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وثيقة تاكفل
لملعدات اإللكرتونية

ELECTRONIC EQUIPMENT TAKAFUL
TAKAFUL CERTIFICATE
Whereas The Participant named in the Schedule
hereto has made to the

حيث أن املشارك املمسى يف اجلدول يف هذه الوثيقة
قد قدم إىل

DAR AL TAKAFUL PJSC
(hereinafter called “Takaful Operator”) a written
proposal by completing a questionnaire which,
together with any other statements made in
writing by The Participant for the purpose of this
Certificate, is deemed to be incorporated herein,

دار التاكفل
 مدير التاكفل ) اقرتاحًا خطيًا من- ( يشار إليه الحقا
 مع البيانات األخرى املقدمة،خالل إمكال االستبيان
 والذي،خطيا بواسطة املشارك ألغراض هذه الهشادة
،يعترب مدجما يف هذه الوثيقة

Now this Certificate of Takaful witnesses that,
subject to The Participant having paid to Takaful
Operator the Contribution mentioned in the
Schedule and subject to the terms, exclusions,
provisions and conditions contained herein or
endorsed hereon, Takaful Operator will indemnify
The Participant in the manner and to the extent
hereinafter provided.

 إذا دفع،و اآلن تهشد هشادة التاكفل هذه عىل أنه
املشارك إىل مدير التاكفل االشرتاك املذكور يف
 و الفقرات و، وفقا لألحاكم و االستثناءات،اجلدول
 أو املصادق علهيا،الرشوط املتضمنة يف هذه الوثيقة
 فسوف يقوم مدير التاكفل بتعويض،يف هذه الوثيقة
. و إىل احلد املبني فميا ييل،املشارك بالطريقة
و يطبق هذا الغطاء التاكفيل سواء أاكنت املعدات
 و، اإللكرتونية املغطاة مستخدمة أو متوقفة عن العمل
 أو، أو اإلصالح،سواء مت تفكيكها ألغراض التنظيف
 أو يف سري األمعال نفهسا،مت نقليا مضن املنشآت
 أو من خالل معلية إعادة التشييد،املذكورة آنفا
 و لكن يكون ذلك يف مجيع احلاالت بعد،الالحقة
.التشغيل الناحج

This Certificate applies whether The Participant
items are at work or at rest, or being dismantled
for the purpose of cleaning, overhauling or of
being shifted within the premises, or in the course
of the aforesaid operations themselves, or during
subsequent re-erection, but in any case only after
successful commissioning.
GENERAL EXCLUSIONS
Takaful Operator shall not indemnify The
Participant in respect of loss or damage directly or
indirectly caused by, arising out of or aggravated
by
a) war, invasion, act of foreign enemy, hostilities
(whether war be declared or not), civil war,
rebellion, revolution, insurrection, mutiny, riot,
strike, lock-out, civil commotion, military or
usurped power, a group of malicious persons
or persons acting on behalf of or in connection
with any political organization, conspiracy,
confiscation, commandeering, requisition
or destruction or damage by order of any
government de jure or de facto or by any
public authority;

:االستثناءات العامة
:لن يقدم مدير التاكفل إىل املشارك أي تعويض
خبصوص اخلسارة أو الرضر الذي حيدث بشلك مبارش أو غري
: أو املتكبد بواسطة، أو النامج عن،مبارش بواسطة
 أو األمعال العدائية، أمعال العدو األجنيب، الغارات،احلرب
، أو العصيان، أو احلرب املدنية،)(سواء مت إعالن احلرب أو ال
 أو، أو الفنت، أو المترد، أو العصيان املحمس،أو الثورة
، أو القالقل املدنية، أو منع العامل من الدخول،اإلرضابات
 أو مجموعة من األخشاص،أو القوى العسكرية أو املغتصبة
 أو باالتصال،احلاقدين أو األخشاص الذين يعملون بالنيابة عن
 أو، أو املصادرة، أو املؤامرات،مع أي منمظة سياسية
 أو املصادرة أو الدمار أو األرضار بأمر من أي،االغتصاب
. أو بواسطة أي سلطة عامة،حكومة مبوجب القانون أو الواقع

.أ

، أو التلوث اإلشعايع، أو اإلشعاعات النووية، التفاعل النووي.ب
 العمل املتعمد أو اإلمهال املتعمد من قبل املشارك أو ممثليه.ت

b) nuclear reaction, nuclear radiation or
radioactive contamination ;
c) wilful act or wilful negligence of The Participant
or his representatives.
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، أو إجراءات قضائية، أو شكوى،يتحمل املشارك عند رفع أي دعوى
يتقدم هبا مدير التاكفل (بسبب أحاكم االستثناء أ) أعاله خبصوص
 مسؤولية، أي خسارة أو تلف أو رضر غري مغطاة هبذه الهشادة
تقدمي اإلثبات أو الدليل عىل تغطية مثل تلك اخلسارة أو الدمار أو
.الرضر بواسطة هذه الهشادة

In any action, suit or other proceeding where
Takaful Operator allege that, by reason of the
provisions of Exclusion a) above, any loss,
destruction or damage is not covered by this
Certificate, the burden of proving that such loss,
destruction or damage is covered shall be upon The
Participant.
General Conditions:

:الرشوط العامة

1. The due observance and fulfilment of the terms
of this Certificate, in so far as they relate to
anything to be done or complied with by The
Participant, and the truth of the statements
and answers in the questionnaire and proposal
made by The Participant shall be a condition
precedent to any liability of Takaful Operator.

 إىل، و إجناز رشوط هذه الهشادة، يعترب التقييد املناسب.١
النطاق املتعلق بأي يشء جيب إجنازه أو التقييد به بواسطة
 باإلضافة إىل حصة البيانات و اإلجابات املدونة يف،املشارك
 رشطا سابقا ألي،االستبيان و املقرتح املقدم بواسطة املشارك
.الزتام من مدير التاكفل

2. The schedule and the section(s) shall be
deemed to be incorporated in and form part
of this Certificate and the expression “this
Certificate”, wherever used in this contract,
shall be read as including the schedule and the
section(s). Any word or expression to which
a specific meaning has been attached in any
part of this Certificate, of the schedule or of the
section(s) shall bear such meaning wherever it
may appear.

