدير التاكفل.٤
أية مطالبة مبوجب هذه الهشادة مامل يتقدم املشارك بعذر
:مقبول عن سبب التأخري بعد انقضاء

4. In no case whatsoever shall Takaful Operator
be labile in respect of any claim under this
Certificate after the expiration of:
a). One year from the end of the period of
indemnity or if later
b). Three months from the date on which
payment shall have been made or liability
admitted by Takaful Operator covering the
Damage giving rise to the said claim: unless
the claim is the subject of pending action or
Arbitration.

 ثالثة أهشر من التارخي الذي يتعني فيه تسديد الدفعة أو.)ب
ً جرى قبول االلزتام الذي
ٌغط الرضر من قبل مدير التاكفل
 مامل تكن املطالبة،والذي مبوجبه نشأت املطالبة املذكورة
.خاضعة إلجراء معلق أو للتحكمي

This Certificate and the Schedule annexed
(which forms an integral part of this Certificate)
shall be read together as one contract, and
words and expressions to which specific
meanings have been attached in any part of this
Certificate or of the Schedule shall bear such
specific meanings wherever they may appear.

 تقرأ هذه الهشادة واجلدول الزمين املرفق (الذي يشلك جزءًا.٥
اليتجزأ من هذه الهشادة) مع بعضهام البعض واللذان يشكالن
 وأن اللكامت والعبارات اليت أنيط هبا معاين.عقدًا واحدًا
حمددة يف أي جزء مهنذه الهشادة أو اجلدول الزمين سوف
.محتل مثل هذه املعاين احملددة أيمنا ظهرت

6. This Takaful does not cover any loss resulting
from damage occasioned by or through or in
consequence, directly or indirectly, of any of the
following occurrences, namely:-

 ال يغيط هذا التاكفل أية خسائر ناجتة عن األرضار احلاصلة.٦
 سواء اكن،بفعل أو عن طريق أو نتيجة ألي من الوقائع التا ٌلة
-: وبشلك خاص،ذلك بشلك مبارش أو غري مبارش

5.

، أو إذا اكن بعد ذلك، سنة واحدة من هناية فرتة الضامن.)أ

 األمعال، أمعال العدو األجنيب، الغزوات، احلروب.)أ
العدوانية والعمليات شبه احلربية (سواء مت إعالن احلرب
.أم ال) واحلروب املدنية

a) War invasion, act of foreign enemy,
hostilities or warlike operations (whether
war be declared or not), civil war.
b) Mutiny, civil commotion assuming the
proportions of or amounting to a popular
rising military rising, insurrection, rebellion,
revolution, military or usurped power.

 االضطرابات املدنية املعنية مبجموعة، معليات المترد.)ب
،من الناس أو تصل إىل مستوى االنتفاضة الشع ٌبة
، معليات العصيان، العصيان املسلح،االنتفاضات العسكرية
. األمعال العسكرية أو استالب السلطة،الثورات
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c)

 األمعال اإلرهابية اليت يرتكهبا خشص أو أخشاص.)ت
.يعملون نيابة عن أو يكونوا مرتبطني بأي منمظة

Acts of terrorism committed by a person or
persons acting on behalf of or in connection
with any organisation.

 فإن عبارة «اإلرهاب» تعين استخدام العنف،فميا يتعلق هبذا الرشط
 والذي يمشل أي استخدام للعنف بغرض تعريض،ألهداف سياسية
، ادعاء، يف أي دعوى.امجلاهري أو أي فئة من امجلاهري للخوف
 واليت يزمع فهيا مدير التاكفل وبناء،أو إجراءات قضائية أخرى
عىل أحاكم هذه الرشط بأن أية خسائر أو أرضار غري مغطاة
 فإن عبء اإلثبات عىل مشولية مثل هذه اخلسائر أو،هبذا التاكفل
.األرضار سوف يقع عىل املشارك

For the purpose of this condition, “terrorism” means
the use of violence for political ends and includes
any use of violence for the purpose of putting the
public or any section of the public in fear. In any
action, suit or other proceeding, where Takaful
Operator alleges that by a reason of the provisions
of this Condition any loss or damage is not covered
by this Takaful, the burden of proving that such loss
or damage is covered shall be upon The Participant.

