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In the name of  Allah the Entirely Merciful, the 
Specially Merciful, peace and blessings be upon 
the one sent by Allah as a Mercy to the worlds – 
The best of the creation and upon his household 
and his companions who followed him – our 
Prophet Mohammed bin Abdullah with the best till 
the day of judgment.  Thereafter…. 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

والصالة والسالم على من بعثه هللا رحمة للعالمين  سيد 

 الخلق نبينا محمد بن عبدهللا

وعلى آل بيته وصحبه الطيبين ومن واالهم بإحسان إلى 

 يوم الدين  أما بعد:

LOSS OF PROFIT FOLLOWING 
MACHINERY BREAKDOWN POLICY 

ـــــــين خــــــــــــسارة وثــــــــــيــقة تــــــأمــــ

 األربـــــــــــــاح بسبب عطب اآلالت

Introduction 
In accordance with its Articles of Association, as an 
Insurer operating under the terms of the Law on 
Supervision of Cooperative Insurance Companies 
promulgated by Royal Decree No. M/32 dated 
02/06/1424H, the Allied Cooperative Insurance 
Group (the Insurer), in its capacity as a manager, 
will manage two separate accounts: the 
shareholders account, and the Insured’s account. 
The Insurer records on Insured’s account, all  
Insured’s premiums, insurance expenses and 
revenues, Insured’s share of investment returns, 
and all rights and obligations of Insureds. In return 
of its management of the Insured accounts, the 
Insurer shares a portion of the net surplus of the  
Insured’s account. The Insurer decides at the end 
of each financial year the percentage of the net 
surplus to be shared from Insured’s surplus after 
deducting all operational, marketing, and 
administrative expenses resulted from the 
management of the Insurer. As per the 
implementing regulations of the Law on 
Supervision of Cooperative Insurance Companies, 
the Insurer distributes a minimum of 10% of the net 
annual surplus arising from the insurance 
operations to the Insureds and transfers the 
balance to the income statement of the 
shareholders. The Insurer, in cooperation with the  
Insureds, guarantees the payment of any deficit in 
the Insureds account as an interest free loan to be 
repaid to the shareholders from the future profits of 
the  Insureds account. 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــةمـــُــقــِدمـ

ً لـــنظام مراقــبة شركــات التـــأمين التعاوني  وفقا

وتاريخ  32الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 

 تقوم  بموجب نظامها األساسي و هـ1424/ 02/06

شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني ) ويشار لها 

ن( بصفتها مديًرا بإدارة حسابين  فيما بعد بالُمَؤم ِّ

ْن واآلخر منفص ِّ لين أحدهما حساب مساهمي الُمَؤم 

ْن لهم  ن في حساب الُمَؤمَّ ْن لهم. و يقيد الُمَؤم ِّ حساب الُمَؤمَّ

االشتراكات واإليرادات المتنوعة الخاصة بعمليات 

التأمين ونصيب هذا الحساب من عائد استثمارات أموال 

ْن لهم والتزاماتهم  عمليات التأمين وجميع حقوق الُمَؤمَّ

ذلك نظير حصة من صافي فائض عمليات التأمين. و

ن في نهاية كل سنة مالية الفائض التأميني  ويحدد الُمَؤم ِّ

عمليات التأمين بعد خصم المصاريف  الصافي من

التسويقية واإلدارية والتشغيلية المتكبدة بسبب إدارة 

ن  ن للعمليات التأمينية واالستثمارية. و يقوم الُمَؤم ِّ الُمَؤم ِّ

ا لالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين وفقً 

بتوزيع الفائض التأميني الصافي بما نسبته  التعاوني

ْن لهم مباشرة وترحيل ما تبقى إلى قائمة  10% الُمَؤمَّ

بالتعاون مع   يضمن الُمَؤم ِّن دخل المساهمين و كما

ْن لهم سـداد اي نقص في حساب المؤمن له كــدين   الُمَؤمَّ

ن من األرباح  بدون فوائـــد يجــب ســداده للُمَؤم ِّ

ْن لهم.   الُمستقبلية من حساب الُمَؤمَّ
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Whereas the Insured named in the schedule hereto 

has made to the Allied Cooperative Insurance 

Group (hereinafter called “the Insurers”) a written 

proposal by completing a Proposal Form which 

together with any other statements made in writing 

by the Insured for the purpose of this Policy is 

deemed to be incorporated herein. 

 

Now, this Policy of insurance witnesses that in 

consideration of the Insured having paid or agreed 

to pay the premium mentioned in the schedule(s) 

and subject to the terms, exclusions, provisions 

and conditions contained herein or endorsed 

hereon. 

 

The Insurers hereby agree with the Insured that if 

during the period of insurance or any renewal 

thereof the business carried on by the Insured at 

the premises specified in the schedule(s) is 

interrupted or interfered with in consequence of an 

accident (as hereinafter defined) of any machinery 

described in the list of machinery and plant 

insured, then the Insurers shall in respect of each 

subject matter Insured indemnify the Insured 

against the amount of loss as hereinafter defined 

resulting from such interruption or interference. 

 

Provided that the liability of the Insurers shall in no 

case exceed in respect of each item the sum 

expressed in the said schedule to be insured 

thereon or in the whole the total sum insured 

thereby or such other sum or sums as may 

hereafter be substituted therefore by memorandum 

hereon or attached hereto signed by or on behalf of 

the Insurers. 

 

ْن لهوحيث ان  والمبين اسمه في الـجدول في هــذه  الُمَؤمَّ

 المجموعة المتحدة للتأمين التعاونيالوثيقة قــدم لشركة 

طــلب تأمين مكتوب وذلك بعــد ملئ إستمارة الطلب 

ْن لهإضافة إلى أي بيان آخر قدمه  خطياً ألغراض  الُمَؤمَّ

 هــذه الوثيقة، والتي تُعتبر مــُدرجةً هــنا.

وبناء عليه ، تشهد هــذه الوثيقة ، ومع مراعاة الشروط  

واألحكام و اإلستثناءات المنصوص عليها في هــذه 

ْن لهالوثيقة او المصادق عليها ، ومع بشرط سداد   الُمَؤمَّ

ن لتزم ي،   الُمَؤِمِّنالقسط المذكور في الجدول  الُمَؤِمِّ

ْن لهبتعويض  عليه  بالطريقة والمدى المنصوص الُمَؤمَّ

  فيما يلي في هــذه الوثيقة.

ن لتزم ي بموجب هذه الوثيقة ، في حالة توقف او الُمَؤم ِّ

انقطاع أو الــتدُخل في العمل التجاري الذي يمارسه 

ْن له  في المبنى المــُحدد في الجــدول )الجداول(،  الُمَؤمَّ

ألي آلة مبينة في قائمة اآلالت والمصنع المؤمن عليه  

ً ، هنا(، في أي نتيجة لحــ ـادث )كما هــو ُمعرف الحقا

وقت اثناء فترة سريان التأمين المبينة في الجـدول او 

ْن لهاثناء اي فترة تجــديد الحقة ، بتعويض  عن  الُمَؤمَّ

ً ، والناتج عن ذلك  مبلغ الخـــــسارة المعرف الحقا

  االنقطاع او الــتدُخل.

 

ن الو يشترط لذلك اال تتجاوز مسؤولية  ، بأي حال ُمَؤم ِّ

من األحوال ، فيما يتعلق بكل وحــدة ، مبلغ التأمين 

المؤمن به والمــذكور في الجــدول ، أو بشكل ُكلي 

إجمالي مبلغ التأمين المؤمن به او اي مبلغ او مبالغ 

أخرى ، يكمن ان يستبدل بها فيما بعد ، بمذكرة ملحقة 

ن المُ بهــذه الوثيقة، وموقع عليها من قبل  او نيابة َؤم ِّ

 عنها.
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EXCLUSIONS 

This policy shall not cover any loss resulting from 
interruption of or interference with the business 
directly or indirectly attributable to any of the 
following causes: 
 
1. loss or damage due to fire, direct lightning, 

chemical explosion, extinguishing of a fire or 

subsequent demolition, aircraft or other aerial 

devices or articles dropped there from, theft or 

attempts thereat, collapse of buildings, flood, 

inundation, earthquake, subsidence, landslide, 

avalanches, hurricane, cyclone, volcanic 

eruption or similar natural catastrophes;  

2. loss or damage due to the imposition of 

abnormal conditions directly or indirectly 

resulting from testing, intentional overloading or 

experiments; 

3. loss or damage for which supplier, contractor or 

repairer is responsible either by law or under 

contract; 

4. loss or damage caused by any fault or defect 

existing at the time of commencement of this 

Policy within the knowledge of the insured or 

his representatives, whether such faults or 

defects were known to the insurers or not; 

5. loss or damage arising out of the willful act or 

gross negligence of the insured or his 

representatives; 

6. any consequence of 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, 
sabotage and terrorism, a group of malicious 
person or persons acting on behalf of or in 
connection with any political organization, 
conspiracy, confiscation, commandeering, 
requisition or destruction of or damage to 
property by order of any government de jure or 
de facto or by any public authority;  

 اإلســــــــتثناءات 

هـــذه الـوثيقة ال تغطي أي خسارة نـــــــاتجة عـــن 

انقطاع او تــدخل في العمل التجاري بطريقة مباشرة ام 

 غير ُمباشرة نتجت أو تسببت عن التالي: 

 

