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وثيقة تاكفل
ضد اكفة أخطار تركيب اآلالت

ERECTION ALL RISKS
TAKAFUL CERTIFICATE

مبا أن املشارك املبني امسه يف اجلدول املرفق قد تقدم إىل "دار
ع (املمساة فميا بعد "مدير التاكفل") بطلب خيط عن.م.التاكفل" ش
 مع أية تصارحي أخرى تقدم هبا،طريق استيفاء الطلب الذي يشلك
.املشارك خطيًا جزءًا ال يتجزأ من هذه الوثيقة

Whereas the Participant named in the Schedule
hereto has made to
DAR AL TAKAFUL PJSC (hereinafter called
“Takaful Operator”)

لذلك فإن هذه الوثيقة تهشد بأنه لقاء قيام املشارك بدفع املسامهة
املذكورة يف اجلدول املرفق إىل الرشكة ووفقًا للنصوص
واالستثناءات والتحفظات والرشوط الواردة أدناه أو يف أي ملحق
هلذه الوثيقة فإن مدير التاكفل سوف يعوض املشارك بالطريقة
.واحلدود البينة أدناه

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,
Now this Certificate of Takaful witnesseth 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.
General Exclusions:
Takaful Operator will not indemnify the participant
in respect of loss, damage or liability directly or
indirectly caused by or arising out of or aggravated
by:

:استثناءات عامة
اليعوض مدير التاكفل املشارك عن أي خسائر أو أرضار أو الزتامات
ناجتة أو ناشئة بشلك مبارش أو غري مبارش أو عن تفامق األرضار
:الناجتة مبارشة أو غري مبارشة عن
 أمعال العدو األجنيب والعمليات احلربية (سواء، احلرب والغزو.أ
، الثورة، المترد،أاكنت احلرب معلنة أم ال) واحلرب األهلية
، اإلرضابات، أمعال الشغب، المتردات العسكرية،االنتفاضات
 واغتصاب السلطة من قبل، االضطرابات األهلية،إقفال املعامل
 واألمعال الضارة اليت يقوم هبا مجموعة،قوة مسلحة أو غريها
 أو األخشاص العاملني ملصلحة،من األخشاص السييئ النية
 والتآمر، أوفميا يتعلق بنشاطها، أو نيابة عهنا،منمظة سياسية
 والتدمري أو اإلرضار بأمر، ووضع اليد،واملصادرة واالستيالء
من احلكومة القانونية أو الواقعية أو من أية سلطة عامة أو من
.التخريب واإلرهاب
. واألشعة النوووية أو التلوث اإلشعايع، التفاعل النووي.ب
. األمعال العمدية أو اإلمهال العمدي لملشارك أو ممثلية.ج
. توقف العمل اللكي أو اجلزيئ.د

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;
b) nuclear reaction, nuclear radiation or
radioactive contamination;
c) willful act or willful negligence of the participant
or of his representatives;
d) cessation of work whether total or partial.

ويف أية دعوى أو إجراءات أخرى حيتج فهيا مديرالتاكفل بأي من
 العتبار أية خسارة أو تدمري،االستثناءات الواردة يف البند (أ) أعاله
 فإن مسؤولية إثبات،أو أرضار أو الزتامات غري مغطاة هبذا التاكفل
، ممشولة بالتاكفل،أن هذه اخلسائر والتدمري واألرضار وااللزتامات
.تقع عىل عاتق املشارك
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Period of Cover:

:فرتة الضامنة
 برصف النظر عن أي تارخي خمالف،تبدأ مسؤولية مديرالتاكفل
 أو بعد تفريغ،حمدد باجلدول املرفق هبذه الوثيقة فور املبارشة بالعمل
 وتنهتي هذه.املواد الداخلة يف بنود اجلدول املذكور يف موقع العمل
املسؤولية فور االستالم أو بعد أول تشغيل إخباري أو بعد اختبار
 عىل أن اليزيد ذلك، أهيام أقرب باحلصول،املعمل باكمل االستطاعة
 اعتبارًا من بدء معليات االختبار (إال إذا مت االتفاق.عن أربعة أسابيع
.)خطيًا عىل خالف ذلك
 أو إذا وضعت، أو آلة أو عدة آالت،إذا مت اختبار جزء من املصنع
 فإن مضانة مدير التاكفل وأية مسؤولية، أو مت استالمها،يف العمل
 تتوقف بالنسبة هلذه األشياء يف حني أن الضامنة تبىق،ناشئة عهنا
،سارية املفعول بالنسبة لبقية األجزاء يف حال وجود آالت مستعملة
فإن غطاء التاكفل موضوع هذه الوثيقة ينهتي فور املبارشة بعمليات
االختبار وأخريًا ينهتي غطاء التاكفل بالتارخي احملدد باجلدول وأي
.متديد لفرتة التاكفل خيضع ملوافقة مدير التاكفل اخلطية املسبقة

