
 

 

 

 

 

 

 

مسقـط   لبنـك  عميـال  بصفتـك  بـك  نرحـب 
بمنافـع هـذا   للتمتــع  الممتلكـات  للتأميـن على 
تكافـل   شركـة  من  المقـدم  التكافلـي  الغطـاء 
  .  ) الشركـة   ( ش.م.ع.ع   للتأميـن  عمـان 
ونطلـب منـك مراجعـة تفاصيـل التغطيـة من  
التغطيـة   وشـروط  لمـدى  شامـل  فهـم  أجـل 

 المعروضـة .  
 
المقترضيـن   مشتـرك  ال  / المقتـرض   :

فقـط   األفـراد   / الفـرد  وهـم  مسقـط  بنـك  من 
 وورثتهـم والخلفاء .  

 

 مالحظـة هامـة 

العقـارات  • الممتلكـات  تكافـل  يغطـي 

 السكنيـة تحـت اإلنشـاء فقـط .  

يغطـي تكافـل الممتلكـات أي خسـارة   •

أو ضـرر يلحـق بالممتلكـات المغطـاة 

 .  ط واألحكـام المفصلـة هنـاوفقا لِلشرو

بموجـب التغطيـة سيتـم تسويـة جميـع   •

الشـروط  المقبولـة حسـب  المطالبـات 

تكافـل   واألحكـام   شركـة  بواسطـة 

 عمان للتأميـن ش.م.ع.ع . 

بالحـق   • الشركـة   / البنـك  في    يحتفـظ 

بتعديـل الشـروط واألحكـام   أي وقـت 

إلغـاء   أو  إيقـاف   ، رفـض  أو   / و 

أو  ال كليـا  سـواء  المنافـع   / تغطيـة 

 جزئيـا دون إبـداء أي سبـب . 

الممتلكـات   • تغطيـة  بموجـب تنتهـي 

هـذه الخطـة من التاريـخ الذي لـم يعـد  

مؤهـال  الممتلكـات  عميـل  فيـه 

البنـك  لتقديـر  وفقـا  للمشاركـة 

 المطلـق.  

وكيـل  • وقـت  أي  في  البنـك  يعتبـر  ال 

عمـان   تكافـل  للتأميـن  لشركـة 

 " التكافـل  مشغـل   "  ، ش.م.ع.ع 

 لتغطيـة   ممتلكـات التكافـل هـذه . 

يجـب التفـاوض مباشـرة مـع الشركـة  •

بشـأن أي مطالبـات أو نزعـات تتعلـق 

 بأي تغطيـة تكافليـة .  

We welcome you as Bank Muscat 
Property Insurance Customer to enjoy 
the benefits of this Takaful Cover 
provided by Takaful Oman Insurance 
SAOG, Oman (“Company”). We request 
you to go through the cover details in 
order to understand thoroughly the 
extent and terms of the Cover offered. 
 
Participant:  Bank Muscat their 
Borrower(s) being individual(s) only and 
his/her 

heirs and 
successors. 

 
IMPORTANT NOTICE 
❖ The property takaful covers only 

under construction residential 
properties. 

❖ The property takaful covers any loss 
or damage to the Covered Property 
subject to the terms and conditions 
detailed herein. 

❖ All the admissible claims as per the 
terms and conditions under the 
cover will be settled by Takaful 
Oman Insurance SAOG, Oman. 

❖ The Geographical Limit is Sultanate 
of Oman. 

❖ The Bank/Company reserves the 
right, at any time, to amend the 
terms and conditions and/or to 
reject, discontinue or cancel the 
Cover/benefits applicable either 
wholly or partially without assigning 
any reason thereof. 

❖ The property coverage under this 
Cover shall terminate from the date 
the Customers property is no longer 
eligible to participate as per sole 
discretion of the Bank. 

❖ Bank is not at any time considered 
as an agent of Takaful Oman 
Insurance SAOG, Oman, the 
“Takaful Operator” of this Property 
Takaful Cover. 

❖  Any claims or contestations for any 
Takaful coverage shall be 
negotiated directly with the 
Company. 



 

 

 

 

 

 

يقـوم   • بأنـه لـن  يوافـق العميـل ويعلـن 

بعمـل أي مطالبـة ضـد البنـك عن أي 

أو   ضـرر  أو  تـم  خسـارة  إصابـة 

نتيجـة لإلفصـاح  إدعاءهـا  أو  تكبدهـا 

 أو اإلبـالغ للشركـة .  

 

 تعريفـات  

ألغـراض هـذه التغطيـة ، تنطبـق التعريفـات 

 التاليـة ما لـم يقتضـي السيـاق خـالف ذلـك :  

 

وغيـر  لحـادث  ا المفاجـيء  الحـدث  هـو   :
المتوقـع الناتـج عن وسائـل خارجيـة وعنيفـة  

 ومرئيـة .  
/ المؤمـن لـه / حامـل الوثيقـة  يعنـي    البنـك 

 بنـك مسقـط ش.م.ع.ع ، سلطنـة عمـان .  
المنافـع   ال المنفعـة/  المنصوص  تعنـي  منافـع 

 عليهـا في التغطيـة بموجـب هـذه التغطيـة .  
فيـه    البدايـةتاريـخ   يتـم  الذي  التاريـخ  يعنـي 

هـذه   ضمـن  المغطـاة  الممتلكـات  تضميـن 
 .  حامـل الوثيقـة التغطيـة من قبـل  

تعنـي مجـال تغطيـة التكافـل بموجـب    لتغطيـةا
 هـذه الخطـة .  
يعنـي الحـد األقصـى من مبلـغ  مبلـغ التغطيـة 

قـد  المنفعـة و / أو الحـد المذكـور في هـذا الع
 فيما يتعلـق بالمنافـع المغطـاة هنـا .  

للتأميـن  الشركـة   تكافـل عمـان  تعنـي شركـة 
 ش.م.ع.ع ، سلطنـة عمـان .  

الخطـة  / منفعـة    التغطيـة  تغطيـة  تعنـي 
البنـك   بواسطـة  لكـم  المقدمـة  الممتلكـات 

 والمعروضـة من قبـل الشركـة.  
حامـل    لمشتـركا قـام  الذي  الشخـص  يعنـي 

يتـم   ولـم  عقاريـا  تمويـال  بمنحـه  الوثيقـة 
ليكـون  تغطيـة  استبعـاده بموجـب أحكـام هـذه ال

هـذه   بموجـب  المنافـع  الستـالم  مؤهـال 
 .  طيـة تغال

التغطيـة  لمبلـغ    مبلـغ  األقصـى  الحـد  يعنـي 
وقـت    في  الممتلكـات  قيمـة  أو   / و  المنفعـة 

المذكـور في هـذه الخطـة فيما  ، الحـد  الخسـارة  
 يتعلـق بالمنافـع المغطـاة هنـا .  

❖ The Customer agrees and declares 
that he/she will not assert any claim, 
against the Bank for any loss, 
damage or injury suffered or alleged 
as a result of any such disclosure or 
reporting to the Company. 

 
DEFINITIONS 
 
For the purpose of this Cover, the 
following definitions shall apply unless 
the context otherwise requires: 
 
Accident means a sudden, unforeseen 
and fortuitous event caused by external, 
violent and visible means  
Bank/Policyholder/Insured means 

Bank Muscat 
SAOG, Sultanate 
of Oman. 

Benefit(s) means the benefit(s) provided 
for under the Coverage pursuant to this 
Cover. 
Commencement Date means the date 
the Covered Property is included under 
this Cover by the Policyholder 
Coverage/Cover means the scope of 
Takaful coverage pursuant to this Cover. 
Coverage Amount means the 
maximum amount of Benefit and/or limit 
mentioned in this Contract in relation to a 
Covered Benefit hereunder. 
Company means Takaful Oman 
Insurance SAOG, Sultanate of Oman.  
Cover/Plan means the Property Shield 
benefit cover brought to you by the Bank 
and offered by the Company. 
Participant means the person to whom 
the Policyholder has given property 
finance and who has not been 
disqualified by the provisions of this 
Cover to be eligible to receive the 
benefits under this Cover. 
Coverage Amount means the 
maximum amount of Benefit and/or the 
value of the property at the time of loss 
limit mentioned in this Plan in relation to 
a Covered Benefit hereunder.   
 
