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وثيقة تاكفل
تاكفل املسؤولية العامة جتاه الغري

GENERAL THIRD PARTY LIABILITY
TAKAFUL CERTIFICATE

مبا أن املشارك الوارد امسه يف اجلدول والذي يزاول األمعال املبينة
ع.م.يف اجلدول دون سواها قد تقدم إىل رشكة دار التاكفل ش
(املمساة فميا بعد "مبدير التاكفل") بطلب وترصحي يعتربان أساسًا
 إلبرام عقد تاكفل ضد،هلذا العقد ويشكالن جزءًا ال يتجزأ منه
احلوادث اليت قد حتصل خالل مدة رسيان مفعول العقد ولقاء قيام
.املشارك بدفع املسامهة املطلوبة

Whereas The Participant carrying on the business
declared in the Schedule and no other for the
purposes of this Takaful by a proposal and
declaration which shall be the basis of this contract
and is deemed to be incorporated herein has
applied to Dar Al Takaful PJSC (hereinafter called
“Takaful Operator ”/Insurer) for Dar Al Takaful
PJSC hereinafter contained, in respect of
accidents occurring during any period of Takaful
and has paid the contribution as consideration for
such Takaful.

ً لذلك فإن هذا العقد مع
ال باألحاكم والرشوط واإلستثناءات املدرجة أو
امللحقة به تهشد بأن مدير التاكفل سوف يعوض املشارك عن مجيع
املبالغ اليت يلزتم بدفعها قانونيًا والناجتة من جراء حادث أو حوادث
قد حتصل مضن أمكنة العمل احملددة واملنصوص عهنا يف اجلدول
-:املرفق والناجتة عن

Now this Certificate withnesseth that subject to
the terms, conditions and exceptions contained
herein or endorsed hereon, Takaful Operator will
indemnify The Participant for his legal liability in
respect of accidents happening on the premises
and in respect of the particular job referred to
in the schedule hereof and caused by:
a) The Participant or any workman in the service
of The Participant whilst engaged in his work in
the occupation and at the premises referred to
in the schedule hereof.

أمعال املشارك أو أي من األخشاص الذين يعملون لديه أثناء
قيامهم بواجباهتم ومن جراء هذه األمعال مضن موقع العمل
.املنصوص عنه واملشار إليه يف اجلدول

b) Any defect or alleged defect in the Premises
or in the way machinery or plant works therein
against all sums which The Participant shall
become legally liable to pay as compensation
in respect of:

ب) أي عطل أو إدعاء بعطل يف املوقع أو اإلنشاءات أو االآلت أو
املعدات املوجودة يف املوقع واليت ينتج عهنا االلزتام املشارك
ـ:قانونيًا بدفع التعويضات من جراء حادث نتج عنه

i)

Death of or bodily injury any person not
being a member of The Participant ’s
family nor a person who at the time of
the accident is engaged in and upon the
service of The Participant

) إصابات جسدية أو وفاة ألي خشص ما عدا أفراد1
أرسة املشارك أو الذين يعملون يف خدمته مبوجب عقد
استخدام إذا نشأت اإلصابة عن مثل هذا العمل أو
.أثنائه

ii)

Damage to property not belonging to
nor held in trust by nor in the custody or
control of The Participant or a member of
The Participant ’s family or a person acting
on behalf of The Participant

) اخلسارة أو الرضر الذي يلحق باملمتلاكت غري اململوكة٢
لملشارك أو املودعة برمس األمانة أو يف حراسته أو
حتت مراقبته أو ماعادا أفراد أرسته أو من يعمل لديه
.أو ميثله

)أ

إن مسؤولية مدير التاكفل مبوجب هذا العقد لتسديد مجيع
التعويضات النامجة عن حادث واحد أو سلسلة حوادث نامجة
بشلك مبارش من مصدر أسايس واحد لن تتجاوز بأي شلك

The liability of Takaful Operator under this
Certificate for all compensation payable in
respect of or arising out of one occurrence or in
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respect of or arising out of all occurrences or a
series consequent on or attributable to one source
or original cause shall not exceed the amount
specified in the schedule as the limit of indemnity.