الحـــريق الصواعق او البرق الُمباشر ، إطفاء  .1

الحــريق او الهــدم الالحــــق الطائرات او 

ـــــهزة الجــوية األخرى او األشــياء التي يتم األجــ

إسقاطها منها او الســـــرقات او محاوالت التهديد 

او انهيار المباني او الفيضانات او اإلغـــــراق او 

الزالزل او االنخساف او اإلنــزالقات األرضية او 

االنهيارات الثلجية او العواصف او اإلنفجارات 

 الكوارث الطبيعية األُخــرى؛البُركانية او اي من 

الخــــــــــسارة او الـــــضـرر الناتجة عــن فرض  .2

شـــــروط غــير طبيعية بصورة مباشرة او غير 

ُمباشرة بسبب إجــراء االختبارات او التـــحميل 

 الـــــزائــد المتعمد او التــــــجارب؛

 الخــــــــــسارة او الـــــضـرر التي يكون مسئوال .3

عــنها المورد او المقاول او الشخص الذي يقوم 

باإلصالحيات سواء ان كان بموجب القانون او 

 العــقد؛

الخــــــــــسارة او الـــــضـرر الناتجة عــن اي  .4

ً او مــوجوداً في بــداية  خــطاء او عــيب قائما

ْن لهسريان هــذه الوثــــــيقة ، ويكون  او من  الُمَؤمَّ

ن  لم بها ، سواء ان كانلى عيمثله ع على الُمَؤِمِّ

   علم بــذلك الخــطأ او العــــــيب ام ال؛

الخــــــــــسارة او الـــــضـرر الناتجة عــن  .5

الــتصرف العــمدي او اإلهــــــمال الجــــسيم من 

ْن لهقبل    او من يمثله؛ الُمَؤمَّ

تجة  الحرب، الغزو الخــــــــــسارة او الـــــضـرر النا  .6

وتصرف العــدو األجنبى، العدائيات "سواء ان كانت 

الحرب معلنة ام ال" والحرب األهلية والعصيان 

والثورة والتمرد والشغب واإلضراب والتوقف عن 

دنية والقوة العسكرية او العمل والفوضى الم

، او مجموعة من ، التخريب و اإلرهاب المغتصب

ص يتصرفون نيابة عن، األشخاص الضارة او اشخا

او فيما يتعلق بأي منظمة سياسة، التآمر، والمصادرة 

واإلستيالء والمصادرة او تدمير او إتالف الممتلكات 

بأمر من اي حكومة بحكم القانون او فعلية او بواسطة 

 اي سلطة عامة؛
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7. any consequence of nuclear reaction, nuclear 
radiation or radioactive contamination; 

 

8. loss of or damage to:  
  

(a) foundations and masonry, unless 
specifically included and described in the 
list  of machinery and plant insured; 

 

(b) exchangeable and replaceable parts such 

as bits, drills, knives, saw  blades; 
 

(c) dye, moulds, patterns, blocks, stamps, 

punches, coatings or engravings on 

cylinders and rolls;  

(d) parts which by their use and/or nature 

suffer a high rate of wear or depreciation 

such as crushing surfaces, balls, hammers, 

screens and sieves, engraved soft metal 

cylinders, wear plates, elevator and 

conveyor belts or bands, chains, flexible 

pipes, jointing and packing materials, filter 

cloths, parts made of glass, rubber, textile 

or synthetics, grinding wheels, ropes, belts, 

straps, cables other than electrical 

conductors, brushes, batteries, tyres, 

refractory materials, grate bars, burner jets;  

(e) operating media such as fuels, chemicals, 

catalysts, filter substances heat transfer 

media, cleansing agents, lubricants; 

9. repair or replacement necessitated by direct 

damage due to wear and tear, corrosion, 

erosion, deposits of scale, sludge or other 

sediment, rust or scratching of painted or 

polished surfaces, or by any other direct 

consequences of progressive or continuous 

influences from working or atmospheric or 

chemical action, but the Insurers shall be liable 

for any loss resulting from interruption or 

interference caused by damage arising from 

such causes and otherwise insured by this 

Policy;  

 

او التلوث ، إشعاع نووي فاعل النووي تاي نتيجة  .7

 اإلشعاعي؛

 الـــــضـرر الناتجة عــن : الخــــــــــسارة او .8

األســـــــاس والبناء ما لم يكــُن مــُبين بصفة  (أ)

خـــــاصة في قـــــــــائمة اآلالت والمصنع المؤمن 

 عليه.

)ب(القطع القابلة للتغيير او االستبدال على سبيل المثال 

ثقاب و حفارات التعدين و الــسكاكين وشفرات  الم 

 المنشار.

إطارات او صــناديق الصب والُكتل القـٌوالب و )ج(

واألخــتام و التــــثقــــــيب والطالء والنقوش على 

  األسطــوانات و اللفائف.

القــطع التي تكون باالستخدام و/أو بطبيعتهما تعاني  ()د

نــسبة عــالية من التآكل والتــدهـــــــــور، على 

 سبيل المثل ، ســـــــحق األسطح، او الكرات او

المطارق او الشاشات والغــرابيل األســطوانات 

المعدنية الرقيقة المنقوشة وتآكل اللوحات و احزمة 

 و او نطاقات، المصاعد والناقالت، والسالسل

األنابيب المرنة و مــواد التغليف والــربط، واقمشة 

التصفية والـق طع المــــــــصنوعة من الــــــزجاج 

المواد اإلصطــناعـــــية، والمطاط والمنسوجات او 

وعــجالت الطحن و الحبال واألحزمة واشرطة 

الكابالت، بإستثناء موصالت الكهرباء والفُرش 

والبطاريات واإلطارات والمواد المقاومة للحــرارة 

 ومشبك القضبان و مــوقد الطائرات النفاثة.

)هـ(وســــــائل التــــشغيل، على سبيل المثال، الوقود او 

مواد الكيمائية او العــمل الُمساعد "الحفاز"، او ال

مــواد التصفية او الترشيح او وسائط نقل الحرارة او 

 عامل التطهير او مـــــــواد التــــــشحيم.

الخــــــسارة او الضــرر،  النـــاتجة عــن الــتلف  .9

او الــــــضرر الُمباشر بـــــــــسبب الـبلى والتـــــــمزق 

االستعمال او التآُكل او  التعرية او التــرسبات ذات ب

المستوى او الطــين او اي رواســـــــ ب اخــرى، 

الـــــصدأ او خــدش األسطح المــطلية او 

المصــــــــقولة، او بـــواسطة نـــــتأئج اخـرى ُمباشرة 

ناتجة عــن الـتأثير الــتدريــــــجي او الُمـــــستمر من 

و مفعول كيميائي، العمل او بفعل الغالف الجوي ابيئة 

ن كون يغيرا انه،  ملزم ومسؤول عــن اي الُمَؤِمِّ

خـــــسارة ناتجة عــن إنقطاع او التدخل في العمل 

التجاري بسبب ضــــــــرر النـــــاشئة عــن تلك 

األسبــــــاب،وبخالف ذلك، مــؤمن عليها بموجب هــذه 

  الوثيقة؛
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10. shortage, destruction, deterioration of or 

damage to raw materials, semi-finished or 

finished products or other materials required for 

proper operation, even if the consequence of 

material damage to an item indicated in the list 

of machinery and plant insured is involved; 

 
11. any restrictions on reconstruction or operation 

imposed by any public authority; 

 

12. the Insured not having at his disposal in good 

time sufficient capital for repairing or replacing 

destroyed or damaged machinery;  

 

13. loss of or damage to machinery, mechanical 

installations and their additional installations or 

other items which are not listed in the list of 

machinery and plant insured, even if the 

consequence of material damage to an item 

indicated in the list of machinery and plant 

insured is involved;  

 
14. loss of business due to causes such as 

suspension, lapse or cancellation of a lease, 

license or order, etc., which occurs after the 

date when the machinery affected by an 

accident is again in operating condition and the 

business could have been resumed, if said 

lease, license or order, etc., had not lapsed or 

had not been suspended or cancelled.    

  
In any action, suit or other proceeding where 

the Insurers allege that by reason of the 

provisions of exclusions 3. – 7. above any loss 

is not covered by this Policy, the burden of 

proving that such loss is covered shall be upon 

the Insured. 