Covered Property means the 
residential properties which are under 



 

 

 

 

 

 

السكنيـة  عقـارات  تعنـي ال  الممتلكـات المغطـاة
و التشييـد  الوثيقـة  تحت  حامـل  قـام  التي 

ألغراض هـذه الخطـة  .  بصـرف التمويـل لهـا  
، يعتبـر المبنـى بنـاء قياسـي في حالـة تشييـده  
الخرسانـة ولها سطـح   أو  الطـوب  من حجـر 
الخرسانـة   من  المشيـد  للسقـف  خارجـي 

 المسلحـة األسمنتيـة .  
الممتلكـات المغطـاة  تعنـي   من البنـاء  1الفئـة 

واألسمن  ةالمشيـد  والجـدران  بالطابـوق  ت 
األسمنتيـة   الخرسانـة  من  وسقـف  األسمنتيـة 

 المسلحـة .  
التكافـل تكافـل    ممتلكـات  تغطيـة  تعني 

المغطـاة   بالممتلكـات  يتعلـق  فيمـا  الممتلكـات 
 بموجـب هـذه الخطـة .  

 
 شـروط األهليـة  

معاييـر   • استيفـاء  العميـل  على  يجـب 
قبـل   من  عليها  المنصوص  األهليـة 
شخص   ليصبـح  الوثيقـة  حامـل 

 مغطـى .  
الغـرض من التمويـل يجـب أن يكـون   •

عقـار تحـت  سكن   ات لشـراء  يـة 
 فقـط .  اإلنشـاء 

 
التكافـل   الممتلكـات  خصائص    – ممتلكـات 

 تحـت التشييـد  
   مجـال التغطيـة 

تحـت   المكاتـب  ومبنـى  السكنـي  المبنـى 
 التشييـد  
 تغطيـة الضـرر المـادي .    – 1القسـم 

غيـر    –   2القسـم   الثالـث  الطـرف  مسئوليـة 

 مغطيـة.  
 

من   المشتـرك  بتعويـض  الشركـة  تقـوم 
الصنـدوق إذا تعرضـت البنـود المغطيـة أو أي  
جـزء منهـا في أي وقـت خـالل فتـرة التغطيـة  

متوقـع    ألي غيـر  مـادي  ضـرر  أو  خسـارة 
ومفاجـيء نتيجـة أي سبـب بخـالف األسباب  
المستبعـدة على وجـه التحديـد ، بالطريقـة التي  

construction for which finance was 
disbursed by the Policyholder. For the 
purpose of this Plan, the building shall be 
deemed to be of standard construction if 
they are constructed of brick stone or 
concrete and have the external surface 
of the roof constructed reinforced 
cement concrete. 
 
Class I Construction means Covered 
Property built with block and cements 
walls and roofed with reinforced cement 
concrete. 
 
Property Takaful means Property 
Takaful Coverage in respect of the 
Covered Property, under this Cover. 
 
 
 
ELIGIBILITY CONDITIONS 
 

• The Customer must meet the 
eligibility criteria stipulated by the 
Policyholder to become a 
Covered Person. 

• The purpose of finance should be 
for the purchase of residential 
properties under construction 
only. 

 
 
PROPERTY TAKAFUL - UNDER 
CONSTRUCTION PROPERTIES  
 
SCOPE OF COVER 
 
The residential building and Office 
building of which is under construction.  
Section 1 – Material damage covered; 
Section 2 – Third Party Liability is Not 
Covered 
 
The Company will indemnify the 
Participant from the Fund, if at any time 
during the period of cover the items or 
any part thereof entered in the Policy 
shall suffer any unforeseen and sudden 
physical loss or damage from any cause, 
other than those specifically excluded, in 
a manner necessitating repair or 



 

 

 

 

 

 

ستقـوم    . اإلستبـدال  أو  اإلصـالح  تتطلـب 
الشركـة بتعويـض المشتـرك فيما يتعـق بهـذه  
نقـدا   الدفـع  الخسـارة أو الضـرر عن طريـق 

أ  االستبـدال  حسـب  أو   ( اإلصـالح  و 
اختيارهـم( بحـد أقصـى مبلـغ ال يتجـاوز فيما  
يتعلـق بكـل عنصـر من العناصـر المحـددة في  
الوثيقـة المبلـغ المحـدد مقابلـه وال يتجـاوز في  

التعويـض   واحـد حـد  يتجـاوز  أي حـدث  وال 
إجمالي المبلـغ المعبـر عنـه في الوثيقـة كمبلغ  

كـة أيضـا المشتـرك عن  تغطيـة . تعـوض الشر
أي   بعـد  الموقـع  في  األنقـاض  إزالـة  تكلفــة 
حـدث يؤدي الي مطالبـة بموجـب هـذه الوثيقـة  
الوثيقـة   في  منفصـل  مبلـغ  ادخـال  بشـرط 
وشريطـة أن المسئوليـة بموجـب هـذه الوثيقـة  
بأي حـال من األحـوال   يجـب أن ال تتجـاوز 

 لـغ المعبـر عنـه.  فيما يتعلـق بكـل عنصـر المب
 

 مبلـغ التأميـن  
أن ال يقـل  من متطلبـات وثيقـة التكافـل هـذه  

 مبلـغ التغطيـة في الوثيقـة عن  
   1للبنـد 

االنتهـاء   عنـد  العقـد  ألعمـال  الكاملـة  القيمـة 
واألجـور   المـواد  جميـع  شاملـة   ، البنـاء  من 
والمستحقـات   الجمـركيـة  والرسـوم  والشحـن 

 واد أو العناصـر التي يقدمهـا المشتـرك.   والمـ
 

   3و  2للبنـود 

والتي   التشييـد  ومعـدات  آالت  استبـدال  قيمـة 
المغطـاة   العناصـر  استبـدال  تكلفـة  تعنـي 
والطاقـة   النـوع  نفـس  من  جديـدة  بعناصـر 
أو   بزيـادة  المشتـرك  ويتعهـد  االنتاجيـة 

تقل أي  حالـة  في  التغطيـة  مبالـغ  ـب  تخفيـض 
أن   شريطـة  المـواد  أسعـار  أو  أجـور  في 
بعـد   فقط  النقـص  أو  الزيـادة  هـذه  تسـري 
تسجيـل ذلـك في الوثيقـة بواسطـة الشركـة. إذا  
أن    ، الضـرر  أو  الخسـارة  حالـة  في  تبيـن 
المطلوب   المبالـغ  من  أقـل  التغطيـة  مبالـغ 
القابـل   المبلـغ  ينخفـض  فسـوف   ، تغطيتهـا 

بو هـذه  لالسترداد  بموجـب  المشتـرك  اسطـة 
التغطيـة   مبالـغ  بنسبـة  على  الوثيقـة  المحملـة 

replacement, The Company will 
indemnify the Participant in respect of 
such loss or damage as hereinafter 
provided by payment in cash, 
replacement or repair (at their own 
option) up to an amount not exceeding in 
respect of each of the items specified in 
the Policy the sum set opposite thereto 
and not exceeding in any one (1) event 
the limit of indemnity where applicable 
and not exceeding in all the total sum 
expressed in the Policy as covered 
hereby. The Company, will also 
reimburse the Participant for the cost of 
clearance of debris at the site following 
upon any event giving rise to a claim 
under this Policy provided a separate 
sum therefore has been entered in the 
Policy and provided that the liability 
under this Policy shall in no case exceed 
in respect of each item the sum 
expressed. 
 
 
Sum Covered 
It is a requirement of this Takaful Policy 
that the sums covered in the Policy shall 
not be less than  
For item 1 

The full value of the contract 
works at the completion of the 
construction, inclusive of all 
materials, wages, freight, 
customs duties, dues and 
materials or items supplied by 
the Participant; 

For items 2 and 3  
The replacement value of 
construction plant, equipment 
and construction machinery; 
which shall mean the cost of 
replacement of the covered 
items by new items of the same 
kind and capacity, and the 
Participant undertakes to 
increase or decrease the 
amounts of coverage in the 
event of any material 
fluctuation in wages or prices 
provided always that such 
increase or decrease shall take 



 

 

 

 

 

 

كـل   يخضـع   . تغطيتهـا  المطلـوب  المبالـغ 
بشكـل    عنصـر   الحكـم  لهـذا  تكلفـة  وبنـد 
 منفصـل.  