من األشاكل حدود املسؤولية املبينة واحملددة يف اجلدول املرفق
.بالوثيقة

In respect of a claim for compensation to which
the indemnity expressed in this Certificate applies,
Takaful Operator will also indemnify The Participant
against:

ويدفع مدير التاكفل باإلضافة للتعويض املنصوص هيلع هبذا العقد
:مجيع املصاريف اليت يتكبدها املشارك من جراء

اكفة التاكليف واملصاريف القانونية اليت يدفعها املشارك إىل
مديع رشط أن يكون دفاع املشارك يف القضية قد مت مبوافقة
.مدير التاكفل اخلطية

a) All costs and expenses of litigation recovered
by any claimant from Covered provided that
the defense by Covered of such litigation was
carried out with the written consent of Takaful
Operator.

)أ

ب) اكفة التاكليف واملصاريف القانونية اليت تدفع بعد أخذ موافقة
.مدير التاكفل اخلطية مسبقًا

b) All costs and expenses of litigation incurred with
the written consent of Takaful Operator
In the event of the death of The Participant, Takaful
Operator will in respect of the liability incurred
by The Participant indemnify The Participant ’s
personal representative in the terms of and subject
tot the limitation of this Certificate, provided that
such personal representatives shall as though they
were The Participant observe, fulfill and be subject
to the terms, exceptions and conditions of this
Certificate so far as they can apply.

يف حالة وفاة املشارك يعوض مدير التاكفل فميا يتعلق مبسؤوليته
عىل ممثليه الخشصيني حسب رشوط ومضن حدود هذا العقد رشط
أن يرايع أولئك املمثلون ويمتموا أو خيضعوا لرشوط هذا العقد يف
.لك ما ينطبق معلهم

Conditions
1. This Certificate and the Schedule shall be
read together as one contract and any word
or expression to which a specific meaning has
been attached in any part of this Certificate
or of the schedule shall bear such specific
meaning wherever it may appear.

الرشوط
 يقرأ عقد التاكفل واجلدول معًا عىل أهنام عقد واحد وأن أية.١
لكمة أو عبارة ارتبط هبا معىن يف أي جزء من هذا العقد أو
.اجلدول محتل نفس املعىن أيمنا ورد ذكرها

2. The Participant shall give notice in writing to
Takaful Operator as soon as possible after the
occurrence of any accident with full particulars
thereof. Every letter claim, right summons
and/or process shall be notified or forwarded
to Takaful Operator immediately on receipt.
Notice shall also be given in writing to Takaful
Operator immediately, The Participant shall
have knowledge of any impending prosecution
or inquest in connection with any accident
for which there may be liability under this
Certificate. No admission, offer, promise,
payment of indemnity shall be made or given
by or on behalf of The Participant without the

 عىل املشارك أن خيطر مدير التاكفل خطيًا وبصورة فورية.٢
 جيب أيضًا أن حتال إىل.عند حصول حادث مبينًا تفاصيله
مدير التاكفل لك الرسائل واملطالبات واملذكرات واإلنذارات
 مكا أن عىل املشارك إعالم مدير التاكفل.عند استالمها
خطيًا وفور عمله بأية مالحقة قانونية أو حتقيق يتعلق بأي
 ال.حادث قد تمجن عنه مسؤولية خاضعة لرشوط هذه الوثيقة
جيوز لملشارك أو ملن ينوب عنه تقدمي أي عرض أو وعد بدفع
أي مبلغ كتعويض بدون احلصول عىل موافقة مدير التاكفل
 إذاهو شاء أن يأخذ عىل عاتقه ويتوىل، الذي له احلق،اخلطية
بامس املشارك املرافعة يف أي مطالبة أو تسويهتا أو التقايض
بامس املشارك أو ملصلحته اخلاصة يف أي مطالبة للتعويض
 وعىل املشارك أن.أو دفع بدل العطل و الرضر أو غري ذلك
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written consent of Takaful Operator which shall
be entitled if it so desires to take over and
conduct in or prosecute in the name of The
Participant for its own benefit, any discretion
in the conduct of any proceeding and in the
settlement of any claim and The Participant
shall give all such information and assistance as
Takaful Operator requires.