15. loss or damage arising out of marine and 

offshore risk 

 

ر التـــتدريجي ودهــــص أو الهالك او التــالنقـ .10

في او الــضرر الـــــذي يــلحق بالمواد الخـــــــام او 

المــــُنتجات شــ به المــُصنعة او المـُكـــتملة 

الــــــتصنيع، او المـــواد األخــرى التي تتطلبها 

العـــمليات الصــحيحة، حـــــتى ولــــــو كانت 

الــــــــضرر المـــــادي للــــوحدات نـــــــتائج 

المــُشار الـــــــيها في قـــــائمة االالت والمصنع 

 المــؤمن عــليه، معنية بذلك؛

اي قــــــــيود على اعـــادة اإلعمــــار او  .11

العــــــمليات مــفروضة بواســــــــطة ُســــــــــلطة 

 عـــــــــامة؛

ْن لهيكون  في حـــــالة ان .12 ، ليست لديه  الُمَؤمَّ

تحت تصرفه في الــــوقت الُمناسب رأس المال 

إلجراء اإلصالحات او اســـــــتبدال االالت 

  المتــضررة او المــــُحطمة؛

الخــــــسارة او الضــرر، لالالت او  .13

الــــتركـــــيبات المــــــــيكانيكية و التركيبات 

صة بها او الـــوحــدات اإلضــــــافية الخا

األخــــــرى غـــــير المــقيدة في قـــــــائمة االالت 

والمصنع المؤمن عليه، حتي ولو كانت، نـــــــتائج 

الــــــــضرر المـــــادي للــــوحدات المــُشار 

الـــــــيها في قـــــائمة االالت والمصنع المــؤمن 

 عليه، معنية بذلك؛

رة العــــمل التــجاري نـــــتيجة خــــــسا .14

ألســــــــباب، على ســـــبيل المــــــثال، اإليـــقاف، 

إنتهاء او الغاء عـــــــقد اإليـــــــجار او الـــرخصة 

او الطلب ......الخ، والتي تــــــــحدث بعــد تاريخ 

تأثــُر اآللة بحــــــــادث وتكون مرة اخرى في حالة 

كان يــمكن إستئناف العــمل الــــــتجاري، تشغيلية و

إذا لم يتم إنتهاء او الغاء عـــــــقد اإليـــــــجار او 

 .وغيرها الـــرخصة او الطلب

ـــزعم يـــراء او دعوى او إجــراءات ، في اي إجــــ

ن فيها  ، وبموجب األحكام الواردة في الفقرات الُمَؤِمِّ

ـــــــسارة غــــير قابلة ، بــــــأن اي خـ8الى  3من ن 

للـــــــتعويض بمــــــوجب هـــذه الـــــــوثيقة، 

فــــــــفي هــذه الحــــــالة يقـــــــع عــــــبء 

ْن لهإثبــــــات العكس على   .الُمَؤمَّ

الخسارة أو الضرر الناتجة عن المخاطر البحرية . 15

 و الشواطئ.
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BASIS OF INSURANCE 
 
The cover provided under this Policy shall be 

limited to loss of gross profit due to reduction in 

turnover and increase in cost of working and the 

amount payable as indemnity hereunder shall be: 

 

(a) in respect of reduction in turnover: the sum 

produced by applying the rate of gross profit to 

the amount by which the turnover during the 

indemnity period, in consequence of the 

accident, falls short of the standard turnover.  

 
(b) in respect of increase in cost of working: the 

additional expenditure necessarily and 
reasonably incurred for the sole purpose of 
avoiding or diminishing the reduction in 
turnover which but for that expenditure would 
have taken place during the indemnity period 
in consequence of the accident, but not 
exceeding the sum produced by applying the 
rate of gross profit to the amount of the 
reduction thereby avoided, 

less any sum saved during the indemnity 
period in respect of such of the charges and 
expenses of the business payable out of the 
gross profit as may cease or be reduced in 
consequence of the accident,  

 
provided that if the sum insured hereunder is 
less than the sum produced by applying the 
rate of gross profit to the annual turnover, the 
amount payable is proportionately reduced. 

 

 اســـــــــــــــاس الــــــــــــــتأمين

 

جب هذه الوثيقة، تقتصر فقـط الـتغطية الـتأمينية بـمو

على خسارة الربح اإلجـمالي، بسبب انخفاض إجمالي 

دخل األعمال التجارية والزيـادة في تكاليف الـتشغيل ، 

 ففي هـذه الحالة يكون المبلغ المـُستحق كـتعويض هـو:

 

فــيما يتعـلق بانخفاض إجمالي دخل األعمال  )أ(

بــتطبيق مـعدل  ألتجارية ، فإن   المـبلغ الـناتج ،

اجمالي الـربح  على المبلغ الــذي إنخفض في 

ارية عـن الـدخل جإجمالي عـائد األعـمال الت

الــقياسي او الُمتعارف عليه، اثناء فترة التعويض، 

 دث.انتيجة لح

فـــيما يتعـــــــلق بــزيـــــادة تــــكاليف الــتشغيل:  (ب)

ية المـــــنصرفات الــضرورية اإلضـــــاف

ْن له المــــــعقولة، التي يــتكــبدها  ، فقط الُمَؤمَّ

لغرض تـــفادي او تــقليص اإلنــــــــــخفاض في 

إجــــــــمالي عــــــــــائد األعـــــــــمال 

التـــــــــجارية، ويكون ذلك للمصروفات التي تــُنفق 

 اثناء فترة الـــــتعويض وتكون بسبب حـــادث، 

ً منه اي مــــــبلغ ُمــــــدخــر اثنــاء مخــــــ ــصوما

فترة التــعويض، فيما يتعلق بــتلك الــرسوم 

والمــصروفات الخــــاصة بالمعمل التجاري 

والمستحق دفعها من إجمالي الربح، الــذي يمكن ان 

 يكون قــد توقف او تم تخفيضه بسبب الحـــــــادث

 

ـــن المبلغ الـــــناتج بـــــــشرط أال تـــــزيد عـــ

عــن تــطبيق ُمعــــــدل إجــــــــمالي الــــــــــربح 

 على مــــبلغ الـــتخفيض الــذي تم تجنبه بــموجبه.

 

DEFINITIONS 
 

Gross Profit 

The amount by which the sum of the value of the 
turnover and the value of the closing stock exceeds 
the sum of the value of the opening stock and the 
amount of the specified working expenses.  The 
values of the opening and closing stocks shall be 
arrived at in accordance with the Insured’s normal 
accountancy methods, due provision being made 
for depreciation.  

 

 التـــعــــــــــاريـــــــف

 إجــــــــمالي الــــــــــربح

 

ـائد المبلغ الــذي فيه قــيمة مبلغ إجــــــــمالي عـــــــــ

األعـــــــــمال التـــــــــجارية وقــيمة األسهــم التي 

سوف تُغلق تـــــزيد عـــــن قيمة المبلغ الخاص 

بإفتتاح األسهــم ومبلغ المصروفات المــحدد 

لمصروفات العمل.  قـــــــيمة إفتتاح وإغالق 

ً ل ــُطرق  األسهــم، يجب ان يتم الوصول اليها وفقأ

ْن له بـاصة المــحاسبة الخ العــــادية، وتُــوضع الُمَؤمَّ

 النصوص الــواجبه لإلستهالك.
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Specified Working Expenses 

The variable expenses of the business, which are 
not insured by this Policy: 

1. turnover and purchase taxes 

2. purchases (less discounts received) 

3. carriage, packing and freight 

 

Turnover 

The money (less discounts allowed) paid or 
payable to the Insured for goods sold and delivered 
and for services rendered in the course of the 
business at the premises. 

Indemnity Period and Excess Time 

The period not exceeding the indemnity period limit 
stated in the list of machinery and plant insured 
commencing with the occurrence of the accident 
during which the results of the business are 
affected in consequence of such accident, provided 
always that the Insurers are not liable for the 
amount of loss arising during the time excess, such 
time excess to commence as from the beginning of 
the interruption of or interference with the business 
resulting in a claim under this Policy. 
 

 

 نــــــــــــفقات الــــــــــــتشغيل المـُحـــــــــــددة

نــفقات االعمـــال التــجارية المــُـتغيرة، التي تخضع 

 لــتأمين هــذه الوثيقة هي:

عــن  إجـمالي عـائد األعــمال التجارية النـاتجة(1)

 ضـرائب الشراء؛

ً منها الخــصومات (2) المــشتروات )مخصوما

 الواردة(؛

 الـنقل والتعــبئة والـشحن. (3)

 العائد 

أقل خصم المبلغ المدفوع أو القابل للدفع للمؤمن له)

لبضائع المباعة و المستلمة أو الخدمات  مسموح به( 

  .التي أصدرت في اماكن العمل

 ض والــوقت الــزائــدفــترة الــتعويــــــ

الفـترة التي ال تـزيـد عــن حـــد فـترة الـتعويض 

المــذكورة في قــــائمة االالت والمـصنع المــؤمن 

عـــليه، تـبــدأ مع وقـوع الحـادث وأثناءه، تأثـرت 

نـتائج األعمال الـتجارية نـتيجة لــذلك الحادث، وذلك 

ً بـشرط ان  ن دائما عــن مبــلغ  سؤوالً غــير مالُمَؤم ِّ

الخـــسارة الـذي ينشأ اثــناء الــوقت الــزائد، ويــبدأ 

ذلك الـوقت الـزائـد من بــداية إنــقطاع او التــــدخل في 

األعــمال الــتجارية التي تــؤدي الى ُمــطالبة بمــوجب 

 هــذه الــوثيقة.

 
Rate of Gross Profit  
The rate of gross profit earned on the Turnover 
during the financial year immediately before the 
date of the accident. 

to which such adjustments are made as 

may be necessary to provide for the trend 

of the business and for variations in or 

special circumstances affecting the 

business either before or after the accident 

or which would have affected the business 

had the accident not occurred, so that the 

figures thus adjusted represent as nearly as 

may be reasonably practicable the results 

which but for the accident would have been 

obtained during the relative period  after the 

accident.    

 

Standard Turnover The turnover during the period in the twelve  
months immediately before the   date of the 
accident which corresponds with the indemnity 
period. 

Annual Turnover 
The turnover which the Insured would have 
been able to obtain but for the accident during 
the twelve months immediately before either 
the date when the business is no longer 
affected or when the indemnity period ends, 
whichever occurs first. 
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 ُمـعـدل إجــــمالي الـــــربح

هــو ُمعــدل إجمالي الربح الــمكتسب من اجمالي دخل 

األعمال التجارية السنوي، اثناء الســـنة المــالية ُمباشرة 

 قبل تاريخ وقوع الحــادث.