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسـاس تسويـة الخسـارة  
في حالـة الخسـارة أو الضـرر ، يكـون أسـاس  
كما   الوثيقـة  هـذه  بموجـب  الخسـارة  تسويـة 

 يلـي :  
  – أ( في حالـة الضـرر الذي يمكـن إصالحـه  

تكلفـة التصليـح الالزمـة إلعـادة العناصـر الي  
ناقـص   الضـرر  وقـوع  قبـل  مباشـرة  حالتهـا 

 الحطـام أو  
القيمـة الفعليـة    – ة  ب( في حالـة الخسـارة الكليـ 

الخسـارة   وقـوع  قبـل  مباشـرة  للعناصـر 
 ناقـص الحطـام .  

 
فيـه   يتحمـل  الذي  الحـد  الي  فقـط   ، ولكـن 
المشتـرك التكاليـف المطالـب بهـا والي الحـد  
مبالـغ   في  التكاليـف  تضمـيـن  فيـه  يتـم  الذي 
لألحكـام   االلتـزام  دائمـا  بشـرط  التغطيـة 

 والشـروط .  
 

بعـد   فقـط  المدفوعـات  بأداء  الشركـة  ستقـوم 
والمستنـدات   الفواتيـر  بإبـراز  االقتنـاع 
تـم   قـد  االستبـدال  أو  التصليـح  بأن  الالزمـة 
حسـب الحالـة . جميـع األضـرار التي يمكـن  
كانـت   إذا  لكـن   ، يجـب إصالحها  إصالحهـا 
تتجـاوز   أو  تعـادل  أي ضـرر  تصليـح  تكلفـة 

effect only after the same has 
been recorded on the Policy by 
the Company. If, in the event of 
loss or damage, it is found that 
the sums covered are less than 
the amounts required to be 
covered, then the amount 
recoverable by the Participant 
under this Policy shall be 
reduced in such proportion as 
the sums covered bear to the 
amounts required to be 
covered. Every object and cost 
item are subject to this 
provision separately. 
 

Basis of loss settlement  
In the event of any loss or damage the 
basis of any settlement under this Policy 
shall be: 

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. 

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. 
 
The Company will make payments only 
after being satisfied by production of the 
necessary bills and documents that the 
repairs have been affected 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 in (b) above. 
 



 

 

 

 

 

 

مـواد مباشـرة قبـل حـدوث الضـرر ،  قيمـة ال
تتـم التسويـة على األساس المنصـوص عليـه  

 في )ب( أعـاله .  
 

تتحمـل الشركـة تكلفـة أي تصليحـات مؤقتـة  
من   جـزء  التصليحـات  هـذه  شكلـت  إذا 
إجمالي   من  تزيـد  وال  النهائيـة  التصليحـات 
  ، تغييـرات  أي  تكلفـة   . التصليـح  مصاريـف 

قابلـة  إضافـات   غيـر  تحسينـات  أو   / و 
 لالسترداد بموجـب هـذه الوثيقـة .  

 
 المصالـح المغطـاة  

التشييـد   السكنيـة والمكاتـب تحـت  المبانـي  أ( 
 فقـط .  

ب( استبعـاد أعمـال التشييـد المغطيـة بواسطـة  
المقـاول / المقاوليـن والتأميـن المشتـرك مـع  

 البنـك .  
والمؤقتـة وجميـع المـواد  ت( األعمـال الدائمـة  

من   جـزء  تشكـل  هنـا  تضمينهـا  سيتـم  التي 
يتعلـق    فيما  المدنيـة  الهندسـة  أعمـال 
بالممتلكات السكنيـة أو المكاتـب تحـت التشييـد  
) بما في ذلـك التمديـدات والهياكـل اإلضافيـة(  
والتي يتـم تمويلهـا كليـا أو جزئيـا عن طريـق  

 الرهـن للبنـك .  
 

ث( ألغـراض هـذه الخطـة ، تعتبـر المبانـي  
حالـة   في  قياسـي  حجـر    ا تشييـدهتشييـد  من 

خارجـي   سطـح  ولها  الخرسانـة  أو  الطـوب 
المسلحـة   الخرسانـة  من  المشيـد  للسقـف 

 األسمنتيـة .  
 

هـي   التشييـد  لفتـرة  األقصـى  الحـد    12ج( 

 شهـر وفتـرة الصيانـة غيـر مغطيـة .  
 

 الخصـم 
 

، الشغـب  اإلضـراب  التفجيـر /    / الحريـق  أ(  
  / والقـدر  القضـاء   / المدنيـة  واالضطرابات 

لـغ المطالبـة  % من مب10  - المخاطـر الكبيـرة  

The cost of any provisional repairs will be 
borne by the Company 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 Policy. 
 
Interest covered  

 
a) The residential building and Office 

building of which is under 
construction only.  

b) Construction works covered by 
contractor(s) and joint insured with 
Bank are excluded. 

c) Permanent and temporary works 
and all materials for incorporation 
therein all forming part of the civil 
engineering works in respect of 
residential or Office properties 
under construction (Including 
extensions, additional structures), 
which are financed in whole or in 
part by and under mortgage to the 
Bank.  

 

 

d) For the purpose of this Plan the 
building shall be deemed to be of 
Standard construction if they are 
constructed of brick stone or 
concrete and have the external 
surface of the roof constructed 
Reinforced Cement Concrete. 

e) Maximum period of Construction is 
12 months and Maintenance 
Period are not Covered. 

 

Deductible 

a) Fire/Explosion/Strike, Riot & Civil 
Commotion RCC/ Act of God/Major 
Perils - 10% of claim amount 
subject to minimum of RO 500 
each and every claim and/or per 
location   



 

 

 

 

 

 

أدنـى   لحـد  لكـل    500طبقـا  عمانـي  ريـال 

 مطالبـة و / أو لكـل موقـع.  
 

ريـال    250  –جميـع المطالبـات األخـرى  ب(  

 .   مطالبـة عمانـي لكـل 
 

 االستثنـاءات  
ال تعـوض الشركـة حامـل الوثيقـة / الشخـص  
المغطـى فيما يتعلـق بالخسـارة ، الضـرر أو  
تنتـج بشكـل مباشـر أو غيـر   التي  المسئوليـة 

 مباشـر أو تتفاقـم بسـبب :  
 
الحـرب ، الغـزو ، أعمـال العـدو األجنبـي    -أ

الحـرب أم ال  ، العدائيـات ) سـواء تـم إعـالن  
  ، الثـورة   ، التمـرد   ، األهليـة  الحـرب   ،  )
العصيـان ، الشغـب ، اإلضـراب ، التخريب  
واإلرهـاب ، اإلغـالق ، االضطرابات المدنية  
  ، بالقـوة  السلطـة  أو اغتصـاب  العسكريـة  أو 
أو   الخبيثيـن  األشخـاص  من  مجموعـة 
في   أو  عن  نيابـة  يعملـون  الذيـن  األشخـاص 

،    سيـاق المؤامـرة   ، سياسيـة  منظمـة 
أو   التدميـر  أو  االستيـالء  أو   ، المصـادرة 
القانـون أو   بأمـر أي حكومـة بحكـم  الضـرر 

بحكـم األمـر الواقـع بواسطـة أي هيئـة عامـة   
 أو  
التفاعـل النـووي ، ، اإلشعـاع النـووي أو   -ب 

 التلـوث بالنشـاط اإلشعاعـي .  
المتعمـد    -ت  من    أوالفعـل  المتعمـد  اإلهمـال 

 الشخـص المغطـى أو ممثليـه .  
 توقـف العمـل كليـا أو جزئيـا .   -ث 
الثـوران البركانـي ، الزالزل أو الحريـق    -ج

 تحـت األرض .  
استثنـاء البنـاء أو التخزيـن في الوديـان أو    -ح

 المناطـق المنخفضـة المعرضـة للفيضانـات.  
المعـدا  -خ جميـع  الميكانيكيـة  استبعـاد  ت 

 ومعدات وآالت التشييـد .  
الممتلكات    -د  أو  القائمـة  الممتلكـات  استثنـاء 

سيطـرة   تحـت  أو  عهـدة  في  أو  تتبـع  التي 
 المؤمـن لـه .  