يقدم ملدير التاكفل لك البيانات واملساعدات املتعلقة بذلك وفق
.ما يراه مدير التاكفل الزمًا

In consideration with any claim or claims
against The Participant arising out of one
occurrence or all occurrence of a series
consequent on or attributable to one source
or original cause Takaful Operator may at any
time pay to The Participant the amount of the
limit of indemnity (after deduction of any sum
or sums already paid as compensation) or
any lesser amount for which any such claim or
claims can be settled and upon such payment
Takaful Operator shall relinquish, conduct and
control of and be under no further liability under
this Certificate in connection with such claims or
claim except for costs and expenses of litigation
recoverable or incurred in respect of matters
prior to the date of such payment.

 فميا يتعلق بأية مطالبة أو عدة مطالبات ضد املشارك نامجة.٣
عن حادث واحد أو سلسلة حوادث ذات مصدر أو سبب
 يدفع مدير التاكفل قمية التعويض مضن احلدود،أصيل واحد
املبينة واملذكورة يف جدول هذا العقد (بعد خصم أية مبالغ
أو مبلغ سبق أن دفع كتعويض) أو أي مبلغ أقل من ذلك
 عندها،حبيث تمت تسوية هذه املطالبة أو املطالبات مبوجبه
،وبعد قيام مدير التاكفل بتسديد املبلغ أو املبالغ املستحقة
لو احلق بأن يتخىل عن التوجيه واإلرشاف عىل هذه املطالبة
وال تكون ملزمة بأية مسؤولية الحقة مبوجب هذا العقد بشأن
هذه املطالبة أو املطالبات ما عدا تاكليف ومصاريف التقايض
القابلة لإلسرتداد أو اليت أنفقت بصدد هذه القضية قبل
.تارخي تسديدها

4. If any part of the contribution is calculated on
estimates furnished by The Participant, The
Participant shall keep an accurate record
containing all particulars relative thereto and
shall at all times allow Takaful Operator to
inspect such record.
The Participant shall within one month from
the expiry of each period of Takaful furnish
to Takaful Operator such particulars and
information as Takaful Operator may require.
The contribution for such period shall thereupon
be adjusted and the difference paid or allowed
to The Participant as the case may be.

 اذا احتسبت مسامهة التاكفل هلذا العقد بنا ًء لتقديرات قدمها.٤
 فعىل املشارك تنظمي جسل دقيق حيتوي عىل اكفة، املشارك
التفاصيل املتعلقة بذلك وأن يحمس ملدير التاكفل أن يكشف
 ويلزتم.ويدقق يف هذا الجسل يف أي وقت يرغب بذلك
املشارك بزتويد مدير التاكفل جبميع املعلومات والتفاصيل
.اليت حيتاجها وذلك خالل هشر من انهتاء لك فرتة تاكفل
تعدل املسامهة بناء ذالك االساس و الفرق يدفعة املشارك أو
.يدفع له حسمبا يقتيض احلال

5. If at the time any claim arise under this
Certificate there be any other insurance
covering the same liability, Takaful Operator
shall not be liable, to pay or contribute more
than its ratable proportion of any such claim and
costs and expenses in connection therewith.

 إذا قدمت أية مطالبة مبوجب هذا العقد واكن يوجد يف نفس.٥
الوقت تأمني آخر سار املفعول يغيط نفس املسؤولية أو أي
 فإن مدير التاكفل ال يكون ملزم باإلشرتاك بأكرث،جزء مهنا
من حصته النسبية يف أي مبلغ يرتتب دفعه فميا يتعلق
.بتسوية اإلدعاء أو املصاريف العائدة للحادث

3.

