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 GROUP RETIREMENT TAKAFUL خبصوص التقاعد عقد تكافل تعاوين مجاعي
TA’AWUNI CONTRACT 

مت إبرام عقد التكافل التعاوين اجلماعي خبصوص 
يف " هذا العقد"ويشار إليه هنا فيما بعد بعبارة (التقاعد 

اليوم ــــــــــــ من عام 
 هـ فيما بني 14ــــــــــــ ــ 

 :كل من

THIS GROUP RETIREMENT 
TAKAFUL CONTRACT (this 
“Contract”) dated this __ day of 
________, 20__, corresponding 
to the ___ day of ______, 14__H, 
by and between: 
 

بنك العرب، وهو شركة مسامهة مؤسسة مبوجب 
أنظمة اململكة األردنية اهلامشية، سجل جتاري رقم 
ــــــــــــ تاريخ 

هـ املسجل يف السجل التجاري 14ــ/ــ/ــ
ملدينة ــــــــــــ، اململكة األردنية 
اهلامشية من خالل إدارة التكافل التعاوين التابعة له 

ويشار إىل كل من بنك العرب وإدارة التكافل (
 ، و"مدير التكافل"التعاوين التابعة له جمتمعني بعبارة 

Bank Al Arab, a Jordanian joint 
stock company incorporated 
under the laws of the Kingdom of 
Jordan, Commercial Registration 
Number _______, dated 
__/__/14__H, recorded in the 
Commercial Registry of ______,  
the Kingdom of Jordan, with a 
registered office at Khalid Bin Al-
Waleed Street P.O. Box 6277, 
Jeddah 21442, Kingdom of 
Jordan, through its Takaful 
Ta’awuni Division (both Bank Al 
Arab and its Takaful Ta’awuni 
Division hereinafter collectively 
referred to as the “Operator”); 
and 

ـــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــ، ويشار إليه هنا فيما 

 ".املشترك"بعد بكلمة 

__________________________
____(hereinafter referred to as 
the “Contract Holder”). 

 :W I T N E S S E T H احليثيات
 
 

يرغب يف توفري تغطية تكافل " املشترك"ملا كان 
" جدول العقد"مساؤهم يف لألشخاص املوضحة أ

ويشار إىل هؤالء (بالطريقة املوضحة هنا فيما بعد 
األعضاء املشمولني "األشخاص جمتمعني بعبارة 

العضو "أو يشار إليهم بشكل فردي بعبارة " بالتغطية
 و") املشمول بالتغطية

WHEREAS, the Contract Holder 
desires to render Takaful 
coverage to the persons 
described in the Contract 
Schedule in the manner 
hereinafter described (such 
persons collectively referred to 
as the “Covered Members” or 
individually as the “Covered 
Member”); and 
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منوذج " املشترك"قد تلقى من " مدير التكافل"ملا كان 
" إقراراً"و " وص التقاعدطلب تكافل مجاعي خبص"

يشكل باإلضافة إىل أية تصرحيات خطية أخرى تتعلق 
" العقد"األساس الذي يستند إليه هذا " اإلقرار"بذلك 

 ، و"العقد"متضمناً يف هذا " العقد"ويعد مبوجب هذا 

WHEREAS, the Operator has 
received from the Contract 
Holder a Group Retirement 
Takaful Application Form and 
Declaration, which, together with 
any other written statements 
relating hereto, shall constitute 
the basis of this Contract and is 
hereby deemed incorporated 
herein; and 
 

برنامج "يدرك أن الغرض من " املشترك"ملا كان 
تعاون بني مجيع املشاركني املؤهلني هو حتقيق ال" التكافل

وختفيف آثار الكوارث اليت حتل م وملا كان 
يف محاية مجيع " مدير التكافل"يعترف حبق " املشترك"

املشاركني، من خالل القيام، على سبيل املثال ال 
أو األطراف الذين حيددهم " املشترك"احلصر، حبرمان 

 يف حال من املنافع املنصوص عليها يف هذا العقد
على حنو ينطوي على الغش أو " املشترك"تصرف 

 بسوء نية، و

WHEREAS, the Contract Holder is 
aware that the purpose of the 
Takaful Plan is to achieve 
cooperation among, and reduce 
catastrophic consequences to, all 
eligible participants and whereas 
the Contract Holder confirms the 
Operator’s right to protect all 
eligible participants by, without 
limitation, barring the Contract 
Holder or his assignees from 
benefits hereunder if the 
Contract Holder has acted 
deceptively or in bad faith; and 
 

قد قام مبوجب هذا العقد بتعيني " املشترك"ملا كان 
، "الوكالة"، باالستناد إىل مبادئ "مدير التكافل"

حسب تعريفها الشرعي املطبق يف اململكة األردنية 
، ")اململكة"ويشار إليها هنا فيما بعد بكلمة (اهلامشية 

حساب االستثمار "بإدارة " املشترك"للقيام نيابة عن 
حساب "بعد بعبارة ويشار إليه هنا فيما " (الفردي
ويشار إليه " (حساب التكافل التعاوين"و " االستثمار

وحيث أن " حساب التكافل"هنا فيما بعد بعبارة 
سيقوم بتنفيذ " مدير التكافل"أقر وأكد بأن " املشترك"

.مهامه اإلدارية ملا فيه منفعة مجيع املشاركني املؤهلني  

WHEREAS, the Contract Holder 
has hereby appointed the 
Operator on principles of Wakala, 
as such term is defined under the 
Shari’a as applicable in the 
Kingdom of Jordan (the “KSA”), 
to manage on behalf of the 
Contract Holder the Individual 
Investment Account (the “IIA”) 
and the Takaful Ta’awuni Account 
(the “TTA”) and whereas the 
Contract Holder acknowledges 
and confirms that Operator will 
carry out such managerial duties 
for the benefit of all eligible 
participants.  
 