 عىل إهنا تشلك جزء،األقسام مدجمة/ يعترب اجلدول و القسم.٢
 و يتضمن مصطلح "هذه الهشادة" أيمنا،من هذه الهشادة
 و محتل أي.األقسام/ اجلداول و القسم،استخدم يف هذا العقد
ً
معىن حمدد هبا يف أي جزء من هذه
لكمة أو مصطلح يمت إرفاق
. املعىن أيمنا وردت، أو من األقسام، أو من اجلدول،الهشادة

3. The Participant shall at his own expense take
all reasonable precautions and comply with
all reasonable recommendations of Takaful
Operator to prevent loss or damage and comply
with statutory requirements and manufacturers’
recommendations.

 يتحمل املشارك عىل نفقته اخلاصة اكفة التدابري الوقائية.٣
 من، و يلزتم باكفة التوصيات املعقولة ملدير التاكفل،املعقولة
 و، و االلزتام باملتطلبات القانونية،أجل منع اخلسارة أو الرضر
توصيات املصنعني

4.

a) Representatives of Takaful Operator shall at
any reasonable time have the right to inspect
and examine the risk and The Participant shall
provide the representatives of Takaful Operator
with all details and information necessary for
the assessment of the risk.

 معاينة و حفص، أ) حيق ملمثيل مدير التاكفل يف أي وقت معقول.٤
 و جيب عىل املشارك تزويد ممثيل مدير التاكفل باكفة،املخاطر
.التفاصيل و املعلومات الرضورية من أجل تقيمي املخاطر

b) The Participant shall immediately notify
Takaful Operator by telegram and in writing of
any material change in the risk and cause at his
own expense such additional precautions to be
taken as circumstances may require to ensure
safe operation of The Participant items, and
the scope of cover and/or Contribution shall, if
necessary, be adjusted accordingly. No material
alteration shall be made or admitted by The

ب) جيب عىل املشارك عىل الفور إشعار مدير التاكفل برقيا
 و جيب،و خطيا عند حدوث أي تغيري جوهري عىل املخاطر
هيلع القيام عىل نفقته اخلاصة باإليعاز الختاذ تلك التدابري
 حسمبا تتطلب الظروف من أجل التحقق من،الوقائية اإلضافية
أو/ و جيب تعديل جمال التغطية و،سالمة تشغيل مواد املشارك
. وفقا لذلك، عند الرضورة،املشاركة
 أو قبوله بواسطة املشارك،لن يمت القيام بأي تعديل جوهري
 ما مل يمت تأكيد اسمترار التغطية،إذا اكن ذلك يزيد من املخاطر
.املنصوص علهيا مبوجب هذه الهشادة خطيا بواسطة مدير التاكفل
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Participant whereby the risk is increased, unless
the continuance of the cover provided under
this Certificate is confirmed in writing by Takaful
Operator.
 يف حال أي حدوث ميكن أن يتسبب، ينبيغ عىل املشارك.5
: القيام باألمور التالية،بتقدمي مطالبة مبوجب هذه الهشادة

5. In the event of any occurrence which might
give rise to a claim under this Certificate, The
Participant shall
a). immediately notify Takaful Operator by
telephone or telegram as well as in writing,
giving an indication as to the nature and
extent of the loss or damage;
b). take all steps within his power to minimize
the extent of the loss or damage;
c). preserve the parts affected and make them
available for inspection by a representative
or surveyor of Takaful Operator;
d). furnish all such information and
documentary evidence as Takaful Operator
may require;
e). inform the police authorities in the cases of
loss or damage due to burglary.

،(أ) إخطار مدير التاكفل عىل الفور عرب اهلاتف أو الرسالة الربقية
، إلخطاره بطبيعة و مدى اخلسائر أو الرضر،و كذلك خطيا
(ب) القيام باكفة اخلطوات مضن صالحيته للتقليل من مدى
،اخلسارة أو الرضر
 و إبقاؤها جاهزة ملمعاينة بواسطة،(ج) االحتفاظ بالقطع املتأثرة
،املمثل أو أخصايئ املسح لدى مدير التاكفل
(د) توفري مجيع تلك املعلومات و األدلة املستندية حسمبا يتطلهبا
،مدير التاكفل
(ه) إخطار أقسام الرشطة يف حال اخلسارة أو الرضر النامج عن
.أمعال السطو
ال يتحمل مدير التاكفل أي مسؤولية عن اخلسائر أو األرضار اليت
. يوما من حدوثها14 مل يستمل إشعارا خبصوصها خالل

Takaful Operator shall on no account be liable
for loss or damage of which no notice has been
received by Takaful Operator within 14 days of its
occurrence.

 عند تقدمي إشعار إىل مدير التاكفل يف مثل هذه،جيوز لملشارك
 أما يف مجيع، القيام بعملية إصالح األرضار الصغرية،احلالة
 فيجب أن تتاح ملمثل مدير التاكفل الفرصة ملعاينة،احلاالت األخرى
.اخلسائر أو األرضار قبل القيام بأي معلية إصالح أو تعديل
و يف حال عدم قيام ممثل مدير التاكفل باملعاينة خالل فرتة من
 فإن املشارك يكون خموال عندئ ٍذ،الوقت تعترب اكفية حسب الظروف
.باملبارشة بعملية اإلصالح أو التبديل

Upon notification being given to Takaful Operator
under this condition, The Participant may carry out
repairs of or make good any minor damage; in all
other cases a representative of Takaful Operator
shall have the opportunity of inspecting the loss
or damage before any repairs or alterations are
effected.

تنهتي مسؤولية مدير التاكفل مبوجب هذه الهشادة خبصوص أي
 إذا مت االحتفاظ باملادة املذكورة بوضعية تشغيل،مادة متت تغطيهتا
 أو إذا مت،بعد املطالبة بدون إصالحها بشلك يريض مدير التاكفل
.القيام بعملية اإلصالح املؤقت بدون موافقة مدير التاكفل

If representative of Takaful Operator does not
carry out the inspection within a period of time
which could be considered adequate under the
circumstances, The Participant shall be entitled to
proceed with the repairs or replacement. The liability
of Takaful Operator under this Certificate in respect
of any Covered item shall cease if said item is kept
in operation after a claim without being repaired to
the satisfaction of Takaful Operator, or if temporary
repairs are carried out without Takaful Operator’
consent.
6. The Participant shall at the expense of Takaful
Operator do and concur in doing and permit