6.

 جيوز ملدير التاكفل إلغاء هذا العقد بعد إنقضاء سبعة أيام من.٦
تارخي إرسال إنذار هبذا الصدد بالربيد املجسل يرسل إىل
 ويف هذا احلال حيق لملشارك،آخر عنوان معروف لملشارك

Takaful Operator may cancel this Certificate by
sending seven days notice by registered letter
to The Participant at his last known address
and in such event The Participant shall become
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إستعادة جزء نسيب من مسامهة التاكفل عن املدة التاكفلية
.الغري املسهتلكة

entitled to the return of a proportionate part of
the contribution corresponding to the unexpired
period of Takaful.
7. The Participant shall exercise reasonable care
that only competent employees are employed
and shall take all reasonable steps to prevent
accidents and to comply with all statutory or
other obliges and all ways, works, machinery
and plant in sound condition. In the event of
the discovery of any defect or danger The
Participant shall forthwith cause such defect or
danger to be made good or remedied and in the
meantime shall cause additional precautions to
betaken as the circumstances may require.

 عىل املشارك استخدام موظفني أو معال أكفاء وهيلع أن يتخذ.٧
مجيع اإلحتياطات املمكنة لتجنب وقوع حوادث وأن يرايع
ويطبق مجيع املوجبات واألنمظة اليت تفرضها أية سلطة وأن
حيافظ عىل حسن حالة املوقع واآلالت و املنشآت واملعدات ويف
حال اكتشاف أي خلل أو أي يشء يشلك خطرًا عىل املشارك
القيام بإصالح اخللل أو إزالة اخلطر وأن يتخذ يف هذه األثناء
.مجيع اإلجراءات اإلحتياطية املتوجبة لدرء هذا اخلطر

8. The due observance and fulfillment of the terms
conditions and endorsements 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 statement and answers in the said proposal
shall be conditions precedent to any liability of
Takaful Operator to make any payment under
this Certificate.

 إن مراعاة وتنفيذ رشوط العقد حيمثا تتعلق مبا يتوجب عىل.8
 وإن حصة البيانات و اإلجابات،املشارك القيام أو اإللزتام به
 ألية مسؤولية،الواردة يف طلب التاكفل تعترب رشوطًا مسبقة
 ويشرتط تعديل.يلزتم مدير التاكفل بالدفع مبوجب هذا العقد
احتساب املسامهة عند انهتاء مدة العقد عىل أساس األجور
والرواتب الفعلية وأية أتعاب أو أجور أو بدالت أخرى تدفع
.للعامل واملوظفني

9.

All actions arising out of this Certificate of
Takaful are prescribed after 2 years dating from
the event giving rise thereto. But this period will
run:

 تسقط مجيع القضايا الناشئة عن وثيقة التاكفل هذه بعد مرور.9
سنتني من تارخي وقوع احلادث املؤدي إىل نشوء هذه القضايا
.عىل أن ترسي هذه املدة

a. in the event of non-disclosure, omission,
false or incorrect statement concerning
the risk only from the day on which Takaful
Operator had knowledge thereof

من تارخي عمل مدير التاكفل عن إخفاء املعلومات و إغفاهلا
.أو اإلدالء بتصارحي اكذبة أو غري حصيحة عن اخلطر

b. 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 املديع بوجود إدعاء رشط أن يثبت املديع.ب
.أنه مل يكن عىل عمل به قبل ذلك التارخي

.أ

When the action of The Participant against Takaful
Operator has been occasioned by the claim of a
third party the prescription period runs only from the
day when that Third Party commence a legal action
against The Participant or was indemnified by The
Participant with Insurer’s approval.