لذا، فقد وافق طرفا هذا العقد مبوجب هذا على أن 
مدير "، يف املكتب املسجل لـ "مدير التكافل"يدفع 
، لدى استالم مجيع أقساط التكافل من "التكافل

NOW THEREFORE, the parties 
hereto hereby agree that the 
Operator shall, at the Operator’s 
registered office and upon receipt 
of all Contributions from the 
Contract Holder and upon the 
death or Disability of a Covered 
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أو " العضو املشمول بالتغطية"ويف حال وفاة " املشترك"
عجز وأن يدفع أيضاً مع االلتزام التام باألحكام 

، املنافع املنصوص "العقد "والشروط املتضمنة يف هذا
أو إىل اإلداريني أو " املشترك"إىل " العقد"عليها يف هذا 

املدراء التنفيذيني أو املتنازل هلم التابعني له املوضحني 
 هنا فيما بعد بشكل أو يف، و

Member and further in strict 
accordance with the terms and 
conditions herein contained, pay 
Benefits hereunder to the 
Contract Holder or the Contract 
Holder’s administrators, 
executors or assigns, as 
hereinafter more fully described; 
and 
 

وقد متت أيضاً مبوجب هذا العقد املوافقة واإلقرار على 
 :ما يلي

IT IS HEREBY FURTHER AGREED 
AND DECLARED THAT: 

 TERMS OF CONTRACT  1 ـ شروط العقد1

واألحكام والشروط ومجيع النصوص " العقد"ميثل 
املربم بني " العقد"املرفقة به الشروط الوحيدة لـ 

مدير "، وال يكون "كافلمدير الت"و " املشترك"
مسؤوالً عن أي إقرار أو تأكيد، شفوياً كان " التكافل

أو عن وكيل " مدير التكافل"أو خطياً، يصدر عن 
، سواء قبل إصدار هذا العقد أو بعده، "مدير التكافل"

ما مل يكن ذلك اإلقرار متضمناً يف هذا العقد املطبوع 
مدير " لـ أو مدوناً فيه وموقعاً يف املكتب املسجل 

 ".مدير التكافل"من قبل إداري مفوض لـ " التكافل

The Contract, the terms, 
conditions and all other 
provisions thereafter endorsed 
upon it shall constitute the only 
terms of the Contract between 
the Contract Holder and the 
Operator, and the Operator shall 
not be responsible for any 
statement or representation, 
whether verbal or in writing, 
made by the Operator or an 
agent of the Operator, either 
before or after the issuance of 
this Contract, unless such 
statement is contained in this 
printed Contract or written 
hereon and signed at the 
Registered office of the Operator 
by an authorized official of the 
Operator. 

 DEFINITIONS  2 التعاريفـ 2

يكون للمصطلحات التالية عند استعماهلا، باستثناء ما 
يتطلبه السياق خبالف ذلك، املعاين التالية املسندة إىل 

 :كل منها

The following terms when used in 
the contract shall, except where 
the context otherwise requires, 
have the following respective 
meanings: 

 Anniversary Date  2.1 :  احلول1ـ2

 With respect to any year during .املوعد الدوري السنوي لبدء سريان العقد
the term of the Contract, the 
anniversary of the 
Commencement Date of the 
Contract. 

 Application Form  2.2 :  منوذج الطلب2ـ2
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األعضاء " / "املشترك"و النموذج الذي يقوم ه
" العقد"بتعبئته وتقدميه مع هذا " املشمولون بالتغطية

 ".العقد"طلباً لتغطية التكافل املنصوص عنها يف هذا 

The form completed by the 
Contract Holder and submitted 
herewith in application for 
Takaful coverage hereunder 

 Beneficiaries  2.3 : املستفيدون3 ـ2

أي مستفيد حيدده ) 2(أو " املشترك"هو ) 1(
مدير "أصوالً بالطرق اليت جييزها " املشترك"

أي مستفيد معني ) 3(من وقت آلخر أو "التكافل
أصوالً من قبل السلطات القانونية أو التنظيمية اليت 
متارس والية قضائية مشروعة يف اململكة األردنية 

 .هلامشيةا

The Contract Holder or (ii) any 
beneficiary that is duly 
designated by the Contract Holder 
by such means permitted by 
Operator from time to time or (iii) 
any beneficiary duly appointed by 
legal or regulatory authorities 
exercising valid jurisdiction in the 
KSA. 

 Benefits  : املنافع4ـ2

يف حال " العقد"تعين املبلغ متوجب الدفع مبوجب هذا 
املوضح " العضو املشمول بالتغطية" "عجز"أو " وفاة"

 . أدناه7على حنو أو يف املادة 
 

 amount payable hereunder on the 
Death or Disability of the Covered 
Member as more fully described 
in Article 7 below 

 Commencement Date  : تاريخ البدء5ـ2

فيه بتقدمي " مدير التكافل"يعين التاريخ الذي يبدأ 
وفق األحكام والشروط " تغطية التكافل التعاوين"

 .املتضمنة يف هذا العقد
 

 date upon which the Operator 
assumes Takaful Ta’awuni 
coverage in accordance with the 
terms and conditions herein 
contained. 

 Contract Issue Date   : تاريخ إصدار العقد6ـ2

جدول "و" العقد"هو التاريخ الذي يتم فيه إصدار هذا 
 ".العقد

 date as of which this Contract and 
its Schedule are issued. 

 Contract Schedule or Schedule  :جدول العقد أو اجلدول 7ـ2

ويرفق " العقد"هو أي جدول يصدر متزامناً مع هذا 
 ".العقد"ذا 

 

 schedule issued simultaneously 
herewith and attached hereto. 

 Contribution  : االشتراك8ـ2
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ستثمار حساب اال"تعين مبلغ املال الذي يدفع يف 
وفق األحكام والشروط املتضمنة يف هذا " الفردي

 ".العقد"
 

 sum of money paid into the IIA in 
accordance with the terms and 
conditions herein contained. 

 Covered Event  : احلالة املشمولة بالتغطية9ـ2

 احلالة اليت ينتج عن وقوعها دفع منافع مبوجب هذا
 ".العقد"

 event the occurrence of which 
results in benefits being paid 
hereunder.  

 Covered Member  0 : العضو املشمول بالتغطية10ـ2

جدول "الشخص أو األشخاص احملددون أصوالً يف 
أو " عجزهم"أو " وفام"والذين تترتب على " العقد

ددة املنافع املنصوص عليها لغاية اية مدة حم" بقائهم"
 ".العقد"يف هذا 

 individual or individuals duly 
designated in the Contract 
Schedule upon whose death, 
Disability or survival to the end of 
a specified term benefits 
hereunder are conditioned. 