 القيام ب أو، و عىل نفقة مدير التاكفل، جيب عىل املشارك.6
التعاون يف القيام ب و املوافقة عىل القيام باكفة األمعال و
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، أو حسمبا يطلب مدير التاكفل ذلك،األشياء حسب الرضورة
 أو احلصول عىل اإلعفاء،فميا يتعلق بأي حقوق أو تعويضات
أو التعويض من األطراف (خبالف تلك اليت مت تغطيهتا مبوجب
 أو سوف يصبح، و اليت يصبح مدير التاكفل،)هذه الهشادة
 أو عند قيامهم بتسديد، أو الذي يكون حل حملهم،خموال
، أو إصالح أي خسائر أو أرضار مبوجب هذه الهشادة،الدفعة
 أو،سواء اكنت أو أصبحت هذه األمعال و األشياء رضورية
.الزمة قبل أو بعد تعويض املشارك بواسطة مدير التاكفل

to be done all such acts and things as may
be necessary or required by Takaful Operator
in the interest of any rights or remedies, or of
obtaining relief or indemnity from parties (other
than those Covered under this Certificate) to
which Takaful Operator are or would become
entitled or which is or would be subrogated to
them upon their paying for or making good any
loss or damage under this Certificate, whether
such acts and things are or become necessary
or required before or after The Participant’s
indemnification by Takaful Operator.
7. If any difference arises as to the amount to
be paid under this Certificate (liability being
otherwise admitted), such difference shall
be referred to the decision of an arbitrator
to be appointed in writing by the parties in
difference or, if they cannot agree upon a single
arbitrator, to the decision of two arbitrators,
one to be appointed in writing by each of
the parties, within one calendar month after
having been required in writing to do so by
either of the parties, or, in case the arbitrators
do not agree, of an umpire to be appointed in
writing by the arbitrators before the latter enter
upon the reference. The umpire shall sit with
the arbitrators and preside at their meetings.
The making of an award shall be a condition
precedent to any right of action against Takaful
Operator.

 حتال أي خالفات خبصوص املبلغ الذي جيب دفعه مبوجب هذه.٧
 الختاذ،)الهشادة (املسؤوليات اليت يحمس هبا خبالف ذلك
 أما،قرار بشأهنا بواسطة حممك يعينه أطراف االختالف خطيا
 فإن اخلالفات حتال،يف حال عدم اتفاقهم عىل حممك واحد
 و يعني الطرفان خطيا،إىل حممكني اثنني الختاذ قرار بشأهنا
 بعد أن يطلب، و ذلك خالل هشر ميالدي واحد،أحد احملمكني
 أما يف حال عدم اتفاق،أحد الطرفني منه القيام بذلك خطيا
 قبل، يعني احملمكان خطيا حممكًا ثالثًا مرحجًا،احملمكني
 و جيلس احملمك الثالث املرحج مع.أن يدخال يف املشاوارات
 و يكون إصدار احلمك رشطا،احملمكني و يرتأس اجمتاعهام
.سابقا عىل أي حق برفع دعوى ضد مدير التاكفل

8. a) If the proposal or declaration of The
Participant is untrue in any material respect, or
if any claim made is fraudulent or substantially
exaggerated, or if any false declaration or
statement is made in support thereof, then this
Certificate shall be void and Takaful Operator
shall not be liable to make any payment
hereunder.

 (أ) إذا مل يكن مقرتح أو ترصحي املشارك حصيحا يف أي.8
 أو إذا اكنت أي مطالبة يه عبارة عن مطالبة،مسألة جوهرية
 أو إذا مت القيام بأي، أو مت املبالغة هبا جوهريا،احتيالية
 عندئ ٍذ تعترب هذه الهشادة،ترصحي أو بيان مزيف دمعا لذلك
 و لن يتحمل مدير التاكفل أي مسؤولية عن تسديد أي،الغية
.دفعة وفقا هلذه الوثيقة
 إذا ختىل مدير التاكفل عن املسؤولية خبصوص أي.ب
 و إذا مل تبدأ أي دعوى أو قضية خالل ثالثة،مطالبة
 أو (يف حال صدور التحكمي،أهشر بعد هذا التنازل
 من هذه الهشادة) خالل ثالثة أهشر بعد7 وفقا للحالة
،إصدار احملمكني أو احملمك الثالث املرحج حلمكه
فسوف يمت مصادرة اكفة املصاحل مبوجب هذه
.الهشادة خبصوص هذه املطالبة

b) In the event of Takaful Operator disclaiming
liability in respect of any claim and if an
action or suit is not commenced within three
months after such disclaimer or (in the case
of arbitration taking place in pursuance of
Condition 7 of this Certificate) within three
months after the arbitrators or umpire have
made their award, all benefit under this
Certificate in respect of such claim shall be
forfeited.
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9. If at the time any claim arises under this
Certificate there is any other insurance covering
the same loss or damage, Takaful Operator shall
not be liable to pay or contribute more than their
rateable proportion of any claim for such loss or
damage.

، إذا وجد أي تأمني آخر يغيط اخلسائر أو األرضار املذكورة.٩
،يف أي وقت يمت فيه تقدمي أي مطالبة مبوجب هذه الهشادة
مفن يتحمل مدير التاكفل املسؤولية عن الدفع أو املشاركة بأكرث
من حصهتم القابلة للتقيمي عن أي مطالبة مقابل اخلسائر أو
.األرضار

10. This Certificate may be terminated at the request
of The Participant at any time, in which case
Takaful Operator will retain the customary
short-period rate for the time this Certificate has
been in force. This Certificate may equally be
terminated at the option of Takaful Operator by
seven days’ notice to that effect being given to
The Participant, in which case Takaful Operator
will be liable to repay on demand a rateable
proportion of the Contribution for the unexpired
term from the date of cancellation less any
reasonable inspection charges Takaful Operator
may have incurred and less any long-term
discount on Contribution granted.