والــذي يتم تــسويته، كما هــو ضروري، لتوفر لتوجه 

األعمال و للتنوع  في او ظروف خاصة تؤثر على 

األعمال لــتوف ر إلتجاه لألعمال التجارية للـــتنوع في او 

الظروف الخاصة التي توثر على االعمال التجارية، سواء 

ان كان قبل او بعــد الحادثة، او التي كان يمكن ان تؤثر 

على األعمال التجارية لو لم يــحدث الحادث، بحــيث يتم 

يكون معقوالً  تعــديل األرقـــــــام لتمثل ما يقُارب ان

وعملياً، النتائج التي كان يمكن الحصول عليها لوال 

 الحــادث اثناء الفترة النسبية بعــد الحادث.

اما قبل او بعــد حدوث الضرر او التي يمكن ان تكون قــد 

اثرت على األعمال، إذا لم يحدث التغيير، وعليه فإن 

قارب، ما األرقام التي تم يتم تسويتها، سوف تــُمث ل ما يُ 

ً النتائج، ولكن كان يكمن  قــد يكون معقوالً وعمليا

الحصول عليها للضرر في الفترة النسببية بعــد 

 الحـــــــادث

اجمالي دخــل األعــمـال الــتجــارية الســنــوي 

 الــقــياسي
شهــر تــبدأ قبل تاريخ  12هــــو الــدخل اثناء فتــرة 

 يتطابق مع فترة التعويض.الحــادث مباشرة والــذي 

 

 اجمالي دخل األعمال التجارية السنــوي 

هــو إجـــمال دخل األعمـــال التــجارية الســــــــــنوي 

ْن له ان يتحصل عليه، ولـــــكن لوالــذي كان يمكن  لُمَؤمَّ

شهــراً قـبل اما  12بسبب الحـــــــادث اثناء فترة  

يه األعمال التجارية لم تعُد الـــتاريخ الــذي تــكون ف

 تتأثر او بنهاية فترة التعويض، ايهما يحــدث اوالً.

Accident 

Unforeseen and sudden physical loss or damage 

occurring to the insured machinery and 

necessitating its immediate repair or replacement 

due to causes such as defects in casting and 

material, faulty design, faults at workshop or in 

erection, bad workmanship, lack of skill, 

carelessness, malice, shortage of water in boilers, 

physical explosion, tearing apart on account of 

centrifugal force, short circuit, storm, or any other 

cause not specifically excluded hereinafter whilst 

such machinery is:  

 (a) working or at rest, 

(b) being dismantled, moved or re-

erected for the purpose of cleaning, 

inspection, repair or installation at 

another location within the 

premises, provided such machinery 

has successfully completed its 

performance acceptance tests. 

 الحـــــــــــــــــادث

هــــو الخــــــسارة او الضــرر المــادي المــُفاجئ 

ْن له وغــير المــتوقع الــذي يصيب آالت  ،الــذي الُمَؤمَّ

باب يــقتضي اإلصالح أو االستبدال الفــوري وذلك ألس

على سبيل المــثال العــيوب في الـصب والمـواد ، 

التصـميم الخـاطئ أو األخــطاء في المـحل او في 

ـنقص في لالتركيب ، ســُوء إتـــقان الصـ نعة او ا

المــهارة او اإلهـمال او تعــُمــد إلحـاق الـضرر او 

نــقص المـياه في الغاليات او المراجل ، او اإلنـفجار 

او تـمزق بسبب قـوة الـطرد المركزي، او المادي 

إنـقطاع الـتيار الكـهربائي او اي سبب آخر، غـير 

  ُمستثني تحـديداً فيما يلي، بـينما تلك اآللة:

 تـعمل او في فـــترة راحـــــة؛ )أ(

تـــم تفــكيكها ، او تحـريكها او إعـــادة تــركيبها   )ب(

صالح او  بغــرض النظافة او الــتفتيش او اإل

تــركيبها في مــــــــكان آخر داخل مـــــكان 

بــشرط ان تكون تلك اآللة قــد  العــــــمل، وذلك

 اكملت اختبارات قــــبول األداء بنــجاح.

Geographical Area 
The Insurance under this Policy is operative only in 
places within the Kingdom of Saudi Arabia unless 
specified otherwise in the policy schedule. 
 

 النطاق الجغرافي.

ْن لهيتم تغطية   بموجب هذه الوثيقة داخل النطاق  الُمَؤمَّ

الجرافي للمملكة العربية السعودية مالم يتم تحديد غير ذلك 

  في جدول الوثيقة
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PROVISIONS 

Memo 1 – Benefits from Other Premises  
 
If during the indemnity period goods are sold or 

services are rendered elsewhere than at premises 

for the benefit of the business either by the Insured 

or by other acting on his behalf, the money paid or 

payable in respect of such sales or services shall 

be taken into account in arriving at the turnover 

during the indemnity period.  

Memo 2 – Return of Premium 

If the Insured declares at the latest six months after 

the expiry of any policy year that the gross profit 

earned during the accounting period of twelve 

months most nearly concurrent with any period of 

insurance, as certified by the Insured’s auditors, 

was less than the sum insured thereon, a pro-rata 

return of premium not exceeding one third of the 

premium paid on such sum insured for such period 

of insurance shall be made in respect of the 

difference. 

If any accident has occurred giving rise to a claim 

under this Policy, such return shall be made in 

respect only of so much of said difference as is not 

due to such accident. 
 

Memo 3 – Relative Importance 

The term “relative importance” referred to in the list 
of machinery and plant insured shall be the 
percentage effect which a breakdown of a 
particular machine will have on the total gross 
profit, disregarding any loss minimizing measures.  
If in the event of an accident affecting an insured 
item of machinery the percentage of relative 
importance stated in the list of machinery and plant 
insured for this item is lower than the actual 
percentage of relative importance subsequently 
arrived at for the period of interruption, the Insurers 
shall only be liable to indemnify the proportion 
which the percentage of relative importance stated 
in the list of machinery and plant insured bears to 
the actual percentage. 

 أحـــــــــــــــكام 

 الـفوائــد من أمـاكن العـــمل األخــرى –( 1مـــُذِكـرة )

 

في حالة بــيع الــبضائع اثناء فترة التــعويض او تقــديم 

الخــدمات في مــــكان آخـــر  بخالف مــكان العـــمل 

ْن لمصلحة العمل التجاري ، سواء ان كان بواسطة  الُمَؤمَّ

خــر يعمل نيابة عنه ، فإن المبلغ او اي شخص آله 

الــذي دُف ع او المستحق فـيما يتعلق بتلك المبيعات او 

الخدمات يجـب ان يؤخـذ بعـين االعتبار عـند حساب 

  إجـمالي عائد األعمال التجارية أثـناء فــترة التــعويض.

 استرجاع الـقــــــــسط –( 2مــــــــــُذِكـرة )

ْن له الُمؤَ اعالن  في حال  ، في الـــست اشهــر مَّ

األخــيرة بعــــــــد انتهاء اي ســنة تأمينية ، بأن 

إجــــــــمال الربح المــُكتسب اثــــناء الفـــترة 

( شــهر، في معــظم 12المـــــــالية او الُمحـــــــاسبية )

األحيـان مـُتزامنة مع اي فــــــــــــترة تــأمين ، كما 

تمدة من ُمــدقق حــ سابات المــــــؤمن عــليه ، هــي معــ

إذا اعــلن بأنها اقــل من المــبلغ المـــــؤمن به، 

فــــــسوف يــــتم إرجــــاع تنــاُســــــــبي من 

الــــــــــقسط بحــيث ال يــــــــزيد عـــــــن ثلث القــسط 

تــأمين المــدفوع لــذلك المبلغ المــؤمن به، ولفترة ال

  هــذه، ســوف يتم بالن ــــــــسبة للفرق.

في حــــالة وقــوع اي حــــادث يــــــؤدي الى 

مـــــــُطالبة بـــــــموجـب هــذه الوثيقة ، فإن ذلك 

االسترجاع يجـــــــب ان يــــــــتم  وبــالـــوضع في 

االعتبار فــقط الــــفرق المــذكور ، وكـــــــأنه ال 

 ــــــعود الى مـ ثل ذلك الحـــــادث.ي

 األهــــــــــــــــمية النِـــــــــــــسبية–( 3مــــــــــُذِكـرة )

مصطلح " األهـمية الن ـسبية" الُمـشار اليه في قــــائمة 

االالت والمـصنع المؤمن عليه، يجب ان تـكون، تأثــير 

على إجـمالي  طل آلة مـُعينةعالنـسبة المئوية الناتج من تـ

ـتدابير المـتخذة للحـد من لالربح، بغض الـنظر عـن ا

ة مـؤمن لالخـسائر.  في حالة وقـوع حادث يـؤثر على آ

عليها، فإن نسـبة األهـمية الن سبية المـشار الـيها في قائمة 

ــة، إذا كانت لـؤمن عليه، لهـذه اآلماالالت والمـصنع ال

ـقيقة للألهــمية الن ـسبية التي اقـل من الـنسبة الــمئوية الحـ

تـم حسابها لـفترة اإلنقطاع، تـلتزم الشـركة فــقط 

بـمسؤوليتها بـتعويض الُجـزء من الـنسبة المئوية الخاصة 

باألهـمية الن ـسبية الُمـشار اليها في قـائمة االالت والمصنع 

 ؤمن عليه الـذي يحـمل الــنسبة الــمئوية الحــقيقة. مال
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Memo 4 – Overhauls 
 

In calculating the loss, due allowance shall be 
made for the time spent on any overhauls, 
inspections or modifications carried out during any 
period of interruption. 
 