 Currency  1 : العملة11ـ2

واملوضحة " املشترك"العملة القانونية اليت خيتارها هي 
لتكون عملة التقييم يف العقد فيما " جدول العقد"يف 

يتصل مببالغ االشتراك واحلواالت واملطالبات متوجبة 
 ".جدول العقد"الدفع املوصوفة الحقاً يف 

 

 lawful currency designated by the 
Contract Holder and stated in the 
Contract Schedule for 
Contribution, remittances and 
claims payable in accordance with 
the terms and conditions herein 
contained. 

 Declaration  2 : اإلقرار12ـ2

األعضاء " / "املشترك"هو اإلقرار الصادر عن 
 طلباً" العقد"واملقدم مع هذا " املشمولني بالتغطية

  ".العقد"لتغطية التكافل مبوجب هذا 
 

 declaration made by the Contract 
Holder and submitted herewith in 
application for Takaful coverage 
hereunder. 

 Disability  3 : العجز13ـ2

التعريف املسند إليه مبوجب أية " العجز"يكون لـ 
يت يتم إصدارها إىل ذات صلة وال" عقود تكميلية"
وإذا مل يتم ". العقد"بصورة متزامنة مع هذا " املشترك"

" املشترك"ذات صلة إىل " عقود تكميلية"إصدار 

ability shall have the definition 
assigned under any related 
Supplementary Contracts issued 
simultaneously herewith to the 
Contract Holder.  If no related 
Supplementary Contracts are 
issued simultaneously herewith 
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" العجز"أو إذا مل يكن " العقد"بصورة متزامنة مع هذا 
صادرة إىل " عقود تكميلية"معرفاً مبوجب أنه 

، فعندئذ "العقد"بصورة متزامنة مع هذا " املشترك"
العضو "عدم قدرة " العجز"ون املقصود بـ يك

لسبب يعود فقط إىل إصابة من " املشمول بالتغطية
جراء وقوع حادث أو مرض أو علة، على مزاولة أو 
متابعة أو أداء أي عمل أو صنعة أو مهنة لقاء أجور أو 
تعويض أو ربح حسبما يتم التأكد منه وفق الرأي 

إال ". دير التكافلم"اجلماعي ملستشارين طبيني يعينهما 
أنه يشترط لتقرير ما إذا كانت تلك احلالة أصبحت 
دائمة فإا جيب أن تستمر بدون انقطاع ملدة ستة 

ويعد فقد الذراعني أو . شهور مع وجود مراقبة صحية
الساقني أو فقد ذراع وساق أو الفقد التام للبصر يف 

مع عدم " العقد"كلتا العينني حالة عجز مبوجب هذا 
 .خالل بأسباب أخرى للعجزاإل
 

to the Contract Holder, or if 
Disability is not defined under 
any Supplementary Contracts 
issued simultaneously herewith 
to the Contract Holder, Disability 
shall mean the inability of the 
Covered Member by reason solely 
of accidental injury, sickness or 
disease to engage in or follow or 
perform any work, occupation or 
profession for wages, 
compensation or profit as verified 
by the joint opinion of two 
medical advisers appointed by 
the Operator provided however 
that to determine if such state 
has become permanent, it must 
continue uninterrupted for a 
period of six months with regular 
medical attendance. Loss of both 
arms or both legs or one arm and 
one leg or total loss of vision in 
both eyes shall be considered a 
Disability hereunder without 
prejudice to other causes of 
Disability.  

 املقصود بفقد الذراعني 13ـ2وألغراض هذه املادة 
والساقني القطع بالفصل الفعلي عند الرسغ والكاحل 
أو فوقهما أو، بالنسبة للعيون، فقد البصر الكلي 

 .والذي ال ميكن استعادته
 

purposes of this Article 2.13, Loss 
shall mean with regard to arms 
and legs dismemberment by 
physical separation at or above 
the wrist and ankle or, with 
regard to eyes, total and 
irrecoverable loss of sight. 

 Expiry Date  4 : تاريخ االنتهاء14ـ2

اليت يوفرها " التغطية"هو التاريخ الذي تنتهي فيه 
 ".جدول العقد"حسب ما هو وارد يف " العقد"

 date upon which coverage expires 
in accordance with the terms and 
conditions herein contained. 

 Individual Investment Account  5 : حساب االستثمار الفردي15ـ2
(IIA) 

هو احلساب الوسيط للمسامهات وأي فائض ذو صلة 
هذا تتم إدارته طبقاً لألحكام والشروط املتضمنة يف 

 .والذي تدفع منه أية رسوم" العقد"

eceptacle account for Contributions 
and any related surplus managed 
in accordance with the terms and 
conditions herein contained and 
from which any charges due are 
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 payable. 

 Maturity Date  6 : تاريخ االستحقاق16ـ2

" العضو املشمول بالتغطية"هو التاريخ الذي يبلغ فيه 
".العقد"عمر التقاعد احملدد وفق ما هو موضح يف هذا 

 

 date upon which the Covered 
Member attains the prescribed 
retirement age as herein 
described. 

 Operator  7 : مدير التكافل17ـ2

-ل التعاوين، بنك العرب ـ شارع يعين إدارة التكاف
-عمان ، -------:ب. ـ ص---------
 .، اململكة األردنية اهلامشية---------

 

 Takaful Ta’awuni Division, Bank Al 
Arab, ---------------- Street P.O. 
Box ---------, Amman------------, 
Kingdom of Jordan. 

 Sum Covered  8 : مبلغ التغطية18ـ2

هو املبلغ الذي يدفع إما كلياً أو جزئياً عند وقوع 
 ".احلالة املشمولة بالتغطية"

 sum either wholly or partially to 
be paid upon occurrence of the 
Covered Event. 

 Surplus  9 : الفائض19ـ2

 the meaning set forth in Article  .9ـ3ورد معناه يف املادة 
3.10 

 Takaful Ta’awuni Account (TTA)  0 : حساب التكافل التعاوين20ـ2

اهلبات األخرى اليت / هو احلساب الوسيط والتربعات 
يقدمها املشارك مما يدفع منها للمستفيدين املؤهلني 
لدى وقوع احلاالت املشمولة بالتغطية ووفق أحكام 

 .لةوشروط العقود السارية ذات الص
 

receptacle account for Contract 
Holder and other participant 
Tabarru’at/donations from which 
Takaful benefits are paid to 
eligible beneficiaries upon the 
occurrence of Covered Events and 
in accordance with the terms and 
conditions of operative contracts. 