، جيوز إهناء هذه الهشادة بناء عىل طلب املشارك يف أي وقت.10
 حيتفظ مدير التاكفل مبعدل املدة القصرية،و يف مثل تلك احلالة
 و جيوز.املعتادة الذي تكون فيه هذه الهشادة سارية املفعول
إهناء هذه الهشادة بشلك متسا ٍو بناء عىل اختيار مدير التاكفل
بعد تقدمي إشعار بذلك اخلصوص إىل املشارك قبل سبعة
، عند الطلب، و يف مثل هذه احلالة يتحمل مدير التاكفل،أيام
مسؤولية تعويض حصة املسامهة القامبة للتقيمي مقابل املدة غري
املنهتية من تارخي اإللغاء ناقص أي رسوم معاينة معقولة ميكن
 و ناقص أي خصم طويل األمد عىل،أن يتكبدها مدير التاكفل
.املسامهة املمنوحة

11. Under an insurance/takaful for a third party’s
account the Beneficiary shall be entitled to
exercise, in his own name, the rights of The
Participant. Without obtaining The Participant’s
approval, the Beneficiary shall further have the
right to receive any indemnity paid under this
Certificate and to transfer The Participant’s right
even if the Beneficiary is not in possession of
this Certificate. Upon payment of an indemnity
Takaful Operator may require evidence of the
Beneficiary having given his consent to the
Takaful and of The Participant having given his
consent to the receipt of an indemnity by the
Beneficiary.

، يكون املستفيد خموال، مبوجب التأمني عىل حساب الغري.11
 مكا ميتلك املستفيد،بامسه اخلاص مبامرسة حقوق املشارك
 احلق يف استالم، و بدون احلصول عىل موافقة املشارك،كذلك
 و نقل حق املشارك،أي تعويض مدفوع مبوجب هذه الهشادة
 و جيوز ملدير،حىت و لو مل يكن املستفيد مالاك هلذه الهشادة
التاكفل عند دفع التعويض املطالبة بدليل عىل تقدمي املستفيد
 و دليل عىل تقدمي املشارك موافقته،ملوافقته إىل دار التاكفل
.عىل استالم تعويض بواسطة املستفيد

12. The indemnity shall be payable one month
after determination by Takaful Operator of the
full amount due. Notwithstanding the above,
The Participant may, one month after Takaful
Operator have been duly notified of the loss and
have acknowledged their liability, claim as an
instalment the minimum amount payable under
the prevailing circumstances. The running of the
periods shall be suspended for the time during
which the indemnity is unascertainable or not
payable due to reasons within The Participant’s
control. Takaful Operator shall be entitled to
withhold indemnification

 يكون التعويض مستحق الدفع بعد هشر واحد من قيام مدير.12
، و بغض النظر معا سبق.التاكفل بتحديد اكمل املبلغ املستحق
 بعد هشر واحد من إخطار مدير التاكفل،فإنه جيوز لملشارك
، املطالبة بقسط، و موافقته عىل املسؤولية،باخلسائر أصوال
 و يمت تعليق،بأقل مبلغ مستحق الدفع مبوجب الظروف السائدة
رسيان املدة للوقت الذي يكون فيه التعويض غري قابل للتحقق
 أو غري مستحق الدفع نتيجة لألسباب اليت تكون حتت،منه
 و خيول مدير التاكفل باالحتفاظ بالتعويض،سيطرة املشارك

a) if there are doubts regarding The

،إذا اكنت هناك شكوك تتعلق حبق املشارك باستالم التعويض

.أ
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،عند استالم مدير التاكفل للدليل الرضوري

Participant’s right to receive the indemnity,
pending receipt by Takaful Operator of the
necessary proof;
b) if in connection with the claim an
examination by the police or an inquiry
under criminal law has been instituted
against The Participant, pending completion
of such examination or inquiry.

 إذا صدر قرار حفص بواسطة الرشطة أو حتقيق مبوجب.ب
 خالل إمكال هذا،القانون اجلزايئ يتعلق بدعوى ضد املشارك
.الفحص أو التحقيق
 األرضار اجلوهرية- 1 القسم
نطاق التغطية

SECTION 1 – Material Damage
Scope of cover

يوافق مدير التاكفل مبوجبه مع املشارك عىل أنه إذا اكنت املواد
 أو خالل أي مدة،يف أي وقت خالل مدة التاكفل املبينة يف اجلدول
 و يقبل املؤمن املسامهة مقابل جتديد، يدفع املشارك مقابلها،الحقة
 أو إذا اكن أي جزء من هذه املواد املتضمنة يف،هذه الهشادة
اجلدول يعاين من أي خسائر أو أرضار مادية مفاجئة أو غري متوقعة
 بطريقة،نتيجة ألي سبب غري تلك األسباب املستبعدة بشلك حمدد
 فيجب عىل مدير التاكفل،تستلزم اإلصالح أو االستبدال
 مكا هو،عندئذ تعويض املشارك عن هذه اخلسائر أو األرضار
 أو االستبدال أو اإلصالح، مبوجب دفعة نقدية،منصوص علية الحقًا
(بناء عىل اختيار مدير التاكفل) إىل حد مبلغ ال يتجاوز يف أي سنة
 خبصوص املواد،واحدة من سنوات التاكفل املبلغ احملدد مقابله
 و ال يتجاوز لكيا إمجايل املبلغ املبني يف،احملددة يف اجلدول
.اجلدول مكا مت تغطيته مبوجب هذه الوثيقة

Takaful Operator hereby agree with The Participant
that if any time during the period of Takaful stated
in the schedule or during any subsequent period
for which The Participant pays and the Insures
may accept the Contribution for the renewal of this
Certificate, the items or any part thereof entered in
the Schedule suffer any unforeseen and sudden
physical loss or damage from any cause other
than those specifically excluded, in a manner
necessitating repair or replacement, Takaful
Operator will indemnify The Participant in respect
of such loss or damage, as hereinafter provided, by
payment in cash, replacement or repair (at Takaful
Operator’ option) up to an amount not exceeding
in any one year of Takaful in respect of each of
the items specified in the schedule the sum set
opposite thereto and not exceeding in all the total
sum expressed in the schedule as Covered hereby.
Special Exclusions to Section 1
Takaful Operator shall not, however, be liable for

:1 استثناءات خاصة للقسم
:لن يكون مدير التاكفل مسؤوال عن األمور التالية

a) the deductible stated in the schedule to
be borne by The Participant in any one
occurrence; if more than one item is
lost or damaged in one occurrence, The
Participant shall not, however, be called
upon to bear more than the highest single
deductible applicable to such items;

(أ) املبلغ القابل للخصم واملبني يف اجلدول و الذي جيب أن يتحمله
 ويف حال ضياع أو تلف،املشارك يف أي حادثة ملرة واحدة
 مفن يمت طلب،أكرث من مادة واحدة يف احلادثة الواحدة
استدعاء املشارك لتحمل أكرث من احلد األعىل لملبلغ القابل
،للخصم املطبق عىل هذه املواد
(ب) اخلسائر أو األرضار املبارشة أو غري املبارشة بسبب أو
 أو أعاصري، أو الزوابع،النامجة عن الزالزل أو ثوران الرباكني
، أو األعاصري احللزونية أو األعاصري التيفونية،تسونايم

b) loss or damage directly or indirectly caused
by or arising out of earthquake, volcanic
eruption, tsunami, hurricane, cyclone or
typhoon;