ال يغيط التاكفل

THE TAKAFUL DOES NOT COVER:
a) Loss resulting from total or partial cessation
of work or the retarding or interruption or
cessation of any process or operation or
omission of any kind other than that arising
directly from destruction of or damage to
the premises or the property therein of The
Participant caused by the perils Covered
against under this Certificate.
b) Loss occasioned by permanent or
temporary dispossession resulting from
confiscation, commandeering or requisition
by any lawfully constituted Authority.
c) Loss occasioned by permanent or
temporary dispossession of any building
or plant or machinery resulting from the
unlawful occupation by any person of such
building or plant or unit or machinery or
prevention of access to the same.

، اخلسائر الناجتة عن التوقيف اللكي أو اجلزيئ لألمعال.)أ
أو التأخر أو التعطيالت أو التوقفات ألي إجراءات أو
 خبالف ذلك الذي يمجن،معليات أو إغفال من أي نوع
بشلك مبارش عن هتدم أو الرضر الالحق باملباين أو
العقار اليت يشغلها املشارك والذي يكون بسبب املخاطر
.املغطاة مبوجب هذه الهشادة
 اخلسائر الواقعة الناجتة عن نزع امللكية الدامئ أو املؤقت.)ب
 أو بناء، املصادرة ألغراض عسكرية،بسبب املصادرة
.عىل أمر من أي سلطة رشعية قانونية
 اخلسائر الواقعة الناجتة عن نزع امللكية الدامئ أو املؤقت.)ت
 منشأة أو الورش بسبب اإلشغال املخالف،من أي مبىن
 املنشآت،للقانون من قبل أي خشص ألي من هذه األبنية
. أو منعه الدخول إلهيا،أو الورش أو الوحدات

Provided nevertheless that company is not relieved
under (b) or (c) above of any liability to The
Participant in respect of Loss following physical
damage to the premises or the property there in of
The Participant occurring before dispossession or
during temporary dispossession.

 فإن الرشكة سوف لن تعىف من مسوئليهتا مبوجب،عىل أنه مع ذلك
الفقرة (ب) أو (ت) أعاله جتاه املشارك خبصوص اخلسائر الناجتة
عن التلف الفعيل لملباين أو العقارات اليت يشغلها املشارك واليت
 أو أثناء معلية نزع امللكية،حتدث قبل معلية نزع ملكية املباين
.املؤقتة

SPECIFICATION - GROSS PROFIT

املواصفات – الرحب اإلمجايل

Item No.

رمق الفقرة

املبلغ املغىط

Sum Covered

As specified in the Certificate schedule

مكا هو حمدد يف اجلدول الزمين للهشادة
 إمجايل الرحب.١

1. ON GROSS PROFIT

 يكون التاكفل حمصورًا خبسائر األرباح،)1( مبوجب الفقرة رمق

The Takaful under item No.1 is limited to loss of
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 و (ب) زيادة تاكليف،اإلمجالية الناجتة عن (أ) اخنفاض املبيعات
: وأن املبلغ واجب السداد كتعويض مبوجب هذا سوف يكون.العمل

Gross Profit due to (a) REDUCTION IN TURNOVER
AND (b) INCREASE IN COST OF WORKING and
the amount payable as indemnity thereunder shall
be:-

 يكون املبلغ الناجت عن: خبصوص اخنفاض املبيعات.)أ
 الذي مبوجبه تكون،تطبيق معدل إمجايل الرحب عىل املبلغ
 أقل، ونتيجة الرضر،حركة املبيعات خالل فرتة التعويض
.من حركة املبيعات القياسية

a) IN RESPECT OF REDUCTION IN
TURNOVER: the sum produced by applying
the Rate of Gross Profit to the amount by
which the Turnover during the Indemnity
Period shall, in consequence of the damage,
fall short of the Standard Turnover.