Memo 5 – Benefits after Re-commissioning 

If during a period of six months immediately 
following the re-commissioning of insured 
machinery after an accident, the Insured derives 
benefits from deferred sales or from increased 
production and/or profits as a consequence of an 
interruption, such benefits shall be taken into 
account in determining the indemnity payable 
under this Policy. 

 

Memo 6 – Reinstatement of Sum Insured 
 

For the period following the occurrence of an 
accident up to the end of policy period the sum 
insured shall be reinstated by payment of an 
additional premium on a pro-rata basis, such 
premium to be calculated from that part of the sum 
insured which corresponds to the indemnity paid; 
the agreed sum insured shall remain unaltered. 
  

Memo 7 – Material Damage cover for 
Machinery Insured 

The machinery described in the list of machinery 
and plant insured shall be covered against 
machinery breakdown during the currency of this 
Policy. 

 

الــــــــــــــترمـــيم/ اإلصــــــــــالح –( 4ــــــُذِكـرة )مــــ

 الـــــــــــشامل

ـــــــــساب الخــــــسارة،يجب ان تكــون هنالك  عــــند ح 

عــالوة  مــُخصصة للوقت الــذي يــستغرقه اي ترميم 

او إصالحات او تفــتيش او إدخــال تعــديالت تمــــت 

 انقطاع.خالل فــــترة اي 

 فـوائـد إعادةإعــتماد الـصالحـية للـتشغيل–( 5مـُذِكـرة )

أثـــــناء فترة الــست اشهــر بعــد إعــــــــادة 

إعــــــــــــتماد الـــــــصالحـــية لـــتشغيل لآللة 

ْن لهالمــؤمن عليها، بعــد الحـــادث ، اذا حصل   الُمَؤمَّ

لمؤجلة او من زيادة على فـــــوائد من المــبيعات ا

اإلنتاج و/او من االرباح كنتيجة لالنقطاع ، فإن تلك 

األرباح سوف تؤخــذ بعين االعتبار في تحـــــديد 

التــعويض الُمستحق بمـــــوجــــــب هـــــــذه 

 الـــــوثيقة.

 إعــــادة مـبلغ التــأمـــــــــين–( 6مــُذِكـرة )

تي تلى وقوع الحــادث ، وحتى بالـــــــــنسبة للــفترة ال

انتهاء فترة سريان الوثيقة ، تتم إعــادة الـــــتأمين 

ْن له ل ، في حـــــالة ســـــــداده للقــــــسط لُمَؤمَّ

اإلضـــــــافي بالتناسب ، ويتم حساب ذلك الــقسط من 

ذلك الجــزء من مبلغ التأمين الــذي ينطبق على 

ف ع؛ ويـــــظل المبلغ الُمتفق عليه التـــــــعويض الــذي دُ 

 كما هــو دون تـــــــغيير.

 

تغــــــطية الــــــــــــضــرر –( 7مــــــــــُذِكـرة )

 المـــــــــادي لآللـــــــة المــؤمــن عـــــليها

اآللـــــــة المـــُبينة في  قـــــائمة االالت والمصنع 

ـؤمنة ضــد أعــــطال المــؤمن ، يـــــــجب ان تكون م

 اآلالت اثنـــــــاء ســــــريان هــذه الوثـــيقة.

 

CONDITIONS AND WARRANTIES: 
 

1. The due observance and fulfillment of the 
terms of this Policy in so far as they relate to 
anything to be done or complied with by the 
Insured and the truth of the statements and 
answers in the questionnaire and proposal 
made by the Insured shall be a condition 
precedent to any liability of the Insurers.  

 
 
 
 

 الـــــــــــــــشروط و االشتراطات :

اإللتزام بتنفيذ شروط واحكام هــذه الوثيقة في الحــد  .1

الذي يتعلق باألشياء التي يجب مراعاتها من قبل 

ْن له  وبيان الحقيقة واألجوبة في طلب التأمين الُمَؤمَّ

، كلها تُعتبر شــرط  ُمسبق ْن له الُمَؤمَّ مقدمة من قبل 

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

3. The Insured shall at his own expense take all 
reasonable precautions and comply with all 
reasonable recommendations of the Insurers to 
prevent loss or damage and comply with 
statutory requirements and manufacturers 
recommendations. 

 

4. a) Representatives of the Insurers shall at any     
            reasonable time have the right to inspect 

and examine the risk and the Insured shall 
provide the representatives of  the Insurers 
with all details and information necessary 
for the assessment of the  risk, 
  

      b) The Insured shall as soon as practicable 
notify the Insurers by telephone or fax 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 premium shall, if necessary, 
be adjusted accordingly,  

 

c) Dismantling and reassembling in 
connection with any examinations shall be 
carried out by the Insured on such date or 
dates as the Insurers and the Insured 
mutually agree upon for the making of such 
examinations.  
 

5. The Insured shall be obliged to keep complete 
records.  All records, (e.g. inventories, 
production and balance sheets) for the three 
preceding years shall be held in safe keeping 
or, as a precaution against their being 
simultaneously destroyed, the Insured shall 
keep separate sets of such records. 

 
 
 
 
 

 

يُعــتبر جــدول الوثيقة جزًء ال يتجزأ من هــذه الوثيقة  .2

مت في هــذا  وجملة "هــذه الوثيقة" متى ما أُســتُخد 

العقد، تقرأ لتشمل الجـدول واألقســـــــام.  كما ان اي 

ينسب اليها معنى محدد في اي جزء كلمة او تعبير، 

من هـذه الوثيقة او جــدول الوثيقة او األقــسام سوف 

 يحمل ذلك المعنى اينما ظــهر.

 

ْن له يلتزم   .3 وعلى نفقته الخاصة، بإتخاذ كافة  الُمَؤمَّ

اإلحتياطات المعقولة واإلمتثال ألي توصيات معقولة 

ضرر او صادرة من الشركة لمنع وقوع الخسارة او ال

المسؤولية، كما يلتزم بمراعاة توصيات الُمصن ع 

  والمتطلبات القانونية.

  

ن يكون لممثلي  أ(   .4 في اي وقت معقول الحق في الُمَؤم ِّ

ممتلكات مؤمنة بموجب هـذه الوثيقة،  ايمعاينة  

ْن له ويلتزم  بتقديم كافة التفاصيل الُمَؤمَّ

ِّ والمعلومات الضرورية لممثلي  ، وذلك ن الُمَؤم 

  لتقدير حجم المخاطر.

  

ْن له يلتزم   ب( ن ، بإخطار الُمَؤمَّ بأقرب وقت الُمَؤم ِّ
ً عن اي تغيير مادي او ممكن ً وخطيا ، هاتفيا

جوهري في طبيعة المخاطر والسبب على نفقته 

الخاصة واإلحتياطات االضافية الُمتخذة، حسب 

 ما تتطلبة الظروف و حدود التغطية التأمينية و/او

  تسوية القسط، إذا ما إقتضى األمر بناء على ذلك. 

 

التــــفــكيك وإعــــادة التــركيب الُمتعلقة بأي  ج(

ْن له فحص ، يجب القيام به بواسطة  في الُمَؤمَّ

اليوم او األيام التي يــتفق عليها بإتفاق ُمـتبادل بين 

ْن له  ن و الُمَؤمَّ  للقيام بتلك الفحوصات.الُمَؤم ِّ

 

 

ْن له يـــــــلتزم  .5 باالحتفاظ بســ جالت كاملة الُمَؤمَّ

جالت )علي سبيل المثال، المــخزونات  وكافة الــس 

واإلنتاج والمــيزانيات العــمومية( للسنوات الثالث 

الســــابقة، يجب اإلحــتفاظ بها في مــــــكان آمــن، 

او، على سبيل اإلحــتياط، اإلحتفاظ بها حــتي ال 

ْن له في وقت واحــد، ويجب على  تتدمر الُمَؤمَّ

جالت.    اإلحــتفاظ بمجموعات منفصلة من تلك الس 
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6. In the event of any occurrence, which gives rise 
or is likely to give rise to a claim under this 
Policy, the Insured shall 

 

a) as soon as reasonably practicable notify 
the Insurers by telephone as well as in 
writing, giving an indication as to the 
nature and extent of the  loss or damage;  

 

b) do and concur in doing and permit to be 
done all such things as may be 
reasonably practicable to minimize or 
establish the extent of any interruption of 
or interference with the business or to 
avoid or diminish the loss resulting there 
from; 

 

c)  as far as may be reasonably practicable, 
without causing any increase in the period 
of interruption or interference, take 
precautions to preserve any thing which 
might prove necessary or useful by way 
of evidence in connection with any claim; 

 
d) discontinue the use of any damaged 

machinery unless the Insurers authorize 
otherwise, and the Insurers shall not be 
liable in respect of any further interruption 
or interference arising out of the continued 
use of any damaged machinery without  
having given their consent to such use until 
said machinery has been repaired to the 
satisfaction of the Insurers, 
 

7. In the event of a claim being made under this 
Policy not later than thirty days after the expiry 
of the indemnity period or within such further 
times as the Insurers may allow in writing, the 
Insured shall at his own expense deliver to the 
Insurers a written statement setting forth 
particulars of his claim together with details of 
all other policies covering the accident or any 
part of it or consequential loss of any kind 
resulting there from, and the Insured shall at 
his own expense also produce and furnish to 
the Insurers such books of account and other 
business books, (e.g. invoices, balance sheets 
and other documents, proofs, information, 
explanations and other evidences)  as may 
reasonably be required by the Insurers for the 
purpose of investigating or verifying the claim, 

 

في حالة حــدوث اي واقعة تؤدي الى ُمطالبة تأمينية،  .6

ْن له بموجب هــذه الوثيقة، يلتزم    بــ:الُمَؤمَّ

 

إخــطار الشركة فوراً هاتفياً وخطياً مع تقديم بيان  (أ

الخسارة او الدمار الذي   عن طبيعة ومــدى

 حــدث.