(ج) اخلسائر أو األرضار اليت تمجن بشلك مبارش أو غري مبارش
،عن أمعال الرسقة

c) loss or damage directly or indirectly caused
by theft;
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(د) اخلسائر أو األرضار النامجة عن أي خلل أو عيوب عند بدء
 سواء اكن ذلك اخللل أو، أو ممثليه،هذه الهشادة بعمل املشارك
،العيوب معلوما ملدير التاكفل أوال

d) loss or damage caused by any faults
or defects existing at the time of
commencement of this Certificate within
the knowledge of The Participant or his
representatives, whether such faults or
defects were known to Takaful Operator or
not;
e) loss or damage directly or indirectly caused
by the failure or interruption of any gas,
water or electricity service or supply;
f) loss or damage as a direct consequence
of the continual influence of operation (eg.
wear and tear, cavitation, erosion, corrosion,
incrustation) or of gradual deterioration due
to atmospheric conditions;
g) any costs incurred in connection with the
elimination of functional failures, unless such
failures were caused by an indemnifiable
loss of or damage to The Participant items;
h) any costs incurred in connection with the
maintenance of The Participant items, such
exclusion also applying to parts exchanged
in the course of such maintenance
operations;
i) loss or damage for which the manufacturer
or supplier of The Participant items is
responsible either by law or under contract;
j) loss of or damage to rented or hired
equipment for which the owner is
responsible either by law or under a lease
and/or maintenance agreement;
k) consequential loss or liability of any kind or
description;
l) loss of or damage to bulbs, valves, tubes,
ribbons, fuses, seals, belts, wires, chains,
rubber tyres, exchangeable tools, engraved
cylinders, objects made of glass, porcelain
or ceramics, sieves or fabrics, or any
operating media (eg. lubrication oil, fuel,
chemicals);
m) aesthetic defects, such as scratches on
painted, polished or enamelled surfaces.

(ه) اخلسائر أو األرضارالنامجة بشلك مبارش أو غري مبارش عن
،اإلخفاق أو قطع مصادر أو خدمات الغاز أو املاء أو الكهرباء
(و) اخلسائر أو األرضار اليت حتدث كنتيجة مبارشة للتأثري املسمتر
، و التآلك، و تشلك الفجوات، البىل و المتزق:للتشغيل (مثال
، والتقرش) أو التلف التدرجيي نتيجة الظروف املناخية،والصدأ
 ما مل يكن هذا،(ز) أي نفقات يمت تكبدىا إلزالة اإلخفاقات الوظيفية
اإلخفاق نتيجة خسارة أو رضر غري قابل للتعويض مقابل مواد
،املشارك
 و ينطبق هذا،(ح) أي نفقات يمت تكبدها لصيانة مواد املشارك
،االستثناء عىل قطع الغيار املستبدلة أثناء معليات الصيانة

(ط) اخلسائر أو األرضار اليت يكون الصانع أو مورد مواد املشارك
،مسؤوال عهنا سواء مبوجب القانون أو العقد
 اليت،(ي) اخلسائر أو األرضار عىل املعدات املستأجرة أو املؤجرة
 أو مبوجب عقد،يكون املالك مسؤوال عهنا سواء مبوجب القانون
،أو اتفاقية الصيانة/اإلجيار و
،(ك) اخلسائر اإلستتباعية أو االلزتامات من أي نوع أو صنف
،(ل) اخلسائر أو األرضار عىل املصابيح أو الصاممات أو األنابيب
 أو، أو األحزمة، أو األختام، أو أدوات الصهر،أو األرشطة
 أو األدوات القابلة، أو اإلطارات املطاطية، أو السالسل،األسالك
، أو األدوات املصنوعة من الزجاج، أو أسطوانات النقش،للتبديل
 أو أي وسائل، أو املنخل أو القامش،أو الربسالن أو السرياميك
،) املواد الكمييائية، الوقود، زيت الزتليق:تشغيل (مثال
 أو الصقل أو األسطح، مثل النقوشات،(م) العيوب امجلالية
.املزخرفة
،و فميا يتعلق بالقطع املذكورة حتت الفقرة آي) و إم) يف األعىل
فإن مدير التاكفل يتحمل املسؤولية عن تقدمي التعويض يف حال تأثر
هذه القطع بأي خسائر أو أرضار قابلة للتعويض عىل املواد اليت مت
.تغطيهتا

In respect of the parts mentioned under l) and m)
above, Takaful Operator shall be liable to provide
compensation in the event that such parts are
affected by an indemnifiable loss of or damage to the
covered items.

:1 األحاكم املطبقة عىل القسم
 املبلغ املغىط-1 مذكرة

Provisions Applying to Section 1:
Memo 1 – Sum Covered
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It shall be a requirement of this Takaful that the
Sum Covered is equal to the cost of replacement of
The Covered items by new items of the same kind
and capacity, which means their replacement costs
including, eg freight, customs duties and dues, if
any, and erection costs. If the sum Covered is less
than the amount required to be Covered, Takaful
Operator shall pay only in such proportion as the
sum Covered bears to the amount required to be
Covered. Every item if more than one shall be
subject to this condition separately.