إذا رفع املشارك قضية ضد مدير التاكفل كنتيجة إدعاء قدمة فريق
ثالث ضد املشارك فعندىا تبدأ مدة مرور الزمن من تارخي إقامة الدعوى
من قبل الفريق الثالث ضد املشارك أو من تارخي قبض الفريق الثالث
.التعويض

10) Arbitration Clause
If any difference arises out of this Certificate, Takaful
Operator shall immediately notify The Participant
in writing of his right to refer the difference to

 رشط التحكمي.١٠
إذا نشأ أي خالف بشأن هذه الوثيقة فإنه جيب عىل مدير التاكفل
.فورًا أن خيطر املشارك كتابة حبقه يف إحالة اخلالف إىل التحكمي
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و حيال هذا اخلالف إىل حممك يعني كتابة مبعرفة الطرفني
املتنازعني و إذا مل يتفقا عىل اختيار حممك واحد فيختار لك مهنام
 و ذلك خالل هشر ميالدي من تارخي مطالبة أحدمها،حممكًا كتابة
 وإذا اختلف احملمكان اختارا،للطرف اآلخر كتابة بتعني حممك
 عىل أن صدور،حممكًا مرحجًا يكون له رياسة جلسات التحكمي
قرار التحكمي يعد رشطاص سابقًا لقيام أي حق يف اختاذ إجراء
 وإذا أنكر مدير التاكفل االعرتاف مبسؤوليته.ضد مدير التاكفل
عن أية مطالبة مبوجب هذه الوثيقة ومل تعرض هذه املطالبة عىل
التحكمي وفقًا لرشوط هذه الوثيقة خالل اربع و عرشين هشرًا
ً
متنازال عهنا
ميالديًا من تارخي رفض املطالبة فإن املشارك يعترب
من اكفة الوجوه و ال حيق له بعد ذلك الرجوع يف شأهنا عىل مدير
.التاكفل

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 can not 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 or 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 Takaful Operator. If
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 provisions herein contained, then the claim
shall for all purposes be deemed to have been
abandoned and shall not thereafter be recoverable
hereunder.
EXCEPTIONS
Takaful Operator shall not be liable in respect of:

:اإلستثناءات
:ال تمشل مسؤولية مدير التاكفل ما ييل

1. Contractual Liability
Liability which attaches by virtue of an agreement,
but which would not have attached in the absence of
such agreement.

 املسؤولية التعاقدية.١
املسؤولية اليت هلا ارتباط استنادًا إىل اتفاق و اليت اكن من
.املمكن أال تقع عند عدم وجود هذا االتفاق

2. Employees
Death, injury or illness arising out of any person who
at the time of the accident is under a contract of
service or apprenticeship with The Participant or any
sums payable by The Participant under legislation
relating to occupational death, injury or illness.

 املستخدمون.٢
ما يمجن عن الوفاة و الرضر و املرض أثناء استخدام أي خشص
يكون وقت وقوع احلادث مرتبطًا بعقد خدمة أو متهن مع املشارك
أو أية مبالغ يتوجب عىل املشارك دفعها مبوجب ترشيع يعود إىل
. رضر أو مرض مهين،وفاة
 احلراسة واملراقبة.٣
:اخلسارة أو الرضر الذي يصيب
(أ) امللك الذي خيص املشارك أو يف حراسة املشارك وحتت
)مراقبته أو أي موظف (غري ذلك امللك الذي خيص موظيف املشارك

3. Custody or Control
Loss of or damage to:
(a) property belonging to The Participant or in
the custody or control of The Participant or any
Employees (other than property belonging to
Employees of The Participant ).
(b) Property worked upon that part of any property
on which The Participant or any Employee or Agent
of The Participant is or has been working where the
loss or damage results from such work.

:(ب) امللك الذي يقوم هيلع العمل
ذلك اجلزء من أي ملك اكن املشارك أو أي موظف عنده أو وكيله
.يقوم العمل هيلع حيث تنتج اخلسارة أو الرضر من هذا العمل

4. Deliberate acts
Death, injury, illness, loss or damage resulting from

 األمعال املتعمدة.٤
ما ينتج عن الوفاة أو اإلصابة أو املرض أو اخلسارة أو الرضر
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any deliberate act or omission by or on behalf of
The Participant , which could reasonably have been
expected by The Participant regarding the nature
and circumstances of such act or omission.