The liability of Takaful Operator shall commence
notwithstanding any date to the contrary specified
in the Schedule, directly upon commencement of
work or after the unloading of the items entered
in the Schedule at the site and shall continue until
immediately after taking over or after the first test
operation or test loading is completed whatever
is the earlier, but not beyond four weeks (unless
otherwise agreed in writing) from the date of
commencement of the test. If, however, a part of
a plant or one or several machine(s) is/are tested
and/or put into operation or taken over, the cover for
that particular part of the plant or machine(s) and
any liability resulting therefrom ceases whereas the
cover continues for the remaining parts.
In the case of second-hand items, the Takaful
hereunder shall, however, cease immediately on the
commencement of the test. At the latest the Takaful
shall expire on the date specified in the Schedule.
Any extensions of the Period of Takaful are subject
to the prior written consent of Takaful Operator.

:الرشوط العامة

General Conditions:
1. The due observance and fulfillment 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.

 أن يتقيد املشارك بأحاكم هذه الوثيقة وتنفيذه مجيع االلزتامات.1
 مكا أن حصة البيانات واألجوبة اليت،املتوجبة علية مبوجهبا
أدىل هبا يف طلب التاكفل تعترب لكها رشطًا مسبقًا ألية
.مسؤولية ترتتب عىل 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 or of the Schedule or of the
Section(s) shall bear such meaning wherever it
may appear.

 يشلك اجلدول وأقسام الوثيقة جزءًا ال يتجزأ من هذه الوثيقة.2
وتمشل عبارة (الوثيقة) أيمنا وردت يف اجلدول واألقسام املشار
 إن أي لكمة أو عبارة تستعمل مبعىن حمدد يف أي ماكن.إلهيا
من هذه الوثيقة أو أقسامها أو اجلدول املرفق هبا تؤخذ نفس
.املعىن أيمنا استعملت يف ماكن آخر

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

 عىل املشارك أن يتخذ عىل نفقته اخلاصة مجيع االحتياطات.3
 لتفادي،املعقولة وأن يتقيد باكفة توصيات مدير التاكفل املعقولة
الرضر أو اخلسارة أو املسؤولية وأن يتقيد باملتطلبات القانونية
.وبتوصيات الصانعني

Head Office: 8th Floor, O-14 Tower | Al Abraj St., Business Bay | P.O.BOX: 235353, Dubai, UAE. | Tel: +971 4 304 1605 | Fax: +971 4 4226090
info@dat.ae | www.dat.ae | 800-Takaful (8252385)
Dubai

Sharjah
3

Abu Dhabi

 أن يفتشوا و، حيق ملمثيل التاكفل يف أي وقت معقول. أ.4
يتفحصوا اخلطر املضمون وعىل املشارك أن يزود ممثيل
.التاكفل باكفة التفصيالت واملعلومات الرضورية لتقدير اخلطر

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.

 عىل املشارك أن يبلغ مدير التاكفل عىل الفور برقيًا وخطيًا.ب
عن أية تغيريات مادية يف اخلطر املضمون وأن يتخذ عىل
.نفقته اخلاصة االحتياطات اإلضافية اليت تقتضهيا الظروف
أو املسامهة املدفوعة بشلك/يمت تعديل حدود التغطية و
.مناسب إذا لزم األمر

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, and
the scope of cover and/or Contribution shall, if
necessary, be adjusted accordingly.
Note:

:مالحظة
ال حيق لملشارك إجراء أو قبول أية تعديالت مادية تؤدي إىل ازدياد
.اخلطر ما مل يؤكد مدير التاكفل خطيًا اسمترار التاكفل

No material alteration shall be made or admitted by
the participant whereby the risk is increased, unless
the continuance of the Takaful be confirmed in
writing by Takaful Operator.