الـقيام ب، والموافقة على والسماح بالقيام بكافة   ب(

التدابير التي قــد تكون معقولة و عملية،  لتقليل 

او لـــــــــتحديد مــدى اي االنقطاع او التدخل 

في العمل التجاري او لتجنب او الحـــــــد من 

 الخسارة النـــــــــاتجة من ذلك .

 

الى المــــــدى المــــــــعقول بشكل عملي ، ودون  ج(

التسبب في زيادة فترة االنقطاع او الــتدخل ، 

فاظ على اي  اتخاذ اإلحــــتياطات الالزمة للح 

ً او مفيد كــــــــدليل في  شئ، ثبت بأنه ضروريا

 المطالبة.

 

وافق ياستخدام اي آلة متضررة ، ما لم  إيــــقاف )د(

 ِّ ن كون ين على خالف ذلك وال الُمَؤم  الُمَؤم ِّ

مسئولة عــن اي إنقطاع آخر او تــدخل ناشئ 

عــن إستمرارية إستخدام االلة الُمتضررة دون 

موافقتها على ذلك اإلستخدام ، ما لم يتم إصالح 

نتلك اآللة بما يُرضي   .الُمَؤم ِّ

 

في حــالة تــقديم ُمطالبة بموجب هــذه الـــوثيقة ،  .7

ـد موعــد ال يتجاوز الثالثين يوم بعــد انتهاء فترة بعــ

الفترات اإلضافية التي  التعويض ، او خالل تلك

ن سمح بها ييمكن ان  ْن له ، خطياً ، يلتزم الُمَؤم ِّ الُمَؤمَّ

ن ل، وعلى نفقته الخاصة ، ان يقــدم  إقرار او لُمَؤم ِّ

بيان خطي ، يوضح فيه تفاصيل المطالبة ومصحوبة 

ل اي وثائق تأمين اخرى تغطي الحــادث او بتفاصي

اي جزء منه او الخســـــــارة اإلســتتباعية من اي 

ْن له نــوع والنـــاتجة عــن الحادث.  كما يلتزم  الُمَؤمَّ

ن وعلى نفقته الخاصة، إنتاج و تقديم  تلك الُمَؤم ِّ

دفــــاتر الحـــــــسابات وُكتيبات العمل التجاري 

يل المثال، الفواتير والميزانيات األخرى )على سب

العمومية والُمستندات األخرى، والــبراهين 

والمعلومات واألدلــــة األخــــرى(، والتي قــد 



 

  
 

Product ID A-ACIG-1-C-16-007                                                                     V3-31/08/2021                                                                 Page 13 of 18 

 
 المكتب الرئيسي فرع جدة فرع الخبر فرع خميس مشيط

710-2237465: فاكس/  710-2215521: هاتف 310-8938440: فاكس/  310-8933637: هاتف   
المملكة العربية السعودية 21462جدة 7076ب .ص  

210-6617421: فاكس/  210-2663322: هاتف  
المملكة العربية السعودية 11511الرياض  40523ب.ص  

110-4852727: فاكس/  110-4852626: هاتف  
Khamis Mushait Branch Al-Khobar Branch Jeddah Branch Head Office  

Tel 017-2215521; Fax 017-2237465 Tel 013-8933637; Fax 013-8938440 
PO Box 7076 - Jeddah 21462, KSA 
Tel 012-6633222; Fax 012- 6617421 

PO Box 40523 - Riyadh 11511, KSA  
Tel 011-2013370; Fax 011-2013375 

 

 

together with – if required – a statutory 
declaration of the truth of the claim and of any 
matters connected therewith. 

 

8. In the event of an accident to any insured 
machinery likely to give rise to a claim 
hereunder the Insurers shall have the right to 
take over and control all necessary repairs or 
replacements.  

 
9. In the event of any occurrence in respect of 

which a claim is or may be made under this 
Policy the Insurers and every person 
authorized by the Insurers may, without thereby  
incurring any liability and without diminishing 
the right of the Insurers to rely upon any 
condition of this Policy, enter any building 
where the loss has happened and may take 
possession of or require that any of the 
machinery be rendered to them and may keep 
possession of and deal with such machinery for 
all reasonable purposes and in any reasonable 
manner.  This condition shall be evidence of 
the leave and license of the Insured to the 
Insurers so to do.  If the Insured or anyone 
acting on his behalf does not comply with the 
requirements of the Insurers or hinders or 
obstructs the Insurers during any of the above 
mentioned acts, then all benefits under this 
Policy shall be forfeited. 

 
10. The Insured shall at the expense of the 

Insurers do and concur in doing and permit to 
be done all such acts and things as may be 
necessary or required by the Insurers in the 
interest of any right or remedy or of obtaining 
relief or indemnity from parties (other than 
those Insured under this Policy) to which the 
Insurers are or would become entitled or which 
would be subrogated to them on paying for or 
making good any loss or damage under this 
Policy, whether such acts and things are or 
become necessary or required before or after 
the Insured’s indemnification by the Insurers.  

 
  
 
 
 

ن تطلبها  بشكل معقول، بـــــــــغرض الُمَؤم ِّ

التـــــحقيق والـــــتأُكــد من صحـــــة الُمـــــطالبة، 

بحــــــــقيقة  مصحوبة بــإقـــــــرار قــــــانوني

وصــ حة المـُطالبة واي مســـــــألة اخرى مــُـتعلقة 

 بها عند طلب ذلك.

في حــــــالة وقوع حــادث ألي آلــة مــؤمن عليها،  .8

ومن المــُرجح ان يــــؤدي الى ُمطالبة بمــوجب 

ن لهــذه الوثيقة، يكون  الحــق في اخــذ زمام لُمَؤم ِّ

ـــــافة اإلصالحات واالستبداالت األمر و القيام بكـــ

 الـــضرورية.

في حالة حـدوث اي واقعة ، وتــم تــقديم او قــد يتم  .9

تقــديم مطالبة بشأنها، بموجب هــذه الوثيقة، فيجوز 

ن ل ن وألي شخــص مخول من قبل لُمَؤم ِّ ، الُمَؤم ِّ

ودون أن تتكبد اي مسؤولية ودون الحد أو تقليص  

نحــق  في اإلعـــتماد على اي شرط ُمــدرج  الُمَؤم ِّ

في هــذه الـوثيقة، دخـول اي مبنى، حـــدثت فيه 

الخــسارة ويمكنها ان تسـتحوذ على او تطلب تسليم، 

اي آلــة ، ويمكنها ان تحــتفظ باآللة والتعامل معها 

لكل األغـــراض المعقولة وبكافة الطــرق المعقولة.  

تصريح ومــوافقة من على  يــُعتبر هــذا الشرط دلـيل

ْن له قبل  ر.  إذا لـم يــمتث ل الُمَؤمَّ للشركة للقيام بما ذُك 

ْن له  او من يتصرف نـيابة المـؤمن له او إعاقـة الُمَؤمَّ

ن اوعـرقلــة  أثناء القيام بأي من التـصرفات الُمَؤم ِّ

المـذكورة، ففي هـذه الحالة تسـقط كافة الـفوائـد 

   ا في هــذه الـوثيقة.المـنصوص علــيه

ْن له يلتزم  .10 ن ، وعلى نفقة الُمَؤمَّ ، القيام بـ ، الُمَؤم ِّ

والموافقة على، والسماح للقيام بكافة التصرفات 

واألشياء التي قــد تكون ضرورية او مطلوبة 

ن بواسطة  في مصلحة اي حق او تعويضات او الُمَؤم ِّ

للحصول على تسوية او تعويض من اطراف 

في وثيقة التأمين هــذه(  الف هؤالء الـمضمنين)بخ

ن ستحقها يوالتي  او قــد تكون مستحقة او يمكن الُمَؤم ِّ

ن أحاللها لمصلحة  ، بعد ان تدفع تكاليف جبر الُمَؤم ِّ

اي ضرر او خسارة بموجب هــذه الوثيقة، سواء ان 

كان تلك األشياء او التصرفات اصبحت ضرورة او 

ْن له تعويض مطلوبة قبل او بعــد  من قبل الُمَؤمَّ

ن   .الُمَؤم ِّ
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11. a) If   any    claim    made   is     fraudulent   or    
      substantially   exaggerated,   or  if any false  

            declaration  or statement is made in 
support thereof, then this Policy shall be   
void and the Insurers shall not be liable to 
make any payment hereunder;   

 

b) In the event of the Insurers disclaiming 
liability in respect of any claim and if an 
action or suit is not commenced within the 
legal permitted period for litigation 
procedures after such disclaimer or (in the 
case of arbitration taking place in 
pursuance of condition 19 of this Policy) 
within the legal permitted period for 
litigation procedures after the arbitrator or 
umpire have made their award, all benefits 
under this Policy in respect of such claim 
shall be forfeited. 

 

12. If at the time any claim arises under this Policy 
there is any other insurance covering the same 
loss or damage, the Insurers shall not be liable 
to pay or contribute more than their ratable 
proportion of any claim for such loss or 
damage. 