بسبب معل أو إمهال متعمد من املشارك أو حلساب املشارك واليت
اكن من املعقول أن يتوقعها املشارك بالنسبة إىل طبيعة وظروف
.مثل هذا العمل أو اإلمهال

5. Animals, vehicles, cycles, aircraft,
locomotives, hovercraft, watercraft, trailers, lifts,
escalators, hoists, cranes
Death, injury, illness, loss or damage caused by or
arising from:

 الطائرات، القاطرات، الدراجات، املركبات، احليوانات.٥
 السالمل، املصاعد، املقطورات، الطائرات املائية،احلوامات
. الونشات، الرافعات،الكهربائية
الوفاة أو اإلصابات أو املرض أو اخلسارة أو الرضر بسبب أو
:ناجت عن

(a) The ownership possession or use by or on behalf
of The Participant of any animal, mechanically
propelled vehicle cycle (other than pedal cycle),
locomotive aircraft, hovercraft, watercraft, trailer,
lift, escalator, hoist or crane or equipment mounted
thereon.

(أ) االمتالك أو المتتع ب أو استعامل املشارك أو حلسابه ألي
) مركبة أو دراجه تعمل آليًا (غري الدراجة ذات الدواسة،حيوان
، املصعد، املقطورة، الطائرة املائية، احلوامة، الطائرة،القاطرة
. أو األجهزة املركبة علهيا، الرافعة أو الونش،السمل الكهربايئ

(b) The loading or unloading of any mechanically
propelled vehicle cycle (other than pedal cycle),
locomotive, aircraft, hovercraft, watercraft or trailer.

(ب) محتيل أو تفريغ أية مركبة أو دراجة (غري دراجة الرجل) أو
.قاطرة أو طائرة أو حوامة أو طائرة مائية أو مقطورة

(c) Boilers, pressure vessels, fumes, atmospheric
and water pollution bursting of boilers or pressure
vessels, fumes, fire, explosion, atmospheric or water
pollution.

. التلوث اجلوي أو املايئ، الدخان، أوعية الضغط،(ج) املراجل
انفجار املراجل أو أوعية الضغط أو احلريق أو اإلنفجار أو التلوث
.اجلوي أو املايئ

(d) Good Sold good sold, supplied, repaired,
serviced, tested or processed by or through The
Participant , other than food and drink sold, supplied
and consumed on the premises.

، يف التجربة، حتت اخلدمة، املصلحة، املوردة,(د) البضائع املباعة
 من قبل املشارك أو بواسطته غري الطعام والرشاب،حتت املعاجلة
.املباع أو املسهتلك يف املنشآت

(e) Advice or treatment advice or specification given
or treatment rendered by or through The Participant
or any person acting on his behalf

(ه) املشورة واملعاجلة املشورة أو املواصفات املعطاة أو املعاجلة
اليت يقدمها املشارك بنفسه أو بواسطته أو أي خشص يعمل نيابة
.عنه

(f) Sub-contractors Sub-contractors to The
Participant , Employees or Agents of such subcontractors

(و) املقاولون من الباطن املقاولون من الباطن لدى املشارك
.ومستخديم ووكالء هؤالء املقاولني
 ضعف الدمع اهزتاز أو قلع أو نقص الدمع، القلع،(ز) اإلهزتاز
لألرض أو األبنية أو ملك آخر من قبل املشارك أو أي خشص يعمل
.نيابة عنه

(g) Vibration, removal, weakening of support
Vibration or the removal or weakening of support to
land buildings or other property by The Participant
or any person acting on The Participant ’s behalf.