 عىل املشارك يف حالة وقوع أي حادث ميكن أن يؤدي إىل.٥
:مطالبة مبوجب هذه الوثيقة أن يقوم مباييل

5. In the event of any occurrence which might
give rise to a claim under this Certificate, the
participant shall
a.

b.
c.
d.
e.

 إبالغ مدير التاكفل عىل الفور هاتفيًا أو برقيًا وأن يثبت ذلك.أ
.خطيًا موحضًا طبيعة ومدى اخلسارة أو الرضر
 اختاذ مجيع اخلطوات املمكنة للتخفيف من جحم اخلسائر.ب
.وتفامق األرضار
 االحتفاظ باألجزاء املتأثرة حبيث يمتكن ممثلو أو خرباء.ج
.التاكفل أن جيروا كشفًا علهيا
 تقدمي مجيع املعلومات والوثائق اليت قد يطلهبا مدير.د
.التاكفل
 إخبار الرشطة إذا اكنت اخلسائر واألرضار ناجتة عن.ه
.الرسقة أو السطو

immediately notify the Insures by telephone
or telegram as well as in writing, giving an
indication as to the nature and extent of loss
or damage;
take all steps within his power to minimize
the extent of the loss or damage;
preserve the parts affected and make them
available for inspection by a representative
or surveyor of Takaful Operator;
furnish all such information and
documentary evidence as Takaful Operator
may require;
inform the police authorities in case of loss
or damage due to theft or burglary.

يف مجيع األحوال ال يعترب مدير التاكفل مسؤول عن أي خسائر أو
أرضار أو مسؤوليات ال جيري تبليغها إىل مدير التاكفل يف غضون
.أربعة عرش يومًا من تارخي وقوعها

Takaful Operator shall not in any case be liable
for loss, damage or liability of which no notice has
been received by Takaful Operator within 14 days
of its occurrence. Upon notification being given to
Takaful Operator under this condition, the participant
may carry out the repairs or replacement of 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. If a representative of Takaful
Operator does not carry out the inspection within a

بعد تبليغ مدير التاكفل وفقًا ملا هو منصوص هيلع أعاله ميكن
 أما يف،لملشارك أن يقوم بإصالح أو استبدال أي رضر صغري
احلاالت األخرى فيجب أن تتاح الفرصة ملمثيل التاكفل للكشف عىل
.اخلسائر أو األرضار قبل إجراء أي تص ٌلح أو تعديل
إذا مل يقم ممثل التاكفل بإجراء الكشف املذكور خالل مدة من الزمن
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period of time which could be considered adequate
under the circumstances, the participant is entitled to
proceed with the repairs or replacement. The liability
of Takaful Operator under this Certificate in respect
of any item sustaining damage shall cease if said
item is not repaired properly without delay.

تعترب مناسبة حسب الظروف فيحق لملؤمن له أن يبارش باإلصالحات
 تتوقف مسؤولية مدير التاكفل مبوجب هذه الوثيقة فميا.أو االستبداالت
يتعلق بأي رضر قد يلحق بأي بند من بنود اخلطر املضمون إذا مل جير
.إصالحه بشلك حصيح وبدون تأخري

6. The participant shall at the expense of Takaful
Operator do and concur in doing and permit
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 shall be or would
become entitled or subrogated 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.

 أو أن يساعد، عىل املشارك أن يقوم عىل نفقة مدير التاكفل.٦
أو يحمس بالقيام جبميع التدابري الرضورية أو املطلوبة من
 أو للحصول عىل أية، لملحافظة عىل أية حقوق،قبل الرشكة
تعويضات مستحقة أو ميكن أن تستحق هلا مبارشة من أي طرف
(غري أولئك املشاركني مبوجب هذه الوثيقة) مبوجب حلوهلا حمل
 لقاء دفعها أي تعويض عن رضر أو خسارة مبوجب،املشارك
أحاكم هذه الوثيقة وذلك سوا ًء أصبحت هذه التدابري رضورية أو
.مطلوبة قبل أو بعد تعويض مدير التاكفل لملشارك

:  رشط التحكمي.٧

Arbitration Clause
7.