 أن يكون املبلغ املغىط مساويا،إنو من الرضوري جدا لدى التاكفل
لتاكليف استبدال املواد املغطاة بواسطة املواد اجلديدة من نفس
: مثال، و يعين ذلك أن تاكليف استبداهلا تتضمن،النوع و الصفة
 و إذا، و تاكليف التشييد، إن وجدت، و الرسوم امجلركية،الحشن
 فيجب عىل مدير،اكن املبلغ املغىط أقل من املبلغ املطلوب تغطيته
التاكفل أن يدفع فقط هذه احلصة إذا اكن املبلغ املغىط حيمل املبلغ
 و جيب أن تكون لك مادة خاضعة هلذا الرشط،املطلوب تغطيته
.بشلك منفصل

: أساس التعويض-2 مذكرة

Memo 2 – Basis of Indemnity:

 فسوف، يف حال اكن من املمكن إصالح أرضار املادة املغطاة.)أ
يدفع مدير التاكفل النفقات الرضورية املتكبدة إلعادة املادة
 باإلضافة إىل،املترضرة إىل حالهتا السابقة القابلة للتشغيل
تاكليف التفكيك و إعادة البناء املتكبدة ألغراض التأثري عىل
، فضال عن الحشن العادي إىل و من حمل اإلصالح،اإلصالح
 و ذلك إىل احلد الذي تكون فيه، إن وجدة،و الرسوم امجلركية
.هذه النفقات متضمنة يف املبلغ الذي مت تغطيته

a). In case where damage to an Covered item
can be repaired, Takaful Operator shall pay
expenses necessarily incurred to restore
the damaged item to its former state of
serviceability plus the cost of dismantling
and re-erection incurred for the purpose of
effecting the repairs as well as ordinary freight
to and from a repair shop, customs duties
and dues, if any, to the extent such expenses
have been included in the sum Covered. If the
repairs are executed at a workshop owned by
The Participant, Takaful Operator shall pay
the cost of materials and wages incurred for
the purpose of the repairs plus a reasonable
percentage to cover overhead charges. No
deduction shall be made for depreciation in
respect of parts replaced, but the value of
any salvage shall be taken into account. If the
costs of repairs as detailed hereinabove equal
or exceed the actual value of The Participant
items immediately before the occurrence of
the damage, the settlement shall be made on
the basis provided for in b) below.

 فيجب عىل مدير،إذا متت معلية اإلصالح يف ورشة املشارك
التاكفل عندئ ٍذ دفع تاكليف املواد و الرسوم املتكبدة بغرض
. باإلضافة إىل النسبة املعقولة لتغطية املرصوفات العامة،اإلصالح
 و لكن،و لن يمت أي خصم عىل اإلهالك خبصوص القطع املستبدلة
.سيؤخذ بعني االعتبار قمية أي تعويض
إذا اكنت تاكليف اإلصالح املفصلة يف األعىل تساوي أو تزيد عىل
 فسوف تمت،القمية الفعلية ملواد املشارك مبارشة قبل حدوث األرضار
التسوية عىل األساس املنصوص

b) In cases where an Covered item is destroyed,
Takaful Operator shall pay the actual value of
the item immediately before the occurrence
of the loss, including costs for ordinary
freight, erection, customs duties and dues, if
any, to the extent such expenses have been
included in the sum Covered, such actual
value to be calculated by deducting proper
depreciation from the replacement value of
the item. Takaful Operator shall also pay any
normal charges for the dismantling of the
item destroyed, but the value of any salvage
shall be taken into account. The destroyed
item shall no longer be covered under this

 فسوف يدفع مدير،ب) يف حال تعرضت املادة املغطاة للدمار
التاكفل بدفع القمية الفعلية لملادة مبارشة قبل حدوث
، و البناء، مبا يف ذلك تاكليف الحشن العادي،اخلسارة
 إىل احلد الذي هيلع يف الفقرة، إن وجدت،والرسوم امجلركية
.ب) يف األسفل
 و يمت،تكون فيه هذه النفقات متضمنة يف املبلغ الذي مت تغطيته
حساب هذه القمية الفعلية من خالل خصم اإلهالك املناسب من قمية
 مكا جيب عىل مدير التاكفل دفع أي رسوم طبيعية،استبدال املادة
 إال أنو سيؤخذ بعني االعتبار قمية أي،مقابل تفكيك املواد املدمرة
 أما فميا يتعلق باملادة اليت مل تعد مغطاة مبوجب هذه،تعويض
 و كذلك مجيع البيانات الرضورية عن هذه املادة البديلة،الهشادة
.ذات الصلة فسيمت اإلشارة إلهيا لتضميهنا يف اجلدول
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 من خالل تقدمي املصادقة ذات- (و جيوز أن يوافق مدير التاكفل
 إىل احلد الذي يغيط فيه التاكفل تعويض اكمل قمية- الصلة
)االستبدال

Certificate, and all necessary data on the
relevant substitute item shall be indicated for
its inclusion in the schedule. (Takaful Operator
may agree – by application of the relevant
endorsement – to extend this Takaful to
cover reimbursement of the full replacement
value.) As from the date of an indemnifiable
occurrence the sum Covered shall be reduced
for the remaining period of Takaful by the
amount of indemnity paid, unless the sum
Covered is reinstated. Any extra charges
incurred for overtime, night work, work on
public holidays or express freight shall be
covered by this Takaful only if especially
agreed in writing. The costs of any alterations,
additions, improvements or overhauls shall
not be recoverable under this Certificate. The
costs of any provisional repairs shall be borne
by Takaful Operator if such repairs constitute
part of the final repairs and do not increase
the total repair expenses. Takaful Operator
shall make payments only after being satisfied
by production of the necessary bills and
documents that the repairs have been effected
or replacement has taken place, as the case
may be.

 سيمت خصم املبلغ،و اعتبارا من تارخي احلدوث القابل للتعويض
املغىط مقابل املدة املتبقية لدار التاكفل بواسطة مبلغ التعويض
 مكا سيمت تغطية أي رسوم. إال إذا مت إعادة املبلغ املغىط،املدفوع
 أو العمل يف، أو العمل اللييل،إضافية متكبدة مقابل العمل اإلضايف
 بواسطة هذا التاكفل فقط إذا متت، أو الحشن الرسيع،العطل العامة
.املوافقة عىل ذلك خطيا
 أو، أو حتسينات، أو إضافات،و لن تكون تاكليف أي تعديالت
 و يتحمل مدير.حفوصات قابلة لالسرتداد مبوجب هذه الهشادة
 إذا اكنت مثل هذه،التاكفل أي نفقات مقابل اإلصالحات اإلضافية
 و ال تزيد عىل نفقات،اإلصالحات تشلك جزء من اإلصالح الهنايئ
 و جيب عىل مدير التاكفل أن يدفع فقط بعد.اإلصالح اإلمجايل
أن حتصل لديه القناعة و ذلك بواسطة تقدمي الفواتري الرضورية
 وفقا،و املستندات اليت تظهر بأنه قد مت اإلصالح أو االستبدال
.للظروف و األحوال

 وسائط البيانات اخلارجية- 2 القسم
نطاق التغطية

Section 2 – External Data Media
Scope of Cover
Takaful Operator hereby agree with The Participant
that if the external data media entered in the
schedule inclusive of the information stored thereon,
which can be directly processed in EDP systems,
suffer any material damage indemnifiable under
Section 1 of this Certificate, Takaful Operator will
indemnify The Participant, as hereinafter provided,
in respect of such loss or damage up to an amount
not exceeding in any one year of Takaful in respect
of each of the data media specified in the schedule
the sum set opposite thereto and not exceeding in
all the total sum Covered hereby, provided always
that such loss or damage occurs during the period
for which The Participant pays and Takaful Operator
may accept the Contribution for the renewal of this
Certificate. This cover applies while The Participant
data media are kept on the premises.