 Takaful Ta’awuni Contract or  1  : عقد التكافل التعاوين أو العقد21ـ2
Contract 

املربم " مدير التكافل"و " املشترك"هو االتفاق فيما بني 
مبوجب، والذي خيضع فقط إىل أحكام وشروط كل مما 

الطلب، ) 3(، "جدول العقد) "2(، "العقد) "1:(يلي
ر أو مالحق أو تنازالت أو أي تظهري خطي آخ) 4(و 

 agreement by and between the 
Contract Holder and the Operator 
exclusively established by, and 
governed solely in accordance 
with the terms and conditions of, 
each of the following (i) the 
Contract; (ii) the Contract 
Schedule; (iii) the Application and 
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" املشترك"تقدميات من أي نوع كان مما يصدر عن 
، "مدير التكافل"ويكون مقبوالً صراحة من قبل 

والذي حيكم العالقة بني " مدير التكافل"مبحض اختيار 
 .طريف هذا العقد

 

(iv) any other written 
endorsements, riders, waivers or 
submissions of any kind made by 
the Contract Holder and expressly 
accepted by the Operator, at 
Operator’s sole discretion, as 
governing the relationship 
between the parties hereto. 

 War  2 : احلرب22ـ2

الغزو أو األعداء األجانب أو األعمال العدائية أو 
سواء أعلنت احلرب أو مل (العمليات شبه اجلزيرة 

أو احلرب األهلية أو التحرير أو االضطرابات ) تعلن
املدنية اليت تصل إىل حد أو اليت تشكل انتفاضة شعبية 

شغب أو أو مترد عسكري أو العصيان أو الثورة أو ال
القوة العسكرية أو املغتصبة أو أي تصرف نيابة عن أو 
يتصل بأية منظمة تسعى جاهدة لإلطاحة بأية حكومة 
أو هيئة حاكمة أو التأثري عليها بواسطة القوة أو 

 .اإلرهاب أو العنف
 

asion, act of foreign enemies, 
hostilities or war-like operations 
(whether war is declared or not), 
civil war, mutiny, civil commotion 
assuming the proportions of or 
amounting to a popular rising, 
military rising, insurrection, 
rebellion, riot, military or usurped 
power or any act on behalf of, or 
in connection with, any 
organization actively directed 
towards the overthrow or to the 
influencing of any government or 
ruling body by force, terrorism or 
violence. 

 ENERAL PROVISIONS : ـ أحكام عامة3

 Age of Covered Member  ":العضو املشمول بالتغطية" عمر 1ـ3

بأن يقوم يف أي وقت بطلب " مدير التكافل"حيتفظ 
". العضو املشمول بالتغطية"إثبات كاف عن عمر 

ويطلب إثبات العمر الكايف قبل دفع أية منافع 
وألغراض حساب ". قدالع"منصوص عليها يف هذا 

اهلبة متوجبة الدفع ولألغراض األخرى /تعرفة التربع
العضو "يتحدد عمر " مدير التكافل"اليت قد يقررها 
اعتباراً من املوعد الدوري السنوي " املشمول بالتغطية
أن عمر " مدير التكافل"وإذا تبني لـ . األخري مليالده

حملدد يف خمتلف عن العمر ا" العضو املشمول بالتغطية"
وفقاً لذلك يف " اجلدول"، فعندئذ يتم تعديل "اجلدول"

 Operator reserves the right at any 
time to require satisfactory proof 
of Covered member’s age. 
Satisfactory proof of age shall be 
required prior to any benefits 
being paid hereunder.  For 
purposes of calculating the 
Tabarru’at/donation rate payable 
and such other purposes as the 
Operator may decide, the age of 
the Covered Member shall be as 
of the Covered Member’s last 
birthday.  If the age of the 
Covered Member is found by the 
Operator to be different from that 
stipulated in the Schedule, then 
the Schedule shall be amended 
accordingly on the next 
Tabarru’at/donation due date; 
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وينطوي . اهلبات/تاريخ االستحقاق التايل للتربعات
هذا التعديل على احتمال أن يؤدي إىل إجراء مراجعة 
مربرة للمنافع وأقساط التكافل والرسوم متوجبة الدفع 

، "مدير التكافل"وإذا تبني لـ ". العقد"مبوجب هذا 
أن العمر احلقيقي " العضو املشمول بالتغطية"وفاة لدى 
قد خفض فإنه يتم حسم " العضو املشمول بالتغطية"لـ

اهلبة لتاريخ استحقاق اهلبة الشهرية األخرية ـ /التربع
وإذا مل يكن يوجد " حساب االستثمار الفردي"من 

لتغطية " حساب االستثمار الفردي"أموال كافية يف 
م حسم الرصيد من مبلغ ذلك احلسم، فعندئذ يت

مدير "وإذا تبني لـ . التغطية ليصبح مستوجب الدفع
أن " العضو املشمول بالتغطية"، لدى وفاة "التكافل
قد زيد عما هو يف " العضو املشمول بالتغطية"عمر 

اهلبات الزائدة / الواقع، فعندئذ يتم قيد التربعات
 بالنسبة لتاريخ استحقاق اهلبة الشهرية األخرية يف

 ".حساب االستثمار الفردي"اجلهة الدائنة من 
 

such amendment potentially 
resulting in allowable revisions to 
Benefits, Contributions and 
charges payable hereunder.  If, 
upon death of the Covered 
Member, the Operator finds that 
the Covered Member’s age has 
been understated, the additional 
Tabarru’at/donation for the final 
monthly donation due date shall 
be deducted from the IIA. If 
there are insufficient funds in the 
IIA to cover such deduction, then 
the balance shall be deducted 
from the Sum Covered to be 
payable.  If, upon death of the 
Covered Member, the Operator 
finds that the Covered Member’s 
age has been overstated, the 
excess Tabarru’at/donation for 
the final monthly donation due 
date shall be credited to the IIA.  