إذا نشأ أي خالف بشأن هذه الوثيقة فإنه جيب عىل مدير التاكفل
.فورًا أن خيطر املشارك كتابة حبقه يف إحالة اخلالف إىل التحكمي
وحيال هذا اخلالف إىل حممك يعني كتابة مبعرفة الطرفني املتنازعني
،وإذا مل يتفقا عىل اختيار حممك واحد فيختار لك مهنام حممكًا كتابة
،وذلك خالل هشر ميالدي من تارخي مطالبة أحدمها للطرف اآلخر كتابة
بتعني حممك وإذا اختلف احملمكان اختارا حممكًا مرحجًا يكون له
رائسة جلسات التحكمي عىل أن صدور قرار التحكمي يعد رشطًا سابقًا
 وإذا أنكر مدير.لقيام أي حق يف اختاذ إجراء ضد مدير التاكفل
التاكفل االعرتاف مبسؤوليته عن أية مطالبة مبوجب هذه الوثيقة ومل
تعرض هذه املطالبة عىل التحكمي وفقًا لرشوط هذه الوثيقة خالل أربعة
وعرشين هشرًا ميالديًا من تارخي رفض املطالبة فإن املشارك يعترب
متنازال عهنا من اكفة الوجوه وال حيق له بعد ذلك الرجوع يف شؤهنا
.عىل مدير التاكفل

If any difference arises out of this certificate,
the Takaful Operator shall immediately notify
the participant in writing of his right to refer the
difference to arbitration. 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 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
appointed in writing by the Arbitrators before
entering upon the reference. The Umpire shall
sit with the Arbitrators and preside at their
meetings and the making of an Award shall
be a condition precedent to any right of action
against the Takaful Operator. If the Takaful
Operator shall disclaim liability for any claim
hereunder and such claim shall not within
twenty four calendar months from the date of
such disclaimer have been referred to arbitration
under the provision herein contained, then the
claim shall for all purposes be deemed to have
been abandoned and shall not thereafter be
recoverable hereunder.
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8. If a claim is in any respect fraudulent, or if any
false declaration is made or used in support
thereof, or if any fraudulent means or devices
are used by the participant or anyone acting
on his behalf to obtain any benefit under this
Certificate, or if a claim is made and rejected
and no action or suit is commenced within
three months after such rejection or, in case
of arbitration taking place as provided herein,
within three months after the Arbitrator or
Arbitrators or Umpire have made their award,
all benefit under this Certificate shall be
forfeited.
9.

، يفقد املشارك مجيع احلقوق اليت يمتتع هبا مبوجب هذا العقد.٨
إذا حصل غش يف أية مطالبة أو إذا أدىل بأي ترصحي اكذب
لتأييد أية مطالبة أو إذا استعملت وسائل أو أسا ٌلب الغش من قبل
املشارك أو أي خشص آخر يعمل نيابة عنه بغية احلصول عىل
أية منفعة مبوجب هذا العقد وكذلك إذا رفضت الرشكة أية مطالبة
ومل يتخذ املشارك أي إجراء أو يقمي الدعوى خالل ثالثة أهشر من
.رفض مدير التاكفل لملطالبة

 إذا قدمت أية مطالبة مبوجب هذا العقد واكن يوجد يف نفس.٩
الوقت تأمني آخر يغيط نفس اخلسائر أو األرضار أو املسؤولية
 أو االشرتاك بأكرث،فال يكون مدير التاكفل مسؤول عن التعويض
من حصهتا النسبية من أية مطالبة تتعلق مبثل هذه اخلسارة أو
.الرضر

If at the time any claim arises under the
Certificate there be any other insurance
covering the same loss, damage or liability,
Takaful Operator shall not be liable to pay or
contribute more than their rateable proportion
of any claim for such loss, damage or liability.

 رشط مرور الزمن.١٠

10. Prescription Period

تسقط مجيع القضايا الناشئة عن وثيقة التاكفل هذه بعد مرور
سنتني من تارخي وقوع احلادث املؤدي إىل نشوء هذه القضايا
:عىل أن ترسي هذه املدة

All actions arising out of this Takaful certificate are
prescribed after 2 years dating from the event giving
rise thereto. But this period will run:
1) In the event of non-disclosure, omission, false
or incorrect statement concerning the risk
only from the day on which the Company had
knowledge thereof.
2) In the event of a claim, only from the day the
claimants had knowledge thereof provided they
establish that they had no prior knowledge of it.