The Insurers shall not be liable to pay for or 
contribute to any loss, which but for the 
existence of this Policy is or would be insured 
by any Loss of Profits policy covering Marine 
risks or Fire and/or Explosion risks.   

 

13. The indemnity shall fall due two weeks after its 
final determination.  If after the expiry of one 
month since the beginning of an interruption of 
or interference with the business and after the 
expiry of each further month it is possible to 
determine the minimum amount which the 
Insurers are liable to pay for the elapsed period 
of interruption, the Insured shall be entitled to 
demand that such amount be paid to him as an 
installment of the total indemnity.   

 

The Insurers shall be entitled to postpone 
payment 

 

a) If there is any doubt as to the Insured’s right 
to receive payment, until the necessary 
proof is furnished;  

 

 

إذا كانت المطالبة ، بأي حال من األحوال  )أ( .11

مزورة او إحتيالية ، او مبالغ فيها بشكل كبير ، 

او هنالك إقرار او بيان كاذب لدعم  المطالبة ، 

ن كون يتعتبر هــذه الوثيقة ُملغاة ولن ف الُمَؤم ِّ

 بموجبها. عن دفع اي تعــويض  مسئوالً 

ن في حالة رفض  )ب(  ألي مطالبة و لم يتم الُمَؤم ِّ

اتخاذ إجراء او رفع دعوى خالل المدة التي 

يجيزها النظام العام إلجراءات التقاضي  من 

تاريخ الرفض او )في حالة التحكيم بموجب 

من هــذه الوثيقة( خالل المدة التي  19الشرط 

بعــد   يجيزها النظام العام إلجراءات التقاضي

صــدور الُحــكم من المحكمين او الــحَكم في 

النزاع ففي هــذه الحالة تسقط كافة المنافع فيما 

 يتعلق بتلك الُمطالبات. 

في حالة وجود مطالبة بموجب هــذه الوثيقة ، و كان  .12

هنالك تأمين آخر يشمل تعويض نفس الخسارة او 

نكون يالمسؤولية ، فلن الضرر او   الً مسؤو الُمَؤم ِّ

عــن دفع او المشاركة في التعويض فيما يزيد عــن 

 حصتها النسبية في الخسارة او الضرر.

ن ـــكون يلن   عــن دفع اي تعويض  مسئوالً الُمَؤم ِّ

ألي خسارة او حتى االشتراك فيه عند وجود اي 

وثيقة تأمين لخسارة الربح تغطي المخـــــاطر 

 واإلنفــجارات. الــبحرية او مخــــاطر الحــريق

ً بعــد اسبوعين من  .13 يــــــــــكون الــتعويض ُمستحقا

إتخاذ القرار بشأنه.  و في حالة مضي شهر من 

تاريخ بــداية اإلنقطـاع او الــتدخل في األعمال 

شهر إضافي فيتم تحديد التجارية وبعــد انتهاء كــل 

ن كون فيه يادني مبلغ  دفعه لتقوم بـ  الً مسئوالُمَؤم ِّ

ْن له ل للفترة الُمنتهية من اإلنقطاع، و الحق في لُمَؤمَّ

المطالبة بــأن يدفع له ذلك المبلغ كــقســـــط من 

 .مبلغ الــــــتعويض الكـــــــامل

ن لكما أنه         الحـــــق في تـــــــــأجـــيل دفـــع لُمَؤم ِّ

 الـــتعويض في الحاالت التالية:

ْن كوك تتعلق بـــحق ك شـــإذا كانت هنال )أ(  الُمَؤمَّ

 في استالم التعويض ، حـــتى يـتم تقديم له
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b) If, as a result of any physical loss or 
damage or any interruption of or 
interference with the business, police or 
penal investigations have been initiated 
against the Insured, until the completion of 
such investigations.  

 

The Insurer shall not be liable to pay 
interest.   

 

14. Should at any time after the commencement of 
this Policy.  

a) the business be wound up or carried on by 
a liquidator or receiver or be permanently 
discontinued, 

    b) the Insured’s interest ceases otherwise than 
by death, 

    c)  any alteration be made whereby the risk of 
accident is increased, 

d) the retention standby or spare machinery or 
any other loss, minimizing factors in 
existence when the insurance was effected 
be reduced or discontinued, or such 
standby or spare machinery be not 
maintained in an efficient working condition 
and available for immediate use, then this 
Policy shall be avoided unless its 
continuance is admitted by a special written 
statement signed by or on behalf of the 
Insurers. 

 

15. Cancellation 
 

This policy may be terminated by the Insurers 
after thirty (30) days’ notice to that effect being 
given to the Insured.  However, no notice of 
cancellation shall be effective unless it is based 
on the occurrence, after the effective date of 
the policy, of one or more of the following: 

 
a) conviction of a crime arising out of acts 

increasing the hazard insured against 

b) discovery of fraud or material 
misrepresentation; 

c) discovery of willful or reckless acts of 
omissions increasing the hazard insured 
against; 

 

  اإلثـــــبات الالزم او األدلة الضرورية؛

ن إذا كان هناك تحقيق بواسطة )ب( أو الُمَؤم ِّ

ْن له تحقيقات جنائية ضد  فيما يتعلق الُمَؤمَّ

 بالــخســــــــارة المــــــــادية او الــــــضرر او

اي إنــــقطاع او تــدخل في االعمــال التجارية 

، ففي هــذه الحالة يتم االنتظار حتى استكمال 

  ذلك التحقيق.

ن   عن دفع الفائدة. غير مسؤوالً الُمَؤم ِّ

و يجب الغاء وثيقة التأمين بعــد بــدء ســــريانها في  .14

 الحاالت التالية :

الــمواصلة فيه إنهــــــاء العــمل التــجاري او  )أ(

بواسطة مصفي الشــركات او حارس قضائي او 

 توقف العمل نهائياً.

ْن له تــوقفت مصلحة   )ب(  بغــير المــوت.الُمَؤمَّ

اي تــغيير يتم، ويــؤدي ذلك الى زيـــــــادة  )ج( 

  خــطر الحـــــادث.

االحتفاظ بآلة جاهزة للتشغيل او آلة أخرى تحل  )د(

عــوامل آخــرى للحــد من محلها ، او اي 

الخســارة المـوجودة ، عــندما نُف ذ الـــــــتأمين ، 

يتم تخفيضه او وقفه، او عــندما ال يتم صــيانة 

اآللة الجاهزة للتشغيل او اآللة الثانية التي تحل 

محلها، ووضعها في حالة تشغيلية فعالة وتكون 

يجب تجنب هذه موجودة لإلستخدام الفوري.

 باستمرارها ما لم تسمح شــركة الــتأمينقة الوثي

 .ببيان مكتوب وموقع من قبلها او من ينوب عنها

 اإللــــــــــــــغاء .  15

ن يمكن الـغاء هــذه الــوثيقة من قبل   بعـد الُمَؤم ِّ

ً بذلك 30إشعار مدته ثالثين ) ْن له ل( يوما ، لُمَؤمَّ

يكون الي  غير انه،، وبعـد تاريخ سريان الوثيقة، ال

ً على حـدوث  إشعار باإللغاء فعالية ما لم يكن مبنيا

 أحــد االمــور التالية:

اإلدانة في جــريمة ناشئة عــن تصرفات تـزيد  (أ)

 من المخاطر المؤمن عليها؛

إكتشاف اإلحتيال او إخفاء الحقائق الجــوهرية  (ب)

 في الوصف؛

إكتشاف افعال متعمدة او متهورة او عــدم  (ت)

ل والتي من شأنها زيادة المخاطر القيام بأفعا
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d) physical changes in the property insured 
which result in the property becoming 
uninsurable; or 

e) a determination by the Office of the 
Director of Insurance Supervision of the 

Saudi  Central  Bank  that the continuance 

of the Policy would violate or would place 
the Insurer in violation of the Implementing 
Regulations. 

 

All notices of cancellation shall be in writing, 
mailed or delivered to the named Insured at the 
address shown in the Policy, and shall state (a) 
which of the grounds set forth above is relied 
upon and (b) that, upon written request of the 
named Insured, the Insurer will furnish the facts 
on which the cancellation is based.  In the 
event of such cancellation, the Insurer shall 
refund the paid premiums less the earned 
portion thereof to the Insured. 

 

This policy may be terminated at any time at 
the request of the insured in which case the 
Insurer will retain a premium in accordance 
with the following scale for the time the policy 
has been enforced provided there are no 
unpaid or outstanding claims. 

 

 المؤمن ضـدها؛

التغيير المادي في الممتلكات المؤمن عليها  (ث)

 والذي يجعل من الممتلكات غير قابلة للتأمين؛ او

بقرار من مكتب مــدير مراقبة التأمين في  (ج)

بأن إستمرار    البنك المركزى السعودى

الوثيقة يمكن ان يؤدي الى مخالفة او  وضع 

 في مخالفة للوائح التنفيذية.ن الُمَؤِمِّ 

يجب ان تكون كافة إشعارات اإللغاء خطية، وترسل 

بالبريد او تُسلم الى الشخص المبين أسمه في العنوان 

الموجود في وثيقة التأمين، ويجب ان يشمل )أ( أي من 

اإلسباب المذكورة اعاله التي ادت الى اإللغاء، و)ب( 

ْن لهالمُ في حالة الطلب المكتوب من قبل  لتزم ي،  َؤمَّ

ن  عليها اإللغاء.  قديم كافة الحقائق التي بُني بتالُمَؤِمِّ

ن لتزم يوفي هذه الحالة  بإرجاع مبلغ القسط الُمَؤِمِّ

ً منه القسط المستحق على الفترة  المدفوع، مخصوما

  المستخدمة من التأمين.