 فإن املصاريف: خبصوص زيادة تاكليف العمل.)ب
اإلضافية (اليت ختضع ألحاكم فقرة الرسوم القامئة غري
املغطاة) اليت اقتضت الرضورة تكبدها بالشلك املعقول
للغرض الوحيد الذي يتجسد يف جتنب أو التقليل من
 اكن من املمكن رصفها خالل فرتة،اخنفاض املبيعات
 عىل أال تتجاوز املبلغ الناجت عن،الضامن نتيجة الرضر
تطبيق معدل إمجايل الرحب عىل مبلغ التخفيض الذي مت
 ناقصًا أي مبلغ جرى توفريه خالل فرتة الضامن،جتنبه
خبصوص مثل هذه الرسوم واملصاريف اخلاصة باألمعال
واليت يتعني تسديدها من إمجايل الرحب حسمبا يمت
.مجتيدها أو ختفيضها ن ٌتجة الرضر احلاصل

b) IN RESPECT OF INCREASE IN COST
OF WORKING: the additional expenditure
(subject to the provisions of the Uncovered
Standing Charges Clause) necessarily
and reasonably incurred for the sole
purpose of avoiding or diminishing the
reduction in Turnover which but for that
expenditure would have taken place during
the Indemnity Period in consequence of
the damage, but not exceeding the sum
produced by applying the Rate of Gross
Profit to the amount of the reduction thereby
avoidedless any sum saved during the
Indemnity Period in respect of such of the
charges and expenses of the business
payable out of Gross Profit as may cease or
be reduced in consequence of the damage.
Provided that if the sum Covered by this item be
less than the sum produced by applying the Rate
of Gross Profit to the Annual Turnover (or to a
proportionately increased multiple thereof where
the maximum Indemnity Period exceeds twelve
months) the amount payable shall be proportionately
reduced.

عىل أنه إذا اكن املبلغ املغىط مبوجب هذه الفقرة أقل من املبلغ
الناجت عن تطبيق معدل إمجايل الرحب عىل املبيعات السنوية (أو عىل
مقدار الزيادة فهيا بشلك نسيب يف حال جتاوزت مدة التعويض
 سوف يمت ختفيض املبلغ واجب السداد، عندئذ،) هشر ًا12 القصوى
.بالتناسب

DEFINITIONS
GROSS PROFIT

تعريفات
الرحب اإلمجايل
:املبلغ الذي مبوجبه
 يتجاوز مبلغ املبيعات واملبالغ اخلاصة مبخزون آخر املدة.١
واألمعال قيد التنفيذ

The amount by which:i) the sum of the amount of the Turnover and
the amounts of the closing stock and work in
progress shall exceed
ii) the sum of the amounts of the opening stock
and work in progress and the amount of the
Uncovered Working Expenses specified in
the Certificate Schedule.

قمية بضاعة أول املدة واألمعال قيد التنفيذ ومبلغ مصاريف
.األمعال غري املغطاة احملددة يف جدول الهشادة الزمين

.٢
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NOTE:

:مالحظة

1) The amounts of the opening and closing
stocks and work in progress shall be arrived
at in accordance with The Participant’s normal
accountancy methods, due provision made for
depreciation.
2) The words and expressions used in the
definition of “Uncovered Working Expenses”
shall have the meaning usually attached
to them in the books and accounts of The
Participant.