-

 من تارخي عمل مدير التاكفل عن إخفاء املعلومات و إغفاهلا.أ
.أو اإلدالء بتصارحي اكذبة أو غري حصيحة عن اخلطر
 من تارخي عمل املديع بوجود إدعاء رشط أن يثبت املديع.ب
أنه مل يكن عىل عمل به قبل ذلك التارخي إذا رفع املشارك
قضية ضد مدير التاكفل كنتيجة إدعاء قدمه فريق ثالث
ضد املشارك فعندها تبدأ مدة مرور الزمن من تارخي إقامة
الدعوى من قبل الفريق الثالث ضد املشارك أو من تارخي
.قبض الفريق الثالث التعويض

When the action of the participant against the
Takaful Operator has been occasioned by the claim
of a Third Party the prescription period runs from
the day when that Third Party commence, a legal
action against the participant or was indemnified by
the participant with Takaful Operator approval.

 األرضار املادية:القسم األول من الوثيقة

Section I -- Material Damage
Takaful Operator hereby agree with the participant
that if at any time during the period of cover the
items or any part thereof entered in the Schedule
shall 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

اتفق مدير التاكفل مع املشارك عىل أنه إذا أصيبت البنود الداخلة
 يف أي وقت خالل فرتة رسيان الغطاء، أو أي جزء مهنا،يف اجلدول
 بأية خسارة أو رضر مادي غري متوقع ومفاجئ ناجت عن أي،التاكفيل
 بشلك يستديع،سبب غري األسباب املستثناة رصاحة يف هذا العقد
، فإن مدير التاكفل سوف يعوض املشارك،اإلصالح أو االستبدال
 إما، وفقًا لتقديرها وحدها،فميا يتعلق مبثل هذه اخلسارة واألرضار
 أو عن طريق اإلصالح أو االستبدال مبا ال يتجاوز بالنسبة للك،نقدًا
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 وبالنسبة للحادث الواحد حدود،بند املبلغ احملدد له يف اجلدول
 عىل أن ال يزيد التعويض يف،التعويض اليت ميكن تطبيقيا وفقًا لذلك
مجيع األحوال عن املبلغ اإلمجايل املبني يف اجلدول واملضمون هبذا
.العقد

cash, replacement or repair (at their own option) up
to an amount not exceeding in respect of each of the
items specified in the Schedule the sum set opposite
thereto and not exceeding in any one event the limit
of indemnity where applicable and not exceeding
in all the total sum expressed in the Schedule as
Covered hereby. Takaful Operator will also reimburse
the participant for the cost of clearance of debris
following upon any event giving rise to a claim under
this Certificate provided a separate sum therefor has
been entered in the Schedule.

يف حال االتفاق بنص رصحي يف هذا العقد عىل تغطية نفقات إزالة
 فإن مدير، وحتديد املسامهة املتعلقة بذلك يف اجلدول،األنقاض
 بأن يسدد لملشارك يف حدود هذا املبلغ،التاكفل يكوم ملزم أيضًا
 إذا نتجت عن أي حادث مضمون مبوجب هذا،نفقات إزالة األنقاض
.العقد

Special Exclusions to Section I

:االستثناءات اخلاصة بالقسم األول

Takaful Operator shall not, however, be liable for:

:ال يعترب مدير التاكفل مسؤول يف أي حال من األحوال عن

a. the deductible stated in the Schedule to be
borne by the participant in any one occurrence;
b. consequential loss of any kind or description
whatsoever including penalties, losses due to
delay, lack of performance, loss of contract;
c. loss or damage due to faulty design, defective
material or casting, bad workmanship other than
faults in erection;
d. wear and tear, corrosion, oxidation, incrustation;
e. loss of or damage to files, drawings, accounts,
bills, currency, stamps, deeds, evidences
of debt, notes, securities, cheques, packing
materials such as cases, boxes, crates;
f. loss discovered only at the time of taking an
inventory.

 اإلعفاء احملدد يف اجلدول والذي جيب أن يتحمله املشارك عن.أ
.أي حادث
 األرضار التبعية من أي نوع أو وصف مبا فييا الغرامات.ب
 واخلسائر الناجتة عن التأخري أو عدم اإلجناز أو فسخ عقد.ت
.التعهد
 عيوب يف، اخلسائر أو األرضار الناجتة عن تصاممي خاطئة.ج
 سوء صنعة وأكرث من ذلك أخطاء يف تركيب،املواد أو سبكيا
.اآلالت
. التأكسد، التآلك، االهرتاء.د
، الفواتري، احلسابات، األدراج، اخلسائر أو األرضار لمللفات.ه
 أوراق، بطاقات، بيانات املديونية، الوثائق، الطوابع،العمالت
 الصناديق وصناديق، تعليب املواد مثل اخلزائن، شياكت،مالية
.الحشن
. اخلسائر املكتشفة خالل معلية اجلرد.و