ْن يمكن إلغاء هــذه الوثيقة في اي وقت بطلب من  الُمَؤمَّ

ن قوم يوفي هــذه الحالة ، له  باإلحتفاظ بالقســط الُمَؤم ِّ

ً للجــدول اآلتي للفترة التي تكون فيها  فقا الُمستخدم و 

بشرط عدم وجود  وثيقة التأمين سارية المفعول.

 مطالبات غير مدفوعه أو متوقفة.

 
Short Period Rate Cancellation 

 

 
Period of Insurance 

 Percentage of 
Annual  Premium to 

be retained 

1 Month  20% 
2 Months  30% 
3 Months  40% 
4 Months  50% 
5 Months  60% 
6 Months  70% 
7 Months  75% 
8 Months  80% 
9 Months  85% 

10 Months  90% 
11 Months  95% 

 
 

 

 قـيمة او معـدل إلــغاء وثـيقة التأمين في فـترة قصـيرة
 

 فــترة

ســريان 

 التأمين

لنسبة المؤية من القســط ا

السنوي التي سوف يتم 

 اإلحتفاظ بها

شهر 1  20%  

شهر 2  30%  

شهر 3  40%  

شهر 4  50%  

شهر 5  60%  

شهر 6  70%  

شهر 7  75%  

شهر 8  80%  

شهر 9  85%  

شهر 10  90%  

شهر 11  95%  
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16. It is hereby declared and agreed that 
notwithstanding anything to the contrary 
contained within the Policy, this insurance will 
be declared valid and binding upon the Insurer 
only when the premium therefore have actually 
been paid in full and duly acknowledged in a 
receipt signed by the authorized official or 
representative of the Insurer or premium is 
received by Agents of the Insurer, regardless of 
issue of receipt. 

17. The amount of loss or damage for which the 
Insurer may be liable, under this policy, shall be 
paid within thirty (30) days after proof of loss is 
received by the Insurer and ascertainment of 
the loss or damage is made either by 
agreement between the Insured and the 
Insurer or by arbitration.  

 
18. Notice of Renewal: The Insurer shall notify 

the Insured in respect of the expiry date of the 
Policy two weeks prior to expiry date in order 
to enable the Insured to renew it or obtain a 
policy from another Insurer.  

 

19. Jurisdiction and Applicable Law:  

Any dispute, difference, controversy, or claim 
of any kind whatsoever that arises or occurs 
between the Parties in relation to anything or 
matter arising under, out of, or in connection 
with this contract shall be resolved amicably 
between the Parties within thirty (30) days, 
should the parties fail to do so within the said 
period, dispute, difference, controversy, or 
claim shall be exclusively and finally settled, 
under the Committees for Resolution of 
Insurance Disputes and Violations set forth 
under Article No. (20) of the Law on 
Supervision of Cooperative Insurance 
Companies, issued by Royal Decree No. 
(M/32) dated 02/06/1424H 

20. No alterations to this Policy will be held valid 
unless the same is signed or initialed by an 
Authorized Officer of the Insurer and none of 
the provisions, conditions and terms of this 
Policy shall be waived or altered except upon 
written request  submitted by the and to which 

.تم اإلتفاق واإلعالن بموجبه وعلى الرغم من اي بند 16

مخالف تحتوي عليه هــذه الوثيقة هــذا التأمين سوف 

ن ليتم اإلعالن عنه بأنه ساري المفعول وُملزم  لُمَؤم ِّ

فـقط عــندما يتم ســداد قـسط التأمين بالكامل بشكل 

ستالم موقع فعلي وتم اإلقرار بـذلك بتحرير إيصال باإل

نمن قبل الموظف المفوض او ممثل  أو تم  الُمَؤم ِّ

استالم القسط من قبل وكيل المؤمن، بغض النظر عن 

 .إيصال اإلصدار.

ن تحمله ية الخسارة او التلف الــذي يمكن . قـــيم17 الُمَؤم ِّ

وتكون مسئولة عــنه بــموجب هــذه الوثيقة سوف 

ً من تاريخ  ( ثالثين30يتم سـداده خالل فترة ) يوما

ن استالم  للمستندات المؤيدة والتحقق من ان الُمَؤم ِّ

ن الخسارة او التلف قــد تم إما باتفاق بين   والُمَؤم ِّ

ْن له   او بواسطة التحكيم. الُمَؤمَّ

ن يجب على  .إشعار التجديد:18 ْن لهإشعار الُمَؤم ِّ  الُمَؤمَّ

ْن اقبل اسبوعين من تاريخ انتهاء الوثيقة ليتمكن  لُمَؤمَّ

من تجديد الوثيقة او الحصول على وثيقة من شركة  له

  أخرى

 اإلخــــــتصاص والــــــــقانون واجب الــتطبيق:.19

تخضع هذه اإلتفاقية في تفسيرها وفي أي خالف أو 

نزاع ينشأ أو يتعلق بها لقوانين وأنظمة المملكة 

العربية السعودية، وفي حالة نشوب أي خالف أو 

خصوص هذه االتفاقية أو بسببها، فيتم حله نزاع ب

ً خالل ثالثين  بالطرق الودية، فإذا لم يتم حله وديا

ً من تاريخ نشوء النزاع فيتم إحالة النزاع 30) ( يوما

إلى اللجان الفصل في المنازعات والمخالفات 

التأمينية بموجب نظام مراقبة شركات التأمين 

( 32)م/ التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم

هـ المعدل بالمرسوم الملكي 02/06/1424وتاريخ 

 هـ27/5/1434( وتاريخ 30رقم )م/

ال يتم اإلعتراف بالتعــديالت على هــذه الوثيقة مالم 20. 

تكن تلك التعديالت موقعة ومؤشــر عليها من قبل 

ن مــوظف مفوض من  وتبقى األحــكام الُمَؤم ِّ

ن تغيير و ال يمكن والشروط الـخاصة بهـذه الوثيقة دو

التخلي عــنها مالم يكن هناك طلب خطي بــذلك يتم 

ْن لهتسليمه بواسطة  وتكون قد وافقت عليها  الُمَؤمَّ



 

  
 

Product ID A-ACIG-1-C-16-007                                                                     V3-31/08/2021                                                                 Page 18 of 18 

 
 المكتب الرئيسي فرع جدة فرع الخبر فرع خميس مشيط

710-2237465: فاكس/  710-2215521: هاتف 310-8938440: فاكس/  310-8933637: هاتف   
المملكة العربية السعودية 21462جدة 7076ب .ص  

210-6617421: فاكس/  210-2663322: هاتف  
المملكة العربية السعودية 11511الرياض  40523ب.ص  

110-4852727: فاكس/  110-4852626: هاتف  
Khamis Mushait Branch Al-Khobar Branch Jeddah Branch Head Office  

Tel 017-2215521; Fax 017-2237465 Tel 013-8933637; Fax 013-8938440 
PO Box 7076 - Jeddah 21462, KSA 
Tel 012-6633222; Fax 012- 6617421 

PO Box 40523 - Riyadh 11511, KSA  
Tel 011-2013370; Fax 011-2013375 

 

 

the Insurer agrees.  
 
21. Arabic to Prevail: In the event of any 

difference in meaning between the Arabic and 
English texts in this Policy, the Arabic text shall 
prevail. 

 
22. IMPORTANT NOTICE: 

The Saudi  Central  Bank (SAMA) is the 
Government Office in charge of the 
enforcement of laws relating to insurance and 
has supervision over insurance companies.  
SAMA is ready at all times to render assistance 
in settling any controversy between the Insurer 
and Insured relating to insurance matters. 

 

ن  .الُمَؤم ِّ

في حالة وجود خالف في المعنى سيادة النص العربي: .21

بين النص االنجليزي و النص العربي لهذه الوثيقة فإن 

 النص العربي هو الذي يعتد به.

 :إخــطار هـــــــام .22

 الجهة هــي( ســاما)   البنك المركزى السعودى

 المتعلقة القوانين تــنفيذ عــن المسؤولة الحــكومية

.  سلطة الرقابة على شــركات التأمين ولديه بالتأمين

في كافة األوقات تقديم المساعدة في  يمكن الرجوع و

ن تسوية اي نزاع بين   .ْن لهالُمَؤمَّ  والُمَؤم ِّ

In Witness Whereof, ALLIED COOPERATIVE 
INSURANCE GROUP has caused this Policy to be 
signed by its authorized Officer in Insurer’s 
branches in Kingdom of Saudi Arabia. 
 
 

Note: You should accurately read the terms and 

conditions of this policy, in case there is any 

ambiguity obscurity concerning the cover or 

interpretation of any explanation in relation to this 

policy, please contact the Insurer. 

 
 
 
 

فإن المجموعة المتحدة للتأمين و شهادة على ذلك 

اصدرت هذه الوثيقة ليتم توقيعها من قبل  التعاوني

مصرح له في فروعها بالمملكة العربية الموظف ال

 .السعودية

 

هذه الوثيقة بدقة  بنود و شروط  قراءة الرجاء:  مالحظة

و في حالة وجود أي غموض أو لبس فيما يتعلق بمجال 

 الوثيقة بهذه التغطية أو طلب اي تفسير فيما يتصل 

ن إلى الرجوع يرجى  .الُمَؤم ِّ

 

Allied Cooperative Insurance Group (ACIG) 
 

 أسيج( (المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 