 استثنـاء جميـع فتـرات الصيانـة .   -ذ 

b) All other Claims – RO 250 each 
and every claim 

 

 
Exclusions 
 
The Company will not indemnify the 
Policyholder/ Covered Person in 
respect of loss, damage or liability 
directly or indirectly caused by or 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, 
sabotage and terrorism, 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 
organisation, 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. wilful act or wilful negligence of the 
Covered Person or of his 
representatives;  

d. cessation of work whether total or 
partial. 

e. Earthquake volcanic eruption or 
subterranean fire. 

f. Excluding construction or storage in 
wadis or in low lying areas prone to 
flooding  

g. Excluding all mechanical plant 
construction plant equipment and 
machinery  

h. Excluding existing property or 
property belonging to or held in care, 
custody or control of the Insured  

i. Excluding all maintenance periods  
j. Excluding any loss or damage to the 

contract works made good by the 
Contractor(s), Sub Contractor(s) or 
Consulting Engineer(s).  

k. Excluding loss or damage to existing 
property/structures   



 

 

 

 

 

 

يلحـق    -س ضـرر  أو  خسـارة  أي  استثنـاء 
  بأعمـال التي يتـم إجـراؤها من قبـل المقـاول / 
المقاوليـن ، المقاول / المقاوليـن من الباطـن أو  

 المهندسيـن االستشارييـن .  
استثنـاء الخسائـر أو األضـرار التي تلحـق    -ش

 بالممتلكـات / الهياكـل القائمـة .  
استثنـاء المسئوليـة تجاه الطـرف الثالـث    -ص 

 ، العمـال والموظفيـن بشكـل مطلـق .  
 ـاد العقوبـات .  فقـرة تقييـد واستبع -ض 

 فقـرة استبعـاد الحـرب والحـرب األهليـة.   -ل
 فقـرة استبعـاد مخاطـر الطاقـة النوويـة .   -ع
فقـرة استبعـاد المـواد النوويـة / الكيمائيـة    - غ
 البيولوجيـة .   /

 فقـرة استبعـاد اإلرهـاب .   -ف
 فقـرة استبعـاد التسـرب والتلـوث .   -ق
 فقـرة استبعـاد النشـاط اإلشعاعـي .   -ر
 االستثنـاء العـام لخسـارة الحاسـب اآللـي.   -ز

 اتفاقيـة توضيـح تقنيـة المعلومـات.   – ن 
 فقـرة استبعـاد االسبستـوس الكامـل.   -م
 مخاطـر التخريـب   -ك
صاحـ  -هـ مسئوليـة   / العمـال  ب  تعويـض 

 العمـل.  
المنتجـات    -و ضمـان   ، المنتجـات  مسئوليـة 

 واسترداد المنتجـات .  
األخطـاء    -ي  ، الطبيـة  الممارسـة  سـوء 

والسهـو ، مسئوليـة المـدراء والمسئوليـن وما  
 في حكمهـم .  

 
أو    -أأ  / و  العشـري  الضمـان  مسئوليـة 

 مسئوليـة العيـوب المصاحبـة .  
بـح وأي نـوع آخـر  مقـدم خسـارة الر  –ب ب 

 من خسـارة ربـح التكافـل .  
ملحـق البيانـات االلكترونيـة أ ) ن م    -ت ت 
2914  . ) 

 التكافـل العقـدي .   -ث ث 
 مخاطـر الطيـران .   - ج ج

المخاطـر البحريـة ومخاطـر عرض    – ح ح  
 البحـر.  

مخاطـر الفضـاء والمخاطـر المتعلقـة    – خ خ  
 بالفضـاء .  

l. Excluding liability to Third Party, 
Workmen, Employees, Labourers 
absolutely.  

m. Sanctions Limitation and Exclusion 
Clause  

n. War and Civil War Exclusion Clause  
o. Nuclear Energy Risks Exclusion 

Clause  
p. Nuclear / Chemical/Biological 

Exclusion Clause  
q. Terrorism Exclusion Clause  
r. Seepage, Pollution and 

Contamination Clause  
s. Radioactive Exclusion Clause  
t. Computer Loss General Exclusion  
u. Information Technology Clarification 

Agreement  
v. Total Asbestos Exclusion clause  
w. Sabotage risks  
x. Motor and Workmen's 

Compensation / Employers‘ Liability  
y. Products Liability, Products 

Guarantee, Products Recall and 
Products Warranty.  

z. Medical Malpractice, Errors and 
Omissions, Directors and Officers. 
Decennial liability and the like  

aa. Decennial Liability and/or inherent 
Defects Liability  

bb. Advance Loss of Profit (ALOP) and 
any other kind of Loss of Profit Takaful  

cc. Offshore Risk.  
dd. Electronic Data Endorsement A 

(NMA2914) 
ee. Decennial Takaful 
ff. Aviation Risks.  
gg. Marine and Offshore Risks  
hh. Space Risks and Space related 

Risks 
ii. Dams or tunneling works  

jj. Wet civil risks exposed to the open 
sea such as ports, breakwaters etc 

➢ Oil and gas drilling equipment  

kk. Gas Turbines  
ll. Penalties,  

mm. Gradual Pollution,  
nn. Bonds and Financial Guarantees of 

any kind ➢ Performance and Delay 

Guarantees.  



 

 

 

 

 

 

 لسـدود أو األنفـاق.  أعمـال ا -د د 
ذ  للبحـر    -ذ  المعرضـة  المدنيـة  المخاطـر 

المفتوحـة مثـل الموانـيء وحواجـزء األمـواج  
 .. الخ معـدات حفـر النفـط والغـاز .  

 توربينـات الغـاز .    -س س 
 الجـزاءات .   - ش ش

 التلـوث التدريجـي .   – ص ص 
السنـدات والضمانـات الماليـة من أي    -ض ض 

 ضمانـات األداء والتأخيـر.   – نـوع 
االلتزامـات التعاقديـة مثـل األضـرار    -ط ط  

  ، التكلفـة  تجاوز   ، القاهـرة  القـوة   ، السائلـة 
أو   الصيانـة  قابليـة   / التوفـر   / الموثوقيـة 

 التغطيـات المماثلـة .  
 مـل .  فقـرة المقاضـاة والع -  -ف ف
 .   19فقـرة استبعـاد كوفيـد  - ع ع 

غ   المعديـة      - غ  األمـراض  استبعـاد  فقـرة 
LMA5397  

 .    CPE/Mاستبعـاد  - ر ر 

وأي خسائـر تبعيـة من   DSUاستبعـاد    - ق ق  

 أي نـوع .  
يتحمـل المشتـرك مبلـغ الخصـم المبيـن    - ك ك  

 أعـاله في أي حـدث واحـد .  
ل   التبعي  -ل  أو  الخسـارة  نـوع  أي  مـن  ـة 

والخسائـر   الغرامـات  ذلـك  في  بما  وصـف 
 بسـبب التأخيـر ، عـدم األداء وخسـارة العقـد.  

 
تكلفـة استبـدال أو إصـالح أو تصحيـح    -م م 

المـواد المعيبـة و / أو الصنعـة و / أو التصميـم  
هـذا   يقتصـر  أن  يجـب  لكـن   ، المعيـب 

أثـرت مباشـرة  االستثنـاء على العناصـر التي ت
مستبعـدة   غيـر  تعتبـر  الضـرر  أو  والخسارة 
للعناصـر المنفـذة بشكـل صحيـح نتيجـة حادث  
بسـبب هـذه المـواد المعيبـة و / أو الصنعـة و  

 أو التصميـم المعيـب .   /
ن والتأكسـد    - ن  والتآكـل  والتمـزق  البلـي 

والظـروف   االستخـدام  قلـة  بسـبب  والتدهـور 
 لعاديـة .  الجويـة ا

األعطال الميكانيكيـة و / أو الكهربائيـة    - هـ هـ
 أو التشويـش على آالت ومعـدات التشييـد .  

oo. Contractual Obligations such as 
liquidated damage, force majeure, 
cost overrun, reliability/  availability / 
maintainability or similar covers.  

pp. Sue and Labour Clause  
qq. SR COVID 19 & ID exclusion clause  
rr. Communicable disease exclusion 

clause LMA5397  
ss. Exclusion of CPE/M  
tt. Exclusion of DSU and any 

consequential loss of any kind 
uu. The deductible stated above to be 

borne by the Participant in any one 
occurrence.  

vv. Consequential loss of any kind or 
description whatsoever including 
penalties, losses due to delay, lack 
of performance, loss of contract.  

ww. The cost of replacement, repair or 
rectification of defective material 
and/or workmanship and/or faulty 
design, but this exclusion shall be 
limited to the items immediately 
affected and shall not be deemed to 
exclude loss of or damage to 
correctly executed items resulting 
from an accident due to such 
defective material and/or 
workmanship and/or faulty design.  

xx. Wear and tear corrosion, oxidation 
and deterioration due to lack of use 
and normal atmospheric conditions.  

yy. Mechanical and/or electrical 
breakdown or derangement of 
construction plant, equipment and 
construction machinery.  

zz. Loss or damage to vehicles licensed 
for general road use or water borne 
vessels or aircraft.  

aaa. Loss or damage to files, drawings, 
accounts, bills, currency, stamps, 
deeds, evidences of debt, notes, 
securities, cheques.  

bbb. Loss or damage discovered only at 
the time of taking an inventory.  