يمت التوصل إىل قمي املخزون االفتتايح و اخلتايم و األمعال
،قيد التنفيذ وفقًا للطرق احملاسبية العادية اليت يتبعها املشارك
.مع ختصيص احتيايط االسهتالك

.١

يكون لللكامت والعبارات املستخدمة يف تعريف «مصاريف العمل
غري املغطاة» املعىن املغىط هلا عادة يف الدفاتر والجسالت
.احملاسبية اخلاصة باملشارك

.١

TURNOVER:
The money paid or payable to The Participant for
goods sold and delivered and for services rendered
in course of the business at the premises.

:املبيعات اإلمجالية
املبلغ املدفوع أو الذي يتعني دفعه لملشارك لقاء البضاعة املباعة
. ولقاء اخلدمات املقدمة يف جمال األمعال يف املبىن،واملسملة

SHORTAGE IN TURNOVER:
The amount by which the Turnover during a period
shall in consequence of the damage fall short of the
part of the Standard Turnover which relates to that
period.

:النقص يف املبيعات
 ونتيجة،املبلغ الذي مبوجبه تنخفض قمية املبيعات خالل الفرتة
.اسة التً تعود لتلك الفرتة
ٌ  عن اجلزء من امل ٌبعات ال ٌق،الرضر

INDEMNITY PERIOD:
The period beginning with the occurrence of the
damage and ending not later than the Maximum
Indemnity Period as specified in the Schedule
thereafter during which the results of the business
shall be affected in consequence of the damage.

:فرتة التعويض
الفرتة اليت تبدأ مع وقوع الرضر وفت ليس بأكرث من مدة التعويض
 واليت خالهلا،القصوى مكا هو حمدد يف اجلدول الزمين بعد ذلك
.تتأثر نتاجئ األمعال بسبب هذا الرضر
:معدل إمجايل الرحب
هو معدل الرحب اإلمجايل احملقق عىل املبيعات اإلمجالية خالل السنة
.املالية مبارشة وقبل تارخي حدوث الرضر

RATE OF GROSS PROFIT:
The rate of gross profit earned on the Turnover
during the financial year immediately before the
date of the damage

:املبيعات اإلمجالية السنوية
 هشرًا مبارشة قبل تارخي12 املبيعات اإلمجالية احملققة خالل فرتة
.حدوث الرضر

ANNUAL TURNOVER:
The Turnover during the twelve months immediately
before the date of damage

:املبيعات اإلمجالية القياسية
 هشرًا مبارشة قبل تارخي حدوث12 إمجايل املبيعات خالل فرتة
الرضر املتوافق مع فرتة الضامن اليت يمت معل التسويات خالهلا
حسمبا يكون ذلك رضوريًا هبدف اختاذ احليطة الجتاهات األمعال
 أو للظروف األخرى اليت تؤثر،والتغريات اليت ميكن أن حتدث هلا
 أو اليت اكن ميكن أن،عىل األمعال إما قبل أو بعد حدوث الرضر
، حبيث ميكن هلذه األرقام،تؤثر عىل األمعال فميا لو وقع الرضر
اليت جرى تسويهتا أن متثل بأقرب مايكون ذلك ممكنًا من الناحيتني
 النتاجئ اليت اكن من املمكن التوصل إلهيا لوال،املعقولة والعملية
.حدوث الرضر أثناء الفرتة املعنية عقب وقوع الرضر

STANDARD TURNOVER:
The Turnover during that period in the twelve
months immediately before the date of the Damage
which corresponds with the Indemnity Period to
which such adjustments shall be made as may be
necessary to provide for the trend of the business
and for variations in or other circumstances
affecting the business either before or after the
damage or which would have affected the business
had the damage not occurred, so that the figures
thus adjusted shall represent as nearly as may
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be reasonably practicable the results which but for
the damage would have been obtained during the
relative period after the damage.
UNCOVERED STANDING CHARGES CLAUSE:
If any standing charges of the business be not
Covered by this Certificate (having been deducted
in arriving at the Gross Profit as defined herein) then
in computing the amount recoverable hereunder
as increase in Cost of Working that proportion only
of the additional expenditure shall be brought into
account which the Gross Profit bears to the sum
of the Gross Profit and the uncovered Standing
Charges.