يوافق مدير التاكفل مبوجبه مع املشارك بأنه إذا مت إدخال وسائل
 و،البيانات اخلارجية يف اجلدول الشامل لملعلومات املخزنة فيه
اليت من املمكن احلصول علهيا مبارشة يف أنمظة معاجلة البيانات
 و اكنت هذه الوسائل تعاين من أي أرضار جوهرية،اإللكرتونية
 فسوف يقوم مدير، من هذه الهشادة1 قابلة للتعويض مبوجب القسم
 مقابل، مكا هو منصوص هيلع الحقا،التاكفل آنئ ٍذ بتعويض املشارك
تلك اخلسائر أو األرضار إىل احلد الذي ال يتجاوز فيه املبلغ يف أي
سنة واحدة من سنوات التاكفل خبصوص لك من وسائل البيانات
 و ال يتجاوز املبلغ اإلمجايل املغىط،احملددة يف جدول املبلغ املبني
 رشيطة أن تكون مثل هذه اخلسارة أو األرضار قد حدثت،مبوجبه
خالل الفرتة اليت يدفع فهيا املشارك و ويقبل مدير التاكفل املسامهة
 و يمت تطبيق هذه التغطية أثناء وجود.من أجل جتديد هذه الهشادة
.وسائط بيانات املشارك يف املنشآت

Special Exclusions to Section 2

:2 استثناءات خاصة عىل القسم
:إال أن مدير التاكفل لن يكون مسؤوال عن األمور التالية
 اخلصومات املبينة يف اجلدول اليت يتحمل املشارك مسؤوليهتا.أ
،أي مهنا
ٍّ يف حدوث

Takaful Operator shall, however, not be liable for
a) the deductible stated in the schedule to be
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 أو التصنيف، أو التثقيب، أي تاكليف نامجة عن الربجمة املزيفة.ب
 أو طرح وسائط، اإللغاء غري املقصود لملعلومات،أو اإلدخال
 و من خسارة املعلومات اليت تتسبب هبا احلقول،البيانات
،املغناطيسية
 أو صنف أيا اكن، اخلسائر االستبتاعية من أي نوع.ت

borne by The Participant in any one occurrence;
b) any costs arising from false programming,
punching, labelling or inserting, inadvertent
cancelling of information or discarding of data
media, and from loss of information caused by
magnetic fields;
c) consequential loss of any kind or description
whatsoever
Provision Applying to Section 2
Memo 1 – Sum Covered

2 رشط مطبق عىل القسم
 املبلغ املغىط- 1 مذكرة

It shall be a requirement of this Takaful that the
sum Covered is the amount required for restoring
The Participant external data media by replacing
lost or damaged data media by new material and
reproducing lost information.

يعترب أمرا رضوريا هلذا التاكفل أن املبلغ املغىط هو املبلغ املطلوب
من أجل إعادة وسائط البيانات اخلارجية لملشرتك بواسطة استبدال
 و إعادة،وسائط البيانات املفقودة أو املترضرة بواسطة مادة جديدة
.نسخ املعلومات الضائعة

Memo 2 – Basis of Indemnity:

: أساس التعويض- 2 مذكرة
جيب عىل مدير التاكفل التعويض عن أي نفقات ميكن تقدمي إثبات
 هشرًا اعتبارًا12 عىل أنه قد مت تكبدها بواسطة املشارك خالل فرتة
من تارخي احلادثة بشلك صارم لغرض إعادة وسائط البيانات
اخلارجية لملشارك إىل احلالة املساوية لتلك املوجودة قبل احلادثة و
الرضورية للمساح ألن يمت املسامهة يف تشغيل معاجلة البيانات
.بالطريقة الطبيعية

Takaful Operator shall indemnify any expenses
that can be proved to have been incurred by The
Participant within a period of 12 months as from
the date of the occurrence strictly for the purpose
of restoring The Participant external data media
to a condition equivalent to that existing prior to
the occurrence and necessary for permitting data
processing operations to be continued in the normal
manner. If it is not necessary to reproduce lost data
or information, or if such reproduction is not effected
within 12 months after the occurrence, Takaful
Operator shall only be liable to indemnify the
expenses incurred for replacing the lost or damaged
data media themselves by new material.

 أو إذا،إذا مل يكن من الرضوري نسخ البيانات أو املعلومات الضائعة
 فإن مدير التاكفل، هشرًا بعد احلادثة12 مل يمت مثل هذا النسخ خالل
يكون مسؤوال عندئ ٍذ فقط عن تعويض النفقات املتكبدة الستبدال
 و.وسائط بيانات اخلسارة أو الرضر نفسيا بواسطة مواد جديدة
 فسوف يمت،اعتبارًا من تارخي احلادثة القابل للتعويض
خصم مبلغ التغطية عن الفرتة املتبقية لدار التاكفل بواسطة مبلغ
. إال إذا مت إعادة مبلغ التغطية،التعويض املدفوع

As from the date of an indemnifiable occurrence the
sum Covered shall be reduced for the remaining
period of Takaful by the amount of indemnity paid,
unless the sum Covered is reinstated.
Section 3 – Increased Cost of Working
Scope of Cover

: تاكليف العمل املزتايدة- 3 القسم
نطاق التغطية

Takaful Operator hereby agree with The Participant
that if material damage indemnifiable under Section
1 of this Certificate gives rise to a total or partial
interruption of operation of the EDP equipment
entered in the schedule, Takaful Operator will
indemnify The Participant, as hereinafter provided,
for any additional expenditure incurred for the use
of substitute EDP equipment not covered under
this Certificate up to an amount not exceeding the