Provisions Applying to Section I
Memo 1 -- Sums Covered:

:األحاكم اليت تطبق عىل القسم األول
واذا حدث خسارة أو أرضار ووجد أن املبلغ املغىط مضن هذه
ً الوثيقة أقل من املبلغ الذي جيب أن يغىط فع
 فإن التعويض الذي،ال
سيدفع لملشارك مبوجب هذا العقد خيفض بنسبة املبلغ املغىط
 وخيضع لك بند ولك من األشياء،إىل املبلغ الذي اكن جيب تغطيته
.املغطاة هلذا الرشط بصورة منفردة

It is a requirement of this Takaful that the sums
Covered stated in the Schedule (under items 1
and 2) shall not be less than the full value of each
item at the completion of the erection, inclusive of
freight, customs duties, dues, erection cost, and
the participant undertakes to increase or decrease
the amounts of Takaful in the event of any material
fluctuation in the level of wages or prices provided
always that such increase or decrease shall take
effect only after the same has been recorded on the
Certificate by Takaful Operator. If, in the event of loss
or damage, it is found that the sums Covered are
less than the amount required to be Covered, then
the amount recoverable by the participant under this
Certificate shall be reduced in such proportion as the
sums Covered bear to the amounts required to be
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Covered. Every object and cost item is subject to
this condition separately.
:) أسس تسوية اخلسائر2( رشط رمق

Memo 2 -- Basis of Loss Settlement:
In the event of any loss or damage the basis of any
settlement under this Certificate shall be:

يف حالة حدوث أية خسائر أو أرضار فإن أسس تسويهتا مبوجب
:هذا العقد تكون مكا ييل

a. in the case of damage which can be repaired
- the cost of repairs necessary to restore the
items to their condition immediately before the
occurrence of the damage less salvage, or
b. in the case of a total loss -- the actual value of
the items immediately before the occurrence of
the loss less salvage,

 لكفة اإلصالحات الالزمة:بالنسبة للرضر الذي ميكن إصالحه
إلعادة البنود إىل احلالة اليت اكنت علها قبل حدوث الرضر
: أو،مبارشة ناقصًا قمية املستنقذات

.أ

 القمية الفعلية للبنود قبل حدوث: يف حالة اخلسارة الاكملة.ب
 وحدود ما هو،اخلسارة مبارشة ناقصًا يتحملها املشارك
داخل يف مبالغ التاكفل رشيطة أن يتقيد املشارك دومًا بأحاكم
.ورشوط هذا العقد
ويدفع مدير التاكفل التعويض بعد أن يتثبت من قميته عن طريق إبراز
الفواتري والوثائق الالزمة اليت تشعر بأن اإلصالحات قد أجريت أو
.أن االستبدال قد مت حسب مقتضيات األحوال
جيب إصالح مجيع األرضار اليت ميكن إصالحها غري أنه إذا اكنت
 تعادل أو تزيد عن قمية البنود قبل حدوث الرضر،لكفة اإلصالح
)مبارشة فإن التسوية جتري عىل األساس املبني يف الفقرة (ب
.أعاله
ويتحمل مدير التاكفل لكفة أية إصالحات مؤقتة إذا اكنت هذه
اإلصالحات تشلك جزءًا من اإلصالحات الهنائية وال تزيد يف لكفة
.هذه اإلصالحات الهنائية
ال يعوض مدير التاكفل عن أية تعديالت أو إضافات أو حتسينات
.مبوجب هذا العقد

however, only to the extent the costs claimed had
to be borne by the participant and to the extent they
are included in the sums Covered and provided
always that the provisions and conditions have
been complied with.
Takaful Operator will 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. All damage which can be repaired
shall be repaired, but if the cost of repairing any
damage equals or exceeds the value of the items
immediately before the occurrence of the damage,
the settlement shall be made on the basis provided
for b. above.
The cost of any provisional repairs will be borne by
Takaful Operator if such repairs constitute part of
the final repairs and do not increase the total repair
expenses. The cost of any alterations, additions
and/or improvements shall not be recoverable
under this Certificate.
Memo 3 - Extension of Cover:

:) توسيع التغطية التأمينية3( رشط رمق
ال يمشل هذا الغطاء التاكفيل النفقات اإلضافية للعمل اإلضايف أو
العمل اللييل أو العمل يف األعياد الرمسية أو النقل الرسيع إال إذا مت
.اتفاق خاص عىل ذلك وبشلك خيط ومسبق

Extra Charges for overtime, nightwork, work on
public holidays, express freight are covered by this
Takaful only if previously and specially agreed upon
in writing.