 

In any action, suit or other proceeding 
where the Company allege that by 
reason of the provisions of Exclusion (a) 
above any loss, destruction damage or 
liability is not covered by this Takaful 



 

 

 

 

 

 

ي   المركبات    –ي  تضـرر  أو  فقـدان 
المرخصـة لالستخـدام على الطـرق العامـة أو  

 السفـن أو الطائـرات .  
 
أ الملفـات ، الرسومـات ،    -أ  تلـف  فقـدان أو 

الطوابـع    ، العملـة   ، الفواتيـر   ، الحسابـات 
الماليـة   واألوراق  الديـن  وإثباتات  والسنـدات 

 والشيكـات .  
 

فقـط    -ب ب  المكتشـف  الضـرر  أو  الخسـارة 
 في وقـت إجـراء الجـرد .  

 
في أي إجـراء أو دعـوى حيـث تدعـي الشركـة  
أنـه بسـبب أحكـام االستثنـاء )أ( أعـاله ، فإن  
أي خسـارة أو تدميـر أو ضـرر أو مسئوليـة  
عـبء   فإن   ، هـذه  التكافـل  تغطيهـا خطـة  ال 
أو   الضـرر  أو  الخسـارة  هـذه  تغطيـة  اثبـات 
التدميـر أو المسئوليـة يقـع على عاتـق البنـك /  

 الشخـص المغطـى .  
 

 الشـروط العامـة والفقـرات  
تبـدأ مسئوليـة الشـركـة ، بغـض النظـر عن  أ(  

عنـد   الخطـة  في  محـدد  مخالـف  تاريـخ  أي 
بدايـة العمـل أو بعـد تفريـغ المـواد المدرجـة  
مسئوليـة   تنتهـي   . الموقـع  في  الخطـة  في 
العقـد   أعمـال  ألجـزاء  بالنسبـة  الشركـة 

طـاة والتي تـم االستيـالء عليهـا ، التي تم  المغ
التي تـم   وضعهـا في الخدمـة أو حيازتهـا أو 

شهـادة اكمـال أساسيـة أو نهائيـة لهـا  إصدار  
أو إصـدار شهـادة االمتثـال ، ومـع ذلـك فإن  
في   المحـدد  التاريـخ  في  تنتهـي  تغطيـة  آخـر 
يخضـع   التغطيـة  لفتـرة  تمديـد  أي   . الخطـة 

 موافقـة خطيـة مسبقـة من الشركـة .  ل
 

ب( يجـب قـراة هـذه الخطـة والشـروط العامـة  
واالستثنـاءات   والفقـرات  والضمـانـات 
كعقـد   للخطـة  كشـروط  مجتمعـة  والمالحـق 
واحـد وكـل كلمـة أو تعبيـر تـم ارفـاق معنـى  
خـاص بـه في أي جانـب يجـب أن يحمـل هـذا  

ك الخطـة  في  والوفـاء  المعنـى  مراعـاة   . كـل 

Plan the burden of proving that such 
loss, destruction, damage or liability is 
covered shall be upon the Bank / 
Covered Person. 
 
1. GENERAL CONDITIONS AND 

CLAUSES  
 

a) The liability of the Company shall 
commence, notwithstanding any 
date to the contrary specified in the 
Plan directly upon commencement of 
work or after unloading of the items 
entered in the Plan at the site. The 
Company’s liability expires for parts 
of the covered contract works taken 
over, put into service or occupied or 
for which a substantial or final 
certificate of completion or Code 
Compliance Certificate has been 
issued, however the latest the 
coverage shall expire on the date 
specified in the Plan. Any extensions 
of the period of coverage are subject 
to the prior written consent of the 
Company. 

b) This Plan, the General Conditions, 
the Warranties, Clauses, the 
Exclusions and the Endorsements 
known collectively as the Terms of 
the Plan, shall be read together as 
one contract and any word or 
expression to which a special 
meaning has been attached in any 
part shall bear such meaning 
throughout. The due observance and 
fulfilment of the terms of this Plan 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 the 
Company. 

c) Every notice or communication to be 
given or made under this policy shall 
be delivered in writing to the 
Company. Neither alterations in 
Terms and Conditions of this Policy 
nor any endorsement hereon will be 



 

 

 

 

 

 

بأي   يتعلـق  ما  بقـدر  الخطـة  هـذه  بشـروط 
شـيء يجـب القيـام بـه أو االلتـزام بـه من قبـل  
في   واإلجابـات  البيانـات  وصحـة  المشتـرك 
من   المقـدم  الطلـب  واستمـارة  االستبيـان 
المشتـرك يعتبـر شـرطا مسبقـا ألي مسئوليـة  

 للشركـة .  
كت(   تسليـم  مراسـالت  يجـب  أو  اشعـار  ـل 

بموجـب هـذه الخطـة كتابيـا الي الشركـة . ال  
واألحكـام   الشـروط  في  التعديـالت  تكـون 
لهـا   مالحـق  أي  أو  الخطـة  بهـذه  الخاصـة 
ساريـة المفعـول ما لـم يتـم توقيعهـا بواسطـة  
تعتبـر   ال   . للشركـة  المفـوض  الممثـل 

وصالحـة ساريـة  التجديـد  لـم    ايصـاالت  ما 
للشركـة   المطبـوع  النمـوذج  علـى  تكـن 

 وموقعـة من قبـل الممثـل المفـوض .  
جميـع  ث(   اتخـاذ  المشتـرك  على  يجـب 

الممتلكـات   لحمايـة  المعقولـة  الخطـوات 
المغطـاة من الخسـارة أو الضـرر ، ويجـب أن  
يكـون للشركـة في جميـع األوقـات الوصـول  

عقـار المغطـى أو أي  الحـر والكامـل لفحـص ال
جـزء منـه . في حالـة حـدوث أي خسـارة أو  
المناسبـة   اتخـاذ االحتياطـات  يجـب   ، ضـرر 

 لمنـع المزيـد من الخسـارة أو الضـرر .  
في حالـة نشـوء أي مطالبـة بموجـب هـذه  ج(  

الخطـة ، وكانـت هنـاك خطـة أخـرى تغطـي  
المسئوليـ أو  الضـرر  أو  الخسـارة  أو  نفـس  ة 

عن   مسئولـة  الشركـة  تكـون   ، المصاريـف 
أو   المسئوليـة  أو  الضـرر  أو  الخسـارة  هـذه 
أي   استرداد  لهـا  يحـق  ولكن   ، المصاريـف 
هـذه   في  نسبتهـا  عن  بالزيـادة  مدفـوع  مبلـغ 
أو   المسئوليـة  أو  الضـرر  أو  الخسـارة 
شركـة   أو  التكافـل  مشغـل  من  المصاريـف 

و  . األخـرى  تمـت  التأميـن  إذا   ، ذلـك  مـع 
الممتلكـات من قبـل أكثـر من شركـة   تغطيـة 
تأميـن واحـدة ، تكـون مسئوليـة الشركـة فقـط  
التعويـض   مبلـغ  من  حصـة  دفـع  عن 
نسبـة   تسـاوي  التي  والرسـوم  والمصاريـف 
مبالـغ   جميـع  إجمالـي  على  االشتـراك  مبلـغ 

 االشتراكـات .  

held valid unless the same is 
recognized and initialed by the duly 
authorized representative of the 
Company. No renewal receipts are 
valid unless they are on the printed 
form of the Company and under the 
signature of a duly authorized 
representative 

d) The Participant shall take all 
reasonable steps to safeguard the 
Covered Property from loss or 
damage and the Company shall have 
at all times free and full access to 
examine the Covered Property or 
any part thereof. In the event of any 
loss or damage, proper precautions 
should be taken to prevent further 
loss or damage. 