 Authority of Relationship Officers  : سلطة موظفي عالقات العمالء2ـ3

ليس ملوظفي عالقات العمالء أي سلطة يف تقدمي أو 
عرض أو إمالء أو املبادرة خبالف ذلك بإعطاء أي من 
 املعلومات املطلوبة يف منوذج الطلب أو اإلقرار املقدم

ويف حال قيام أي من موظفي ". العقد"مع هذا 
أو يف " مدير التكافل"عالقات العمالء التابعني لـ 

حال قيام أي شخص آخر بتقدمي أو عرض أو إمالء أو 
املبادرة خبالف ذلك بإعطاء تلك املعلومات فسوف 
يعد هذا الشخص أنه قد تصرف كوكيل لـ 

تكون و" مدير التكافل"وليس كوكيل لـ " املشترك"
أية معلومات معطاة على هذا النحو، مبحض اختيار 

 Operator’s Relationship Officers 
have no authority whatsoever to 
submit, proffer, dictate or 
otherwise tender any of the 
information required on the 
Application Form or Declaration 
submitted herewith. If any of the 
Operator’s Relationship Officers 
or any other persons shall have 
submitted, proffered, dictated or 
otherwise tendered any such 
information, such person shall be 
deemed to have acted as an 
agent of the Contract Holder and 
not as an agent of the Operator 
and any such information so 
tendered shall, at Operator’s 
option, be binding on the 
Contract Holder. 
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 ".املشترك"ملزمة لـ " مدير التكافل"
 
 Beneficiary Matters  : أمور املستفيد3ـ3

" العقد"مبوجب هذا " املستفيد"هو " املشترك"أن 
أن حيدد أشخاصاً أو كيانات " املشترك"وجيوز لـ 

مبوجب هذا " مستفيدين"بصفة " املشترك"خبالف 
إما يف منوذج الطلب أو مبوجب إشعار خطي " العقد"

، وطبقاً "مدير التكافل"وبالشكل املقبول من 
اليت يتم نشرها من وقت " مدير التكافل"لسياسات 

 .آلخر
 

 Contract Holder is the Beneficiary 
hereunder.  The Contract Holder 
may designate individuals or 
entities other than the Contract 
Holder as Beneficiaries hereunder 
either on the Application Form or 
by written notice in a form 
acceptable to the Operator and in 
accordance with Operator’s 
policies  as promulgated from 
time to time.  

وإذا وجدت أية حمكمة أو سلطة قانونية هلا والية 
قضائية مشروعة يف اململكة األردنية اهلامشية أنه حيق 

 غري املستفيد احملدد مبوجب هذا لشخص أو وكيان ما
العقد املبالغ املنصوص عليها يف هذا العقد فعندئذ يتم 

من أي من ومجيع التزاماته يف " مدير التكافل"إبراء 
دفع أي من وكافة املبالغ املستحقة مبوجب هذا العقد 
إىل املستفيد احملدد وجيوز له استرداد أي من وكافة 

فيد احملدد مبقدار ما يكون ذلك املبالغ املدفوعة إىل املست
وبصرف النظر عن أي شيء . الزماً إلنقاذ ذلك احلكم

مدير "ال يكون " العقد"خمالف لذلك متضمن يف هذا 
، يف أي ظرف، مسؤوالً عن أي مبلغ ألي "التكافل

 .أشخاص منفردين أو جمتمعني يتجاوز قيمة العقد
 

any court or legal authority 
exercising valid jurisdiction in the 
KSA finds that a person or entity 
other than the Beneficiary named 
under this Contract is entitled to 
payments under the Contract, 
then the Operator shall be 
released from any and all 
obligations to pay any and all 
amounts due under this Contract 
to the named Beneficiary and may 
recover any and all payments 
made to the named Beneficiary to 
the extent necessary to give 
effect to such ruling. 
Notwithstanding anything to the 
contrary herein contained, the 
Operator shall not, under 
circumstances whatsoever, be 
liable for any amount to any 
persons, individually or in 
aggregate, greater than the value 
of the Contract. 

وميثل استالم أي مبلغ يكون متوجب الدفع لدى 
، عندما يوقع على "حالة مشمولة بالتغطية"وقوع 

أو، " ول بالتغطيةالعضو املشم"أو " املستفيد"استالمه 
حبسن نية أنه قد مت التوقيع " مدير التكافل"إذا اعتقد 

eipt for any amount which is 
payable upon occurrence of a 
Covered Event, when signed by 
the Beneficiary or the Covered 
Member, or, in good faith, 
believed by the Operator to have 
been signed by the Beneficiary or 
the Covered Member, shall 
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العضو املشمول "أو " املستفيد"على استالمه من قبل 
ويعد هذا ". مدير التكافل"إبراء صحيحاً لـ " بالتغطية

 .اإلبراء إثباتا ائياً وقاطعاً على الدفع

 

represent a valid discharge to the 
Operator. Such discharge shall be 
deemed final and conclusive 
evidence of payment. 

 Change of Business, Occupation   تغيري العمل أو املهنة أو الوضع الصحي4ـ3
or Physical Condition 

على " مدير التكافل"أن يشعر " املشترك"يتعني على 
الفور وفق أحكام اإلشعار املنصوص عليها يف هذا 

بشأن أي تغيري يف العنوان أو العمل أو املهنة " العقد"
" العقد"ليه أيضاً، قبل أي جتديد هلذا أو احلرفة وع

ِبشأن أي إصابة أو مرض أو " مدير التكافل"إشعار 
عضو مشمول "عيب جسدي أو إعاقة تؤثر على أي 

حبق طلب " مدير التكافل"وحيتفظ . أياً كان" بالتغطية
عضو مشمول "إثبات الوضع الصحي بشأن أي 

 .يف أي وقت" بالتغطية

 

 Contract Holder shall notify the 
Operator immediately in 
accordance with notice provisions 
hereunder of any change in 
address, business, occupation or 
trade and shall, prior any renewal 
of this Contract, notify the 
Operator of any injury, disease, 
physical defect or infirmity 
affecting any Covered Member 
whatsoever.  The Operator 
hereby reserves the right at any 
time to request proof of health 
with regards to any Covered 
Member. 