:رشط الرسوم القياسية غري املغطاة
يف حال عدم تغطية أي من الرسوم القياسية اخلاصة باألمعال
مبوجب هذه الهشادة (واليت جرى اقتطاعها عند الوصول إىل
 وعند حساب املبلغ القابل،إمجايل الرحب مكا هو مبني هنا(عندئذ
 فإن ذالك،لالسرتداد مبوجب هذا والذي ميثل الزيادة يف تلكفة العمل
اجلزء فقط من املصاريف اإلضافية سوف يمت أخذه بعني االعتبار
والذي حيمله إمجايل الرحب إىل مبلغ إمجايل الرحب وإىل الرسوم
.القياسية غري املغطاة

ALTERNATIVE TRADING CLAUSE:
If during the Indemnity Period goods shall be sold
or services shall be rendered elsewhere than at the
premises for the benefit of the business either by
The Participant or by others on his behalf the money
paid or payable in respect of such sales or services
shall be brought into account in arriving at the
Turnover during the Indemnity Period.

:رشط املتاجرة البديل

إذا تعني بيع البضاعة أو تقدمي اخلدمات خالل فرتة الضامن يف
ماكن آخر غرياملاكن اليت يمت فيه مزاولة العمل ملصلحة الرشكة
 فإن املبلغ،سواء اكن ذلك بواسطة املشارك أو جهات أخرى نيابة عنه
،املدفوع أو واجب الدفع خبصوص مثل هذه املبيعات أو اخلدمات
سوف يمت أخذه بعني االعتبار عند التوصل إىل رمق املبيعات
.اإلمجالية خالل فرتة الضامن

TAKAFUL CONTRIBUTION ADJUSTMENT
CLAUSE:
The Takaful Contribution paid hereon may be
adjusted on receipt by Takaful Operator of a
declaration of Gross Profit earned during the
financial year most nearly concurrent with the period
of Takaful, as reported by The Participant’s auditors.

:رشط تسوية املسامهات
جيوز تسوية املسامهات املدفوعة عند استالم مدير التاكفل إلقرار
باألرباح اإلمجالية احملصلة خالل السنة املالية املتوافقة بأقرب
مايكون مع فرتة التاكفل حسب تقرير مراجيع احلسابات التابعني
.لملشارك

If any damage shall have occurred giving rise to a
claim for loss of Gross Profit the above mentioned
declaration shall be increased by the Company for
the purpose of Takaful Contribution adjustment by
the amount by which the Gross Profit was reduced
during the financial year solely in consequence of
the damage.

،يف حالة حدوث رضر ينتج عنه مطالبة عن خسائر األرباح اإلمجالية
سوف يمت زيادة اإلقرار املذكور أعاله من قبل الرشكة بغرض إجراء
التسويات عىل املسامهات باملبلغ الذي مت مبوجبه ختفيض األرباح
.اإلمجالية خالل السنة املالية فقط يف احلالة اليت ينتج عهنا رضر

If the declaration (adjusted as provided for above
and proportionately increased where the Maximum
Indemnity Period exceeds 12 months) is less than
the sum Covered on Gross Profit for the relative
period of Takaful Takaful Operator will allow a prorata return of Takaful Contribution not exceeding 50
per cent of the Takaful Contribution paid.

يف حال اكن مبلغ اإلقرار (املعدل مكا هو منصوص هيلع أعاله ومت
) هشرًا12 زيادته بالتناسب يف حال جتاوزت فرتة الضامن القصوى
،أقل من املبلغ املغىط باألرباح اإلمجالية عن فرتة التاكفل املعنية
 سوف جيزي مدير التاكفل اسرتداد املسامهات بالتناسب ومبا،عندها
. من قمية املسامهات املدفوعة% 50 ال يتجاوز
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