e) If at the time any claim arises under 
this Policy there shall be any other 
policy covering the same loss, 
damage, liability or expense, the 
Company shall be liable for such 
loss, damage, liability or expense, 
but shall be entitled to recover any 
amount paid in excess of its rateable 
proportion of any such loss, damage, 
liability or expense from the other 
Takaful operator or insurer. 
However, if the property is covered 
by more than one insurer, the 
Company shall only be liable to pay 
a share of the indemnity amount and 
of the expenses and fees equal to the 
proportion of the contribution amount 
over the aggregate of all contribution 
amounts 

f) This policy shall be voidable if there 
has been misrepresentation or 
nondisclosure of any material fact. If 
any claim under this Policy shall be in 
any respect fraudulent or if any 
fraudulent means or devices are 
used by the Participant or anyone 
acting on their behalf to obtain any 
benefit under this Policy or the 
liability or damage has resulted from 
a deliberate act committed by the 
Participant, or in collusion with any 
other, all or partial benefits 
hereunder shall be forfeited. If for any 



 

 

 

 

 

 

غـاء إذا كـان هنـاك  هـذه الخطـة قابلـة لإللح(  
حقيقـة   أي  عن  إفصـاح  عـدم  أو  تحريـف 
مطالبـة   أي  هنـاك  كانـت  إذا  جوهريـة. 
بموجـب هـذه الخطـة احتياليـة بأي شكـل من  
األشكـال أو تـم استخـدام أي وسائـل أو أدوات  
شخـص   أي  أو  المشتـرك  قبـل  من  احتياليـة 
منفعـة   أي  على  للحصـول  عنـه  نيابـة  يعمـل 

أو  بم المسئوليـة  أن  أو  الخطـة  هـذه  وجـب 
ارتكبـه   متعمـد  فعـل  عن  نتـج  قـد  الضـرر 
المشتـرك ، أو بالتـواطـؤ مـع أي شخـص آخـر  
جزئيـا   أو  كليـا  المنافـع  مصـاردة  فيجـب   ،
ألي   وبالنسبـة  الخطـة.  هـذه  بموجـب 
مدفوعـات تمـت ، إذا تم اكتشـاف أن المشترك  

عن مطالبـة احيتاليـة ،  أو المتواطـيء مسئـول  
لها   ويحـق  المشتـرك  محـل  الشركـة  تحـل 
متابعـة وتنفيـذ جميـع حقـوق االسترداد باسـم  

 المشتـرك من الطـرف الثالـث المتواطـيء.  
) تعريـف : الحقيقـة الجوهريـة هـي تلـك التي  
تؤثـر على حكـم المكتتـب ) شركـة التأميـن (  

قبـل المخاطـر أم ال   في تقريـر ما إذا كانـت ست 
  . القبـول  قبولهـا ، شـروط هـذا  قـررت  وإذا 
وبالنسبـة للعقـد الحالـي فإنـه يؤثـر على حكـم  
استمـرار   في  ترغـب  كانـت  إذا  ما  الشركـة 
تغطيـة المخاكـر وإذا كانـت ترغـب على أي  

 شـروط ( .  
المدفوعـات  خ(   جميـع  تخفـض  أن  يجـب 

المتعلقـة بالمطالبات المقدمـة بموجـب شـروط  
مبالـغ   القسـم  هـذا  خطـة  جـدول  في  معينـة 
التغطيـة بموجـب هـذه البنـود ما لـم يتـم إعـادة  
مبالغهـا   يتجـاوز  ال  بما  هـذه  التغطيـة  مبالـغ 

هـذا  من  األصليـة عن طريـق الدفـع للشركـة  
ضافـي حسـب ما تطلبـه الشركـة  ك اإلاالشتـرا

اإلضافـي   االشتـراك  هـذا  تجاهـل  ويجـب   .
بموجـب   لالشتـراك  تعديـل  أي  لغـرض 

 من هـذه الوثيقـة .   13الشـرط العـام 

 
جميـع  ح(   اتخـاذ  المشتـرك  على  يجـب 

الخاصـة   نفقتـه  على  المعقولـة  االحتياطات 
لمنـ  الشركـة  توصيـات  لجميـع  ع  واالمتثـال 

وااللتزام   المسئوليـة  أو  الضـرر  أو  الخسـارة 

payment made, it is discovered that 
the Participant or conniver is 
responsible for the fraudulent claim, 
The Company will be subrogated by 
the Participant and shall be entitled 
to pursue and enforce all rights of 
recovery in the name of the 
Participant from any third parties 
involved. 
[Definition: A material fact is one 
which affects the judgement of the 
Underwriter, in deciding whether to 
accept a risk or not and if it decides 
to accept, the terms on which it will 
do so. For an existing contract it 
affects the Company’s judgement of 
whether it wishes to continue to 
cover the risk and if so on what 
terms]. 
 
 
 

 
g) All payments in respect of claims 

made under specific terms in the 
Policy of this Section shall reduce the 
sums covered under these Items 
unless such sums covered shall be 
reinstated up to but not exceeding 
their original amounts by payment to 
the Company of such additional 
contribution as the Company, may 
require and this additional 
contribution shall be disregarded for 
the purpose of any adjustment of 
contribution under General Condition 
13 of this Policy 

h) The Participant shall at his own 
expense take all reasonable 
precautions and comply with all 
reasonable recommendations of the 
Company to prevent loss, damage or 
liability and comply with statutory 
requirements and manufacturers' 
recommendations 

i) Representatives of the Company 
shall at any reasonable time have the 
right to inspect and examine the risk, 
and the Participant shall provide the 
representatives of the Company, with 



 

 

 

 

 

 

الشركـة   وتوصيـات  القانونيـة  بالمتطلبـات 
 المصنعـة .  

يحـق لممثلـي الشركـة في أي وقـت فحـص  د(  
تزويـد   المشتـرك  علـى  ويجـب   ، المخاطـر 
التفاصيـل   بجميـع  الشركـة  ممثلـي 

 والمعلومـات الالزمـة لتقييـم المخاطـر . 
لى المشتـرك اخطـار الشركـة على  يجـب عذ(  

البريـد    / الفاكـس  طريـق  عن   ، الفـور 
في   جوهـري  تغييـر  بأي  وخطيا  االلكتروني 
المخاطـر ويقـوم على نفقتـه الخاصـة باتخـاذ  
تقتضيـه   ما  حسـب  اإلضافيـة  التحوطـات 
الظـروف ويتـم تعديـل مجـال التغطيـة و / أو  

م األمـر. ال يجـوز  االشتـراك وفقـا لذلـك إذا لـز
بواسطـة   قبولـه  أو  مـادي  تعديـل  أي  إجـراء 
المشتـرك من شأنـه زيـادة المخاطـر ما لـم يتـم  
بواسطـة   كتابيـا  الخطـة  استمـرار  تأكيـد 

 الشركـة.  
س( في حالـة وقـوع أي حـدث قـد يؤدي الي  
على   يجـب   ، الوثيقـة  هـذه  بموجـب  مطالبـة 

 المشتـرك :  
طريـق    -1 عن  الفـور  على  الشركـة  إبـالغ 

االلكترونـي   البريـد   / الفاكـس   أو  الهاتـف 
ومـدى   طبيعـة  الي  اإلشـارة  مـع   ، وكتابيـا 

 الخسـارة أو الضـرر .  
ات ضمـن صالحياتـه  اتخـاذ جميـع الخطـو  -2

 لتقليـل مـدى الخسـارة أو الضـرر .  
المتضررة    -3 األجـزاء  على  المحافظـة 

وتوفيرهـا للفحـص من قبـل ممثـل أو مسـاح  
 الشركـة .  

تقديـم جميـع المعلومـات واألدلـة الثبوتيـة    -4

 التي قـد تطلبهـا الشركـة .  
حالـة    -5 في  الشرطـة  سلطـات  إبـالغ 

أو  الخسـارة   السرقـة  بسـبب  الضـرر  أو 
 السطـو.  