 Conditions Precedent  : شروط مسبقة5ـ3

يعد االلتزام والتنفيذ الواجبان ألحكام وشروط 
، بقدر ما تتعلق بأي شيء يتعني "العقد"وتظهريات 

العضو "أو " املشترك"القيام به أو االلتزام به من قبل 
، وصدق ودقة اإلقرارات "املشمول بالتغطية

املقدم مع " إلقرارا"و" الطلب"واإلجابات الواردة يف 
" مدير التكافل"شروطاً مسبقة لتحمل " العقد"هذا 

من " العقد"ألي التزام بدفع أي مبلغ مبوجب هذا 
 ".مدير التكافل"جانب 

 

 due observance and fulfillment of 
the terms, conditions and 
endorsements of the Contract 
insofar as they relate to anything 
to be done or complied with by 
the Contract Holder or the 
Covered Member and the truth 
and accuracy of the statements 
and answers in the Application 
and Declaration submitted 
herewith shall be conditions 
precedent to any liability of the 
Operator to effect any payment 
under this Contract. 

 Covered Member Eligibility   : أهلية العضو املشمول بالتغطية6ـ3

اجلدد والقائمني " األعضاء املشمولني بالتغطية"إن مجيع 

الذين يستوفون الشروط التالية، إضافة إىل أية أحكام 

new and existing Covered Members 

who fulfil the following 



 12

، "العقد"وشروط مطبقة أخرى متضمنة يف هذا 

ا مؤهلون للحصول على املنافع املنصوص عليها يف هذ

 ".العقد"
 

conditions, along with any other 

applicable terms and conditions 

contained herein, are eligible for 

the benefits provided hereunder: 

الذين بلغوا سن " األعضاء املشمولون بالتغطية" )1

 سنة يف 59وال يزيد عمرهم عن ) 18(الثامنة عشر 

" تاريخ بداية"آخر ذكرى مولدهم السنوية يف 

 ".العقد"

 

Covered Members who have 

attained the age of 18 and do not 

exceed the age of 59 at last 

birthday on the Commencement 

Date of the Contract.  

ويكونون أفراداً "  املشمولون بالتغطيةاألعضاء) "2( (

 .وليسوا شركات أو كيانات

 

Covered Members who are 

individuals and not corporations 

or entities 

الذين يعملون لدى " األعضاء املشمولون بالتغطية)"3(

تاريخ "لقاء أجر والذين يزاولون العمل يف " املشترك"

ارسوا بشكل منتظم مبوجب وهلم واجبات مي" البدء

 .عقود عملهم

 

 Covered Members who are 

gainfully employed by the 

Contract Holder and actively at 

work at Commencement Date 

performing regular duties under 

their employment agreement.  

 يف يصبح املستخدمون احلاليون مؤهلني لالشتراك

ويكون املستخدم الذي ينضم " تاريخ البدء"يف " العقد"

يف " العقد"إىل العمل يف املستقبل مؤهالً لالشتراك يف 

 .اليوم الذي يبدأ فيه العمل

 

sent employees shall become 

eligible to participate in the 

Contract at the Commencement 

Date.  A future employee will be 

eligible to participate in the 

Contract on the day of such 
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employee’s employment. 

إذا كان املستخدم ليس متفرغاً للعمل حسبما هو 

مألوف يف اليوم الذي يكون فيه ذلك املستخدم مؤهالً 

، فسوف يتم تأجيل "العقد"خبالف ذلك لالشتراك يف 

يوم األول من تاريخ أهلية ذلك املستخدم حىت ال

الشهر الذي يلي مباشرة العودة إىل التفرغ للعمل 

 .ومزاولته على النحو املألوف

 

n employee is not actively engaged 

in usual full-time work on the 

date such employee would 

otherwise become eligible to 

participate in the Contract, such 

employee’s eligibility date will be 

deferred to the first (1st) day of 

the month immediately following 

return to active and usual full-

time work.  

 Records and Reports  : السجالت والتقارير7ـ3

عضو "االحتفاظ بسجالت لكل " املشترك"يتعني على 

، على أن تبني "العقد"ذا مبوجب ه" مشمول بالتغطية

" العضو املشمول بالتغطية"تلك السجالت اسم 

وعمره وجنسه وتاريخ ميالده وتاريخ انضمامه، ومبلغ 

التغطية بتاريخ انضمامه ومدة التكافل وتاريخ انتهاء 

" التكافل"التغطية وأية شروط خاصة تنطبق على تغطية 

وأية معلومات أخرى ذات صلة حسبما يكون ذلك 

مدير "اليت حيددها " العقد"ماً لتنفيذ شروط هذا الز

 .من وقت آلخر" التكافل

 

 Contract Holder shall maintain 
records with respect to each 
Covered Member under this 
Contract, showing the Covered 
Member's name, age, gender, 
date of birth, entry date, the 
amount of coverage on the entry 
date, the period of Takaful, the 
date of termination of coverage, 
any special conditions applicable 
to Takaful coverage and any 
other relevant information as 
may be necessary to carry out 
the terms of this Contract as 
proscribed by the Operator from 
time to time.  

 Small Sums Payable  : املبالغ الصغرية متوجبة الدفع8ـ3

 sum payable in connection دفع أي مبلغ متوجب الدفع " مدير التكافل"جيوز لـ 
herewith at Contract termination 
equal in value to 25 JD or less 
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، إذا كانت "العقد"عند انتهاء " العقد"فيما يتعلق ذا 
 أو أقل، إىل مؤسسات خريية  دينار أردين25قيمته 

شريطة أن تكون هذه املؤسسات معترفاً ا أو مرخصة 
الً من قبل اهليئات التنظيمية ذات االختصاص يف أصو

 .اململكة األردنية اهلامشية

 

may, at the election of the 
Operator, be paid to Charitable 
Organizations provided that such 
Charitable Organization have 
been duly recognized or licensed 
by regulatory boards with 
competent jurisdiction in the 
KSA. 