:الرشط الرابع
 املسؤولية املدنية جتاه الغري يعوض:القسم الثاين من الوثيقة
، مبا ال يتجاوز حدود املبالغ املبينة يف اجلدول،مدير التاكفل املشارك
ً
:مسؤوال قانونًا عن دفعيا عن ما ييل
عن املبالغ اليت يصبح املشارك

Memo 4 - Surrounding Property:
Loss of or damage to property located on or
adjacent to the site and belonging to or held in
care, custody or control of the Principal(s) or the
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Contractor(s) shall only be covered if occurring in
direct connection with the erection, construction or
testing of the items Covered under Section I and
happening during the Period of Cover, and provided
that a separate sum therefor has been entered in
the Schedule under Section I, item 4. This cover
does not apply to construction/erection machinery
and construction/ erection plant and equipment.
Section II -- Third Party Liability Takaful Operator
will indemnify the participant up to but not exceeding
the amounts specified in the Schedule against such
sums which the participant shall become legally
liable to pay as damages consequent upon:
، اإلصابات اجلسدية أو األمراض اليت تنتج عن حادث مضمون.أ
. واليت تلحق بالغري،سواء اكنت مميتة أم ال
 اخلسائر واألرضار اليت تصيب املمتلاكت العائدة للغري واليت.ب
.تنتج عن حادث مضمون

a. accidental bodily injury to or illness of third
parties (whether fatal or not)
b. accidental loss of or damage to property
belonging to third parties occurring in direct
connection with the erection, construction or
testing of the items Covered under Section I
and happening on or in the immediate vicinity of
the site during the Period of Cover.

لذلك إذا نتجت هذه اإلصابات واخلسائر واألرضار واألمراض بسبب
حادث عريض حصل عند تركيب اآلالت أو يف موقع العمل أو خالل
 واكن احلادث،جتربة هذه اآلالت خالل فرتة رسيان الغطاء التاكفيل
مرتبطًا ارتباطًا مبارشًا بأمعال الرتكيب أو اإلنشاء أو التجربة
.املضمونة مبوجب القسم األول من هذا العقد

In respect of a claim for compensation to which the
indemnity provided herein applies, Takaful Operator
will in addition indemnify the participant against :

يف حال املطالبة بتعويض ممشول بأحاكم هذا القسم فإن مدير
:التاكفل يدفع لملشارك باإلضافة إىل التعويض النفقات التالية
 مجيع مصاريف ونفقات احملامكات اليت حيمك هبا ألي مديع.أ
.عىل املشارك
 مجيع املصاريف والنفقات املدفوعة من قبل املشارك مبوافقة.ب
.مدير التاكفل اخلطية

a. all costs and expenses of litigation recovered by
any claimant from the participant, and
b. all costs and expenses incurred with the written
consent of Takaful Operator, provided always
that the liability of Takaful Operator under this
section shall not exceed the limits of indemnity
stated in the Schedule.

ويشرتط دومًا بأن ال تتجاوز الزتامات مدير التاكفل مبوجب هذا
.القسم حدود التعويض املبينة يف اجلدول
:استثناءات القسم الثاين

Special Exclusions to Section II

:ال يعوض مدير التاكفل معا ييل
 اإلعفاء احملدد يف اجلدول والذي جيب أن يتحمله املشارك.1
.بالنسبة للك حادث
 أو إعادة إنشاء أو ترممي أو، النفقات املرصوفة يف إنشاء.٢
 أو استبدال أي يشء مغىط أو الذي ميكن أن يغىط،إصالح
.مبوجب القسم األول من هذا العقد

Takaful Operator will not indemnify the participant in
respect of:
1. the deductible stated in the Schedule to be
borne by the participant in any one occurrence;
2. expenditure incurred in doing or redoing or
making good or repairing or replacing anything
covered or coverable under Section I of this
Certificate;
3. liability consequent upon :
a. bodily injury to or illness of employees
or workmen of the Contractor(s) or the