: التخريب أو اإلرهاب لك ما هو ناجت عن، احلرب.٦

6. War, Sabotage and Terrorism any
consequence of

 أمعال العدو األجنيب أو العمليات احلربية، الغزو،(أ) احلرب
، الثورة، العصيان، احلرب األهلية،)(سواء أعلنت احلرب أم ال
، إغتصاب السلطة، العصيان العسكري أو الشعيب، المترد،الفتنة
 احلمك العريف يف حالة، اهلياج الشعيب، اإلرضاب،الشغب

(a) war, invasion, act of foreign enemy hostilities or
warlike operations (whether war be declared or not),
civil war, rebellion, revolution, insurrection, mutiny,
military or popular rising, military or usurped power,
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or events the of any or siege of state, law martial
causes which determine the proclamation or
maintenance of martial law or state of siege or from
sabotage and terrorism

احلصار أو أي من احلوادث أو األسباب اليت تستديع إعالن
أو تطبيق األحاكم العرفية أو حالة احلصار أو من التخريب
.واإلرهاب

(b) the act of any person acting on behalf of or in
connection with any organization with activities
directed towards the overthrow by force of any
government de jure or de facto or to the influencing
of it by terrorism or violence.

(ب) فعل أي خشص يعمل لصاحل أو حلساب أية منمظة هلا
نشاطات لقلب أية حكومة رشعية أو فعلية بالقوة أو للتأثري علهيا
.باإلرهاب أو العنف

(c) confiscation, commandeering, nationalization or
requisition or destruction of or damage to any
property by order of the government de jure or de
facto or by any public municipal local or customs
authority of the country or area in which the
property is situated. In any action suit or other
proceeding where Takaful Operator alleges that by
reason of the provisions of this Exception, any
consequence is not covered by this Certificate, the
burden of proving that such consequence is covered
shall be upon The Participant.

 التدمري أو، مصادرة املؤن، التأممي، اإلستيالء،(ج) املصادرة
الرضر ألي ملك بأمر احلكومة الرشعية أو الفعلية أو أية سلطة
 بلدية حملية أو مجركية يف البلد أو املنطقة اليت يقع فهيا،عامة
 يف أية دعوى أو قضية أو إجراءات أخرى يديع فهيا.امللك
مدير التاكفل أنه استنادا إىل نصوص هذا االستثناء أن هذه
 فعىل املشارك أن،الوثيقة ال تمشل الرضر اجلسدي احلاصل
يقدم الدليل و الربهان عىل أن هذا الرضر اجلسدي تمشله هذه
.الوثيقه

7. Nuclear
Any consequence of
(a) ionizing, radiations or contamination by
radioactivity from any nuclear fuel or from any
nuclear waste from the combustion of nuclear fuel
and for the purpose of this Exception combustion
shall include any self – sustaining process of nuclear
fission.

 النووي.٧
:لك ما هو ناجت عن
(أ) اإلشعاعات التأيينية أو التلوث بالنشاط اإلشعايع من أي
وقود نووي من أية فضالت نووية أو من اشتعال وقود نووي ومبا
 انشطار نووي،يتعلق هبذا اإلستثناء اإلشتعال يمشل أية معلية
.بتغذية ذاتية

(b) Radioactive toxic explosive or other hazardous
properties of any explosive nuclear assembly or
nuclear component thereof.

 النشاط أو اخلاصيات األخرى،(ب) اإلنفجار السام اإلشعايع
.اخلطرة من أي مجتع نووي متفجر أو أي مركب نووي مهنا

8. Jurisdiction
(a) compensation in respect of judgments delivered
or obtained in the first instance otherwise than by a
court of competent jurisdiction within the Territorial
Limits specified in the Schedule

 بند الصالحية القضائية.٨
(أ) التعويض املتعلق باألحاكم البدائية اليت مل تصدر أو مل يمت
احلصول علهيا من حممكة ذات صالحية قضائية مضن املنطقة
.اجلغرافية

(b) costs and expenses of litigation recovered by
any claimant from The Participant which are not
incurred in and recoverable in the Territorial Limits
specified in the Schedule.

(ب) تاكليف ونفقات التقايض اليت يسرتدها أي مطالب من
املشارك غري املسهتدفة وغري املسرتجعة يف احلدود اإلقلميية
.املعنية يف اجلدول
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