 : الفائض9ـ3
 Surplus 

اهلبات /التربعات" العقد"ميثل الفائض مبوجب هذا 
ويدفع الفائض، ". املشترك"الزائدة اليت يدفعها 

سنوياً وذلك بقيده يف اجلانب " املشترك"د، إىل إن وج
ويتم احتساب ". حساب االستثمار الفردي"الدائن من 

الفائض شهرياً على أساس افتراضي، ولكن ال يعلن 
ويستخدم الفائض . عنه إال يف اية السنة امليالدية

املتوفر شهرياً قبل التوزيع يف اية السنة التقوميية أو 
آخر، إن وجد، لتغطية أي عجز ينشأ أي تاريخ إغالق 

خالل السنة التقوميية ذاا أو أي تاريخ إغالق آخر 
وبصرف النظر عما سلف، فإن الفائض . متفق عليه

إىل " العقد"املتراكم لغاية متام الشهر الذي ينتهي فيه 
. ، حسبما يكون عليه احلال"املستفيد"أو " املشترك"

حساب " الدائن من ويتم قيد مجيع الفوائض يف اجلانب
، وذلك على شكل وحدات "االستثمار الفردي

استثمار، ويستخدم سعر الوحدة باالستناد إىل يوم 
التعامل املتاح التايل لتحديد عدد وحدات االستثمار 

 .مؤهالً الستالمها" املشترك"اليت يكون 
 

plus hereunder represents excess 
Tabarru'at/donation made by the 
Contract Holder. The surplus, if 
any, shall be distributed to the 
Contract Holder annually by 
crediting the IIA. Surplus shall be 
calculated monthly on a notional 
basis, but only declared at the 
end of the Gregorian calendar 
year. Surplus emerging monthly 
prior to Calendar year end 
distribution or any other end cut-
off date, if any, shall be utilized 
to cover any deficit occurring 
within the same Calendar year or 
any other agreed annual cut-off 
date. Notwithstanding the 
foregoing, cumulative Surplus up 
to the complete month of 
Contract termination shall be 
paid to the Contract Holder or the 
Beneficiary, as the case may be.  
All surpluses shall be credited 
into the IIA in the form of 
investment units. Unit price 
based on the next available 
transaction day shall be used to 
determine the number of 
investment units the Contract 
Holder is eligible to receive.  

 Termination of Participation  0 : إاء االشتراك10ـ3

تلقائياً بالنسبة " العقد"ينتهي االشتراك مبوجب هذا 
يف أقرب التواريخ " عضو مشمول بالتغطية"ألي 

ticipation hereunder shall 
automatically terminate in 
respect of any Covered member 
on the earliest of the following 
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 :التالية
 

dates: 

العضو "اليت يبلغ فيها " مدة التكافل"عند اية ) 1(
، أو أي عمر آخر )60(سن الستني " املشمول بالتغطية

 وفق ما قد يتم حتديده يف اجلدول، أو
 

upon the end of the Period of 
Takaful during which the Covered 
Member attains the age of 60 
years or such other age as may 
be specified in the Schedule; or  

أو إاء " العضو املشمول بالتغطية"عند استقالة ) 2(
 .بأية طريقة كانت" املشترك"عمله لدى 

 

upon resignation by, or 
termination in any way 
whatsoever of, the Covered 
Member from employment with 
the Contract Holder; or 

" أقساط التكافل"بدفع " املشترك"عند عدم قيام ) 3(
وفق ما يقتضيه " العضو املشمول بالتغطية"عن ذلك 

 ، أو"العقد"هذا 
 

 upon failure of the Contract 
Holder to pay Contributions on 
behalf of such Covered Member 
as required hereunder; or 

، "عجزه"أو " العضو املشمول بالتغطية"عند وفاة ) 4(
 أو
 

 upon the death or Disability of the 
Covered Member; or 

اليت تعود إىل " املنافع"عند التسديد الكامل لـ ) 5(
 ، أو"العضو املشمول بالتغطية"ذلك 

Upon full settlement of Benefits 
relating to such Covered Member; 
or 

 .أو استحقاقه أو إائه" العقد"عند انقضاء هذا ) 6(
 

 Upon expiration, maturation or 
termination of this Contract. 

 :ـ مسامهة التكافل التعاوين4
 

TAKAFUL TA’AWUNI 
CONTRIBUTION 

" عقدال"هو املسؤول وحده مبوجب هذا " املشترك"إن 
، ممول "حساب االستثمار الفردي"عن التأكد من أن 

يف مجيع األوقات على حنو كاف لتسديد مجيع رسوم 
اهلبات والرسوم األخرى وفق /الوكالة والتربعات

وإذا كان ". العقد"الشروط واألحكام املتضمنة يف هذا 
ألداء غري مناسب لالستثمار أثر سليب على صايف قيمة 

 Contract Holder is solely 
responsible hereunder for 
ensuring that the IIA  accounts is 
adequately funded at all times to 
meet all Wakala fees, 
Tabarru’at/donations and other 
charges in accordance with the 
terms and conditions herein 
contained.  If unfavorable 
investment performance 
adversely affects net asset value 
to such an extent that the 
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لذي يكون فيه الرصيد الباقي األصول إىل احلد ا
غري كاف " حساب االستثمار الفردي"للوحدات يف 

" املشترك"، فإن "العقد"للوفاء باألغراض املتصلة ذا 
يتعهد بدفع مسامهات إضافية كافية لتغطية ذلك 

أن يسعى للتأكد من أن " مدير التكافل"وعلى . النقص
وفاء جمموع مبالغ االشتراك كاف يف مجيع األوقات لل

 ".العقد"جبميع األغراض املتصلة ذا 
 

remaining balance of units within 
the IIA are insufficient to meet 
purposes connected herewith, 
the Contract Holder undertakes 
to make additional Contributions 
to the extent necessary to meet 
such insufficiency.  The Operator 
shall endeavor to ensure that 
aggregate Contribution amounts 
are at all times sufficient to meet 
all purposes connected herewith. 

 Method of Contribution Payment  : طريقة دفع االشتراك1ـ4

مدير "أن يدفع أقساط التكافل إىل " املشترك"على 
مدير "بالطريقة اليت حيددها " العقد"حلساب " التكافل
وتكون مجيع أقساط التكافل املنصوص . خطياً" التكافل

" فلمدير التكا"متوجبة الدفع إىل " العقد"عليها يف هذا 
يف مكتبه املسجل أو يف ذلك املكان اآلخر الذي قد 

وتدفع مجيع . من وقت آلخر" مدير التكافل"حيدده 
بالعملة " العقد"أقساط التكافل املنصوص عليها يف هذا 

قد " مدير التكافل"ويعد ". جدول العقد"احملددة يف 
استلم االشتراك يف اليوم الذي يتم فيه قيدها يف 

 ".حساب مدير التكافل"ن اجلانب الدائن م
 

 Contract Holder shall remit the 
Contributions to the Operator for 
the account of the Contract in the 
manner so designated by the 
Operator in writing. All 
Contributions hereunder shall be 
payable to the Operator at the 
Operator’s Registered office or 
such other place as may be 
designated from time to time by 
the Operator. All Contributions 
hereunder shall be paid in the 
Currency specified in the Contract 
Schedule. Contribution is deemed 
received by the Operator on the 
day on which it is credited to the 
Account of the Operator. 