 
من   حـال  بأي  مسئولـة  الشركـة  تكـون  ال 
أو   الضـرر  أو  الخسـارة  عن  األحـوال 
المسئوليـة التي لـم تستلـم عنهـا إشعـار خـالل  

اشعـار    30 تقديـم  عنـد   . حدوثهـا  من  يومـا 

all details and information necessary 
for the assessment of the risk. 

j) The Participant shall immediately 
notify the Company, by Fax/ email 
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. No material 
alteration shall be made or admitted 
by the Participant whereby the risk is 
increased, unless the continuance of 
the Plan is confirmed in writing by the 
Company. 

k) In the event of any occurrence which might 
give rise to a claim under this Policy, the 
Participantshall:  

i. Immediately notify the Company by 
telephone or Fax/ email as well as 
in writing, giving an indication as to 
the nature and extent of loss or 
damage.  

ii. Take all steps within his power to 
minimize the extent of the loss or 
damage.  

iii. Preserve the panes affected and 
make them available for 
inspection by a representative or 
surveyor of the Company. 

iv. Furnish all such information and 
documentary evidence as the 
Company, may require 

v. Inform the police authorities in 
case of loss or damage due to 
theft or burglary. 
 

 The Company shall not in any case 
be liable for loss, damage or liability 
of which no notice has been received 
by it within 30 days of its occurrence. 
Upon notification being given to the 
Company under this condition, the 
Participantmay carry out the repairs 
or replacement of any minor 
damage. In all other cases a 
representative of the Company, shall 
have the opportunity of inspecting 
the loss or damage before any 
repairs or alterations are affected. If 



 

 

 

 

 

 

يجـوز    ، الشـرط  هـذا  ضمـن  للشركـة 
استبـدال أي  للمشتـرك إجـراء إصـالحات أو  

ضـرر طفيـف . وفي جميـع الحـاالت األخـرى  
فحـص   فرصـة  الشركـة  لممثـل  يكـون 
أي   إجـراء  قبـل  الضـرر  أو  الخسـارة 
ممثـل   يقـم  لـم  إذا   . تغييـرات  أو  تصليحـات 

الفحـص خـالل   بإجـراء  ،    10الشركـة  أيـام 

يحـق للمشتـرك المضـي قدمـا في التصليـح أو  
ت   . الشركـة  االستبـدال  مسئوليـة  توقـف 

بنـد   بأي  يتعلـق  فيمـا  الخطـة  هـذه  بموجـب 
إصـالحـه    يتـم  لـم  إذا   ، للضـرر  تعرض 

 بشكـل جيـد دون تأخيـر .  
 

ش( ال تكـون أي إجـراءات قانونيـة ناتجـة عن  
( فتـرة  بعـد  ممكنـة  الوثيقـة  سنـوات  3هـذه   )

في   تسـبب  الذي  الحـدث  تاريـخ  من  اعتبـارا 
طبقـا ألي أحكـام أخـرى  ـاذ إجـراء قانونـي  اتخ

 في قوانين سلطنـة عمـان .  
 

ص( يجب على المشتـرك وعلى نفقـة الشركـة  
األعمـال   بجميـع  القيـام  المسبقـة  وبموافقتهـا 
واألشيـاء التي قد تكـون ضروريـة أو مطلوبـة  
أو   حقـوق  أي  لصالح  الشركـة  قبـل  من 
معالجات حسب ما هـو مطلـوب من الشركـة  
أو لصالـح أي حقـوق أو تعويضـات للحصـول  

أطـرا تعويـض من  أولئـك  على  بخالف   ( ف 
المغطييـن بموجـب هـذه الوثيقـة ( حيـث يحـق  
للشركـة أن تحـل محلهـم في الدفـع أو تعويـض  
أي خسـارة أو ضـرر بموجـب هـذه الوثيقـة ،  
األشيـاء   أو  األفعـال  هـذه  كانـت  سـواء 
بعـد تعويـض   أو  قبـل  أو مطلوبـة  ضروريـة 

 المشتـرك من قبـل الشركـة .  
ح  في  بموجـب  ض(  مطالبـة  أي  نشـوء  الــة 

  ، الخطـة  تكافـل  هـذه   / تأميـن  هنـاك  وكـان 
أو   الضـرر  أو  الخسـارة  نفـس  يغطـي  آخـر 
الشركـة   تكـون   ، المصاريـف  أو  المسئوليـة 
أو   الضـرر  أو  الخسـارة  هـذه  عن  مسئولـة 
لهـا   يحـق  ولكـن  المصاريـف  أو  المسئوليـة 

يـد عن نسبتهـا  استـرداد أي مبلـغ مـدفـوع يز
أو   مسئوليـة  أو  ضـرر  أو  خسـارة  أي  في 

a representative of the Company 
does not carry out the inspection 
within a period of 10 days, the 
Participantis entitled to proceed with 
the repairs or replacement. The 
Company’s liability under this Plan in 
respect of any item sustaining 
damage shall cease, if said item is 
not repaired properly without delay 
 

l) No legal actions resulting from this 
Policy shall be possible after a period 
of three (3) years as from the Date of 
the Event that caused the legal 
action subject to any other provisions 
in the Laws of the Sultanate of 
Oman. 
 

m) The Participant shall at the expense 
of the Company, with its prior written 
approval do and concur in doing and 
permit to be done all such acts and 
things as may be necessary or 
required by the Company , in the 
interest of any rights or remedies, or 
of obtaining relief or indemnity from 
parties (other than those covered 
under this Policy) to which the 
Company shall be or would become 
entitled or subrogated upon their 
paying for or making good any  
loss or damage under this Policy, 
whether such acts and things shall 
be or become necessary or required 
before or after the Participant’s 
indemnification by the Company 
 

n) If at the time any claim arises under 
this Plan there shall be any other 
insurance /takaful covering the same 
loss, damage, liability or expense, 
the Company shall be liable for such 
loss, damage, liability or expense, 
but shall be entitled to recover any 
amount paid in excess of its rateable 
proportion of any such loss, damage, 
liability or expense from the other 
Takaful operator or insurer. 
However, if the property is covered 
by more than one insurer, the 
Company shall only be liable to pay 
a share of the indemnity amount and 



 

 

 

 

 

 

شركـة   أو  التكافـل  مشغـل  من  مصاريـف 
التأميـن األخـرى . ومـع ذلـك إذا تمـت تغطيـة  
تأميـن   شركـة  من  أكثـر  قبـل  من  الممتلكـات 
واحـدة ، تكـون الشركـة مسئولـة فقـط عن دفـع  
والمصروفات   التعويـض  مبلـغ  من  حصـة 

ـاب تسـاوي نسبـة مبلـغ االشتـراك على  واألتع
 إجمالـي جميـع مبالـغ االشتـراك .  

 
حالـة   في  التحكيـم  بين  ط(  تعـارض  أي 

  ، للخطـة  والعربيـة  االنجليزيـة  النسختيـن 
أو   نـزاع  أي  تسويـة  يتم   . األخيـرة  تسـود 
بهـذه   يتعلـق  فيما  األطـراف  بيـن  خـالف 

ق التحكيـم  الخطـة حصريـا ونهائيـا عن طريـ
ثالثـة   من  مكونـة  تحكيـم  هيئـة  قبـل  من 
التحكيـم   وإجـراءات  لقواعـد   وفقـا  محكميـن 
لدول   التجـاري  التحكيـم  بمركـز  الخاصـة 
الخليجـي في سلطنـة عمـان   التعـاون  مجلـس 
ووفقـا لمبـاديء الشريعـة االسالميـة . مكـان  
التحكيـم   ولغـة  عمـان  سلطنـة  هـو  التحكيـم 

هـو  وت ما  حسـب  الخ   ... المحكميـن  عييـن 
 منصـوص عليـه في قواعـد المركـز .  

 
 فقـرات إضافيـة : 

رسـوم المهدسيـن المعمارييـن والمساحيـن   -1

لحـد  5بحـد   وفقـا  الخسـارة  مبلـغ  من   %

 ريـال عمانـي لكـل مطالبـة .   5,000أقصـى 

بحـد    -2 األنقـاض  مبلـغ  5إزالـة  من   %

وفق أقصـى  الخسـارة  لحـد  ريـال    5,000ـا 

 عمانـي لكـل مطالبـة . 
بحـد    -3 محـدودة   : العامـة  الهيئـات  فقـرة 

 ريـال عمانـي لكـل مطالبـة.   5,000أقصـى 

 ساعـة .   72فقـرة  -4

فقـرة الهيئـات المدنيـة ) تدميـر الممتلكـات    -5

لمنـع انتشـار الحريـق ( محـدودة بحـد أقصـى  
 ـي لكـل مطالبـة .  ريـال عمان 5,000

 فقـرة الرهـن .   -6

الهبوط / األنهيـار األرضـي محـدودة بحـد    -7

 ريـال عمانـي لكـل مطالبـة .   5,00أقصـى 

of the expenses and fees equal to the 
proportion of the contribution amount 
over the aggregate of all contribution 
amounts. 
 