يوافق مدير التاكفل مبوجبه مع املشارك عىل أنه إذا اكنت األرضار
 من هذه الهشادة تسبب1 اجلوهرية القابلة للتعويض مبوجب القسم
انقطاعا إمجاليا أو جزئيا لتشغيل معدات معاجلة البيانات اإللكرتونية
 حسمبا يمت، فسوف يعوض مدير التاكفل املشارك،الداخلة يف اجلدول
 عن أي نفقات إضافية متكبدة مقابل استخدام،النص عىل ذلك الحقا
معدات معاجلة البيانات االلكرتونية البديلة غري املغطاة مبوجب هذه
الهشادة إىل املبلغ الذي ال يتجاوز التعويض املتفق هيلع
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 و ال يتجاوز بشلك اكمل املبلغ املغىط يف أي سنة واحدة من،يوميا
 رشيطة أن حيدث مثل هذه االنقطاع دامئا خالل، سنوات التاكفل
 أو خالل أي مدة الحقة،مدة التاكفل املنصوص علهيا يف هذا اجلدول
 و يقبل مدير التاكفل أن يقبل املسامهة،اليت يدفع مقابلها املشارك
.عن جتديد هذه الهشادة

agreed indemnification per day and not exceeding
in all the sum Covered in any one year of takaful,
provided always that such interruption occurs
during the period of Takaful stated in the schedule
or during any subsequent period for which The
Participant pays and Takaful Operator may accept
the Contribution for the renewal of this Certificate.

3 االستثناء اخلاص للقسم
إال أن مدير التاكفل غري مسؤول عن أي نفقات إضافية متكبدة نتيجة
:ملا ييل
 القيود املفروضة بواسطة اجليات العامة فميا يتعمق بإعادة.أ
البناء أو تشغيل معدات معاجلة البيانات اإللكرتونية اليت متت
،تغطيتيا
 أو، األموال الرضورية غري املتوفرة ملمشارك يف وقت اإلصالح.ب
،استبدال املعدات املترضرة أو التالفة

Special Exclusion to Section 3
Takaful Operator shall, however, not be liable for any
additional expenditure incurred as result of
a) restrictions imposed by public authorities
concerning the reconstruction or operation of the
EDP equipment Covered ;
b). the necessary funds not being available to The
Participant in time for repairing or replacing
damaged or destroyed equipment.
Provision Applying to Section 3
Memo 1 – Sum Covered

3 الرشط املطبق عىل القسم
 املبلغ املغىط- 1 مذكرة

It shall be a requirement of this Takaful that the sum
Covered stated in the schedule is the amount which
The Participant would have to pay as additional
expenditure for 12 months use of substitute EDP
equipment of similar performance to the EDP
equipment Covered. The sum Covered shall be
based on the amounts agreed per day and per
month as specified in the schedule. Takaful Operator
shall also reimburse The Participant for personnel
expenses and costs for transportation of materials
following upon any event giving rise to a claim under
this section, provided separate sums therefor have
been entered in the schedule.

يعترب أمرًا رضوريا عىل هذا التاكفل أن املبلغ املغىط املبني يف
اجلدول هو املبلغ الذي جيب عىل املشارك أن يدفعه كنفقات إضافية
 هشرًا ملعدات معاجلة البيانات االلكرتونية12 مقابل استخدامه ملدة
،البديلة بنفس األداء إىل معدات معاجلة البيانات اإللكرتونية املغطاة
،و جيب أن يكون املبلغ املغىط عىل أساس املبلغ املتفق هيلع يوميا
 و جيب عىل مدير التاكفل كذلك.و هشريا مكا هو حمدد يف اجلدول
 و تاكليف نقل املواد بعد أي،تعويض املشارك عن النفقات الخشصية
 رشيطة أن تكون،حادثة يمجن عهنا مطالبة مبوجب هذا القسم
.املبالغ املنفصلة متضمنة يف اجلدول

 أساس التعويض-2 مذكرة

Memo 2 – Basis of Indemnity
In the event of failure of the EDP equipment
Covered Takaful Operator shall be liable for the
additional expenditure that can be proved to have
been incurred for the period during which the use
of substitute EDP equipment is essential, but at the
most for the indemnity period agreed.
The indemnity period shall commence as soon
as the substitute equipment is put into use. The
Participant shall bear that proportion of each claim
which corresponds to the time excess agreed. If it
is found following an interruption of the operation
of the EDP equipment Covered that the additional
expenditure incurred during the period of interruption

 فإن مدير،يف حال فشل معدات معاجلة البيانات اإللكرتونية املغطاة
التاكفل آنذاك يتحمل مسؤولية النفقات اإلضافية اليت ميكن إثبات أنه
قد مت تكبدها خالل الفرتة اليت اكن فهيا استخدام معدات معاجلة
 و لكن يف أغلب مدة التعويض املتفق،البيانات اإللكرتونية رضوريا
.علهيا
.و تبدأ فرتة التعويض حاملا يمت وضع املعدات البديلة لالستخدام
و جيب عىل املشارك محتل نسبة لك مطالبة و اليت تتوافق مع زيادة
 إذا لوحظ بعد قطع تشغيل معدات إي دي يب.الوقت املتفق علهيا
 بأن النفقات اإلضافية املتكبدة خالل فرتة االنقطاع يه أعىل،املغطاة
من احلصة املناسبة لملبلغ السنوي املغىط القابل للتطبيق يف هذه
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is higher than the proportionate share of the annual
sum Covered which is applicable to this period,
Takaful Operator shall only be liable to indemnify The
Participant in respect of that proportion of the agreed
annual sum Covered which is applicable to the period
of interruption, duly taking into account the indemnity
period agreed. Any saving in cost shall be taken into
account when calculating the indemnity amount to be
paid by Takaful Operator.

 فسوف يكون مدير التاكفل مسؤوال فقط عن تعويض املشارك،املدة
مقابل نسبة املبلغ السنوي املتفق هيلع املغىط القابل للتطبيق عن
 مع األخذ بعني االعتبار أصوال مدة التعويض املتفق،فرتة االنقطاع
.علهيا
و جيب أخذ أي إدخارات يف التاكليف بعني االعتبار عند حساب مبلغ
.التعويض ليمت دفعه بواسطة مدير التاكفل

As from the date of an indemnifiable occurrence the
sum Covered shall be reduced for the remaining
period of Takaful by the amount of indemnity paid,
unless the sum Covered is reinstated.

 فسوف يمت خصم املبلغ،و اعتبارًا من تارخي احلادثة القابل للتعويض
 ما مل،املغىط عن املدة املتبقية للتاكفل بواسطة مبلغ التعويض املدفوع
.يمت إعادة املبلغ املغىط
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