: املسؤوليات الناشئة عن.٣
 اإلصابات اجلسدية أو األمراض اليت تلحق مبوظيف أو.أ
معال املتعهد أو أحصاب العمل أو أية رشكة أخرى هلا
 واملغىط مضن هذه الوثيقة أو،عالقة بأشغال عقد التعهد
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عىل بعضها مبوجب القسم األول من هذا العقد أو بأفراد
.عائلهتم

Principal(s) or any other firm connected
with the project which or part of which is
Covered under Section I, or members of
their families;
b. loss of or damage to property belonging to
or held in care, custody or control of the
Contractor(s), the Principal(s) or any other
firm connected with the project which or
part of which is Covered under Section I,
or an employee or workman of one of the
aforesaid;
c. any accident caused by vehicles licensed
for general road use or by waterborne
vessels or aircraft;
d. any agreement by the participant to pay
any sum by way of indemnity or otherwise
unless such liability would have attached
also in the absence of such agreement.

 اخلسائر واألرضار اليت تلحق باملمتلاكت اليت تكون.ب
مبلكية املتعهد أو أحصاب العمل أو أية رشكة أخرى هلا
 واملغىط أو عىل جزء مهنا،عالقة بأشغال عقد التعهد
 أو تكون مبلكية أي،مبوجب القسم األول من هذا العقد
من موظيف ومعال اجلهات املذكورة أو اليت تكون حتت
. أو برقابهتم أو حبوزهتم،ارشافهم أو حبراسهتم
 أي حادث تسببه اآلليات احلائزة عىل إجازة سري عىل.ج
. أو املراكب املائية أو الطائرات،الطرقات العامة
 أي اتفاق يعقده املشارك لدفع أي مبلغ بصفة تعويض أو.د
بأية صفة أخرى ما مل تكن املسؤولية مرتتبة عىل عاتق
.مدير التاكفل حىت بدون وجود مثل هذا االتفاق
:رشوط خاصة تنطبق عىل القسم الثاين

Special Conditions Applying to Section II
1. No admission, offer, promise, payment or
indemnity shall be made or given by or on behalf
of the participant without the written consent of
Takaful Operator who shall be entitled, if they so
desire, to take over and conduct in the name of
the participant the defence or settlement of any
claim or to prosecute for their own benefit in the
name of the participant any claim for indemnity
or damages or otherwise and shall have full
discretion in the conduct of any proceedings or
in the settlement of any claim and the participant
shall give all such information and assistance as
Takaful Operator may require.

 وأن، جيب عىل املشارك أن ال يعيط أي إقرار أو وعد أو عرض.1
 إال مبوافقة،ال يدفع أية دفعة أو تعويض مبارشة أو بالوساطة
 أن، إذا أراد ذلك،خطية من قبل مدير التاكفل الذي حيق له
 ويقوم بالدفاع نيابة عنه فميا يتعلق بأي،ينوب عن املشارك
 مكا حيق له أن، أو بإجراء مصاحلة عىل هذا اإلدعاء،إدعاء
 عن عطل أو، طالبًا أي تعويض، وبامس املشارك،يديع لصاحله
 ويكون لو مطلق احلرية يف متابعة أية إجراءات،رضر أو غريه
 أو إجراء أية مصاحلة وعىل املشارك أن يزود مدير،قضائية
.التاكفل جبميع املساعدات واملعلومات اليت قد يطلهبا

2. Takaful Operator may so far as any accident
is concerned pay to the participant the limit of
indemnity for any one accident (but deducting
therefrom in such case any sum or sums already
paid as compensation in respect thereof) or any
lesser sum for which the claim or claims arising
from such accident can be settled and Takaful
Operator shall thereafter be under no further
liability in respect of such accident under this
section.

 حيق ملدير التاكفل فميا يتعلق بأي حادث أن خيتار إما أن يدفع.٢
لملشارك احلد األقىص للتعويض عن احلادث الواحد (بعد
أن حتسم يف تلك احلالة أية مبالغ دفعت كتعويض خبصوص
هذا احلادث) أو أن يدفع لو أي مبلغ أقل من املبلغ األول ميكن
الوصول إليه عن طريق املصاحلة عىل التعويضات املستحقة
 ويف لكتا احلالتني تربأ ذمة مدير التاكفل من،نتيجة هذا احلادث
أية الزتامات أخرى فميا يتعلق باحلادث املذكور واملنصوص عهنا
.هبذا القسم
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