 

o) Arbitration In the case of any conflict 
between the English and Arabic 
versions of the Policy, the latter shall 
prevail. Any dispute or difference 
between the parties in respect of this 
Plan shall be settled exclusively and 
finally by arbitration by an Arbitral 
Tribunal consisting of three 
arbitrators in accordance with the 
arbitral rules and procedures of the 
GCC Commercial Arbitration Centre 
in the Sultanate of Oman. The 
Arbitration shall take place in the 
Sultanate of Oman and subject to 
Shari’a rules and principles. The 
language of arbitration, appointment 
of arbitrators etc. are set out in the 
rules of the Centre. 
 

 

p) Additional Clauses:  
1. Architect and surveyors Fees 

Limit 5% Loss amount subject to 
maximum RO. 5,000/- per claim    

2. Removal of Debris Limit 5% 
Loss amount subject to 
maximum RO. 5,000/- per claim  

3. Public Authorities Clause: 
Limited to maximum of OMR 
5,000/- per claim   

4. 72 Hours Clause  
5. Civil Authorities Clause 

(Destruction of property to 
prevent spread of fire) Limited to 
maximum of  
OMR 5,000/- per claim  

6. Mortgage Clause  
7. Subsidence/ Landslide up to 

maximum Limited to maximum 
of OMR 5,000/- per claim  

8. Strike, Riot & Civil Commotion 
Limited up to maximum Limited 
to maximum of OMR 5,000/- per 
claim  



 

 

 

 

 

 

واالضطرابات    -8 الشغـب   ، اإلضـراب 

أقصـى   بحـد  محدودة  ريـال    5,000المدنيـة 

 عمانـي لكـل مطالبـة .  
تغطيـة الزالزل حتـى مبلـغ التغطيـة لكـل    -9

 خطـر .  
10-    ، تورنادو   ، األعاصيـر   ، العواصـف 

مغطـاة   والجـزر  المـد  وموجـات  الفيضانـات 
 خطـر .   بحـد مبلـغ التغطيـة الفرديـة لكـل

 
بإجـراءات    -11 المتعلقـة  الخاصـة  الشـروط 

والفيضانـات   بالتساقـط  يتعلـق  فيما  السالمـة 
 والغمـر .  

سلطنـة    -12  : التطبيـق  الواجـب  القانـون 

 عمـان.  
 يـوم.   30فقـرة اإلبـالغ عن المطالبـة :  -13

بحـد    -14  : المطالبـة  إعـداد  من  5فقـرة   %

ريـال    1000مبلـغ المطالبـة طبقـا لحـد أقصـى  

 عمانـي .  
اإلطفـاء    -15 فرقـة  مصاريـف  فقـرة 

% من مبلـغ  5 –ومصاريـف إطفـاء الحريـق 

أقصـى   لحـد  طبقـا  ريـال    1000المطالبـة 

 عمانـي .  
16-    : الخسـارة  تقليـل  مبلـغ  5فقـرة  من   %

أقصـى  الم لحـد  طبقـا  ريـال    1000طالبـة 

 عمانـي .  
 

 شـروط إضافيـة : 
يجـب أن يكـون أسـاس مبلـغ التغطيـة هـو   -1

االنتهـاء   عنـد  العقـد  ألعمـال  الكاملـة  القيمـة 
 من البنـاء .  

الخرسانـة    -2 الحديـث من  البنـاء  خصائـص 

 المسلحـة .  
المواف  -3 قبـل  الجديـدة  المشاريـع  قـة  تقييـم 

 عليهـا ومراقبتهـا .  
المقاوليـن    -4 منافـع  التكافـل  هـذا  يغطـي  ال 

 والمقاوليـن الفرعييـن أو االستشارييـن .  
 
 الضمانـات   -م

9. Earthquake Covered up to the 
limit of individual Coverage 
Amount per Risk   

10. Strom, Typhoon, Hail, Tempest, 
Tornado, Flood and Tidal waves 
Covered up to the limit of 
individual Coverage Amount per 
Risk    

11. Special conditions concerning Safety 
Measures with respect to Precipitation, 
Flood and Inundation  

12. Governing Law: Sultanate of Oman  
13. Claim Intimation Clause: 30 days  
14. Claims preparation clause: Limit 

– 5% of the claim amount 
subject to maximum of OMR 
1000 in the occurrence   

15. Fire Brigade charges and Fire 
Extinguishment charges - 5% of 
the claim amount subject to 
maximum of OMR 1000 in the 
occurrence  

16. Minimization of Loss Clause: 5% 
of the claim amount subject to 
maximum of OMR 1000 in the 
occurrence   

 
 
 
 
q) Additional Condition:  

1. Basis of Coverage Amount shall 
be the full value of the contract 
works at completion of the 
construction.  

2. Properties are of modern 
Reinforcement Concrete 
Construction (RCC)  

3. New Projects to be evaluated 
before approval and monitored  

4. This Takaful will not cover for 
the benefit of the Contractors 
Sub-Contractors or Consulting 

r) Warranties  

1. Warranted 24 X 7 hours security 
and adequate safety measures 
in place, site offices and staff 

2. Warranted that the site is 
properly barricaded and 



 

 

 

 

 

 

مـدار    -1 على  األمـن  ساعـة    24ضمـان 

طـوال أيـام األسبـوع وتدابيـر سالمـة مناسبـة  
 في مكاتـب الموقـع والموظفيـن .  

ع محصـن بشكـل صحيح  ضمـان أن الموقـ  -2 

 ووجـود إخـالء مناسـب للمسئوليـة .  
 ضمـان أن المشـروع جديـد ولـم يبـدأ بعـد.    -3

التغليـف    -4 لمـواد  الدوريـة  اإلزالـة  ضمـان 

الموقـع   وتنظيـف  لالحتـراق  مـرة  القابلـة 
 واحـدة في االسبـوع على األقـل .  

 ال ضمـان للتدخيـن .   -5

وضمـان    -6 الساخـن  العمـل  ضمـان 

 إجـراءات اإلدارة السليمـة .  
 
 

 معلومـات االتصـال  
التكافـل   خطـة  في  واالكتتـاب  إصـدار  يتـم 

 بواسطـة :  
ش.م.ع.ع   للتأميـن  عمـان  تكافـل  شركـة 
العامـة   الهيئـة  بواسطـة  ومنظمـة  مرخصـة 

 لسـوق المـال ومسجلـة في سلطنـة عمـان.  
  1190750رقـم السجـل التجـاري 

بـه   المصـرح  المـال   25,000,000رأس 

المصـدر   المـال  رأس   ، أمريكـي  دوالر 
 دوالر أمريكـي .   25,000,000والمدفـوع 

ب  المكت ص   : المسجـل  الرمـز   207ـب 

 سلطنـة عمـان .    134البريـدي 

 
بالخطـة   المتعلقـة  لالستفسـارات  بالنسبـة 

 يرجـى االتصـال على :  
  :   22303023/    968  22303019هاتـف 

968   . 

  : الكترونـي  بريد 
BMenquiries@takafuloman.om   

 

 
 

 
 

appropriate disclaimers are 
place  

3. Warranted that the project is 
new and not yet started.  

4. Warranted that periodic removal 
of combustible packing material 
and clean-up of site at least one 
week  

5. No Smoking Warranty  
6. Hot work warranty 

Housekeeping Warranty. 

 
 
 
CONTACT INOFRMATION  
The Takaful Plan is issued and 
underwritten by:  
Takaful Oman Insurance SAOG 
Licensed and regulated by the 
Capital Marketing Authority 
Registered in the Sultanate of 
Oman; Commercial Registration 
Number 1190750  
Capital: Authorized US$ 
25,000,000, Issued and Paid up 
US$ 25,000,000.  
Registered Office at: Post Box 207; 
Postal Code:134; Sultanate of 
Oman 
 
For Plan related queries please 
contact: 
 
Tel : +968 22303019/+968 
22303023 
Email : 
BMenquiries@takafuloman.om 

 

mailto:BMenquiries@takafuloman.om


 

 

 

 

 

 

 