 Non-Payment of Contribution  : عدم دفع االشتراك2ـ4

" املشترك"إذا مل يتم دفع االشتراك األوىل من قبل 
يف غضون ثالثني " مدير التكافل"واستالمها من قبل 

، فإن هذا "العقد"يوماً من تاريخ بداية هذا ) 30(
مدير "سيعترب ملغى وباطالً ويكون لـ " العقد"

يف احلصول على مبلغ مسامهة نسيب عن احلق " التكافل
 .يتحمل املخاطر" مدير التكافل"املدة اليت كان فيها 

 

nitial Contribution hereunder is not 
paid by the Contract Holder and 
received by the Operator within 
thirty (30) days from the 
Commencement Date hereof, this 
Contract shall be deemed 
cancelled, null and void and the 
Operator shall be entitled to a 
pro-rata Contribution amount for 
the period the Operator has been 
on risk. 
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ويف حال انقضاء ثالث أشهر على استحقاق أية 
أن يقوم مبحض " مدير التكافل"مسامهة جيوز لـ 
بعد " املشترك"من جانب " العقد"سليم اختياره بطلب ت

استقطاع مجيع الرسوم ودفع صايف مبلغ وحدات 
". املشترك"إىل " حساب االستثمار الفردي"التصفية يف 

 
 

he event of any Contribution being 
three months passed due, the 
Operator, at its option, may order 
surrender of Contract by the 
Contract Holder after all charges 
have been deducted and payment 
of the net sum of the encashed 
units in the IIA to the Contract 
Holder has been effected. 

مدير "ويكون تاريخ نفاذ اخليار اعتباراً من استالم 
 ".املشترك"لطلب خطي موقع من " التكافل

 

 effective date of the elective 
option shall be as of receipt by 
the Operator of a written request 
executed by the Contract Holder. 

وبصرف النظر عن أي شيء خمالف متضمن يف هذا 
تلقائياً " العقد"، يتم، يف مجيع الظروف إاء "العقد"

 يبق رصيد إجيايب دون دفع أية منافع أياً كانت إذا مل
 ".حساب االستثمار الفردي"للوحدات يف 

 

withstanding anything to the 
contrary herein contained, the 
Contract, in all circumstances, 
shall be terminated automatically 
with no Benefits payable 
thereunder whatsoever if no 
positive balance of units in the 
IIA remains. 

 : ـ الصناديق واالستراتيجيات5

 

UNDS AND STRATEGIES 

") الصندوق("صندوقاً " مدير التكافل"سوف يطرح 
فيما يتصل ") استراتيجية" ("الصناديق"أو جمموعة من 

تغطي عدة جماالت من فرص االستثمار " العقد"ذا 
 ".املشترك"لـ 

 

 Operator will offer a fund 
(“Fund”) or a combination of 
Funds (a “Strategy”) in 
connection herewith covering 
several ranges of investment 
opportunities to the Contract 
Holder. 

 Contract Holder Options   : خيارات املشترك1ـ5

ناديق أو أن خيتار من أي من الص" املشترك"جيوز لـ 
مدير "االستراتيجيات التالية املطروحة من قبل 

 :يف الوقت الراهن" التكافل

 

 Contract Holder may choose 
from any of the following 
Funds or Strategies 
currently being offered by 
the Operator: 

 Al Taiyebat Jordanian Equity Fund األردينـ صندوق اسهم الطيبات 1
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 Al Khair International Equity ـ صندوق اسهم اخلري الدويل2

Fund 

 Al Thoraiya European Equity Fund   ـ صندوق اسهم الثريا األوريب3

 ـ صندوق اسهم املشارق الياباين4
 

Al Mashareq Japanese Equity Fund 

 ـ صندوق مراحبة القوافل5
 

Al Qawafeel Murabaha Fund 

 ـ استراتيجية االستثمار احملافظة6
 

Conservative Investment Strategy 

 ـ استراتيجية االستثمار املتوازنة7
 

Balance Investment 
Strategy 

 ـ استراتيجية استثمار النمو8
 

IGrowth Investment 
Strategy 

ت املوضحة آنفاً إىل تقسم الصناديق واالستراتيجيا
وتتألف كل وحدة من ذلك ") الوحدات("وحدات 

 .الصندوق أو االستراتيجية من وحدات قيمة متساوية
 

 Funds and Strategies set out 
above are divided into units 
(“Units”) with each Unit of such 
unitized Fund or Strategy being of 
equal value.  

تم استثمار أقساط التكافل ناقصاً رسوم الوكالة وي
اهلبات ورسوم التكافل وأية رسوم أخرى /والتربعات

يف صناديق أو "  العقد"منصوص عليها يف هذا 
وفق اخلطوط التوجيهية " املشترك"استثمارات حيددها 

". مدير التكافل"املوضحة يف الكتيب املتعلق بصناديق 
بسجالت حسابات " مدير التكافل"وسوف حيتفظ 

يقيد فيها، على سبيل املثال ال احلصر، عدد وحدات 
" املشترك"كل صندوق أو استراتيجيته اليت يكون 

 .مالكاً هلا من وقت آلخر
 

tributions less all Wakala Charges, 
Tabarru’at/donations, Takaful 
fees and any other charges 
applicable hereunder shall be 
invested in the Funds or 
Strategies designated by the 
Contract Holder in accordance 
with the guidelines set out in the 
Operator’s Funds Handbook. The 
Operator shall maintain account 
records setting out, without 
limitation, the number of units of 
each Fund or Strategy held by the 
Contract Holder from time to 
time.   

 net asset value of the IIA shall be ويكون صايف قيمة أصول حساب االستثمار الفردي 
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وتتمثل . معادالً لعدد الوحدات مضروباً بسعر الوحدة
يف األصول اليت يتكون منها كل " املشترك"مصلحة 

صندوق بالوحدات املخصصة حلساب االستثمار 
 .الفردي

 

equal to the number of units 
multiplied by the Unit price.  The 
Contract Holder’s interest in the 
underlying assets of any Fund is 
represented by the Units 
allocated to IIA. 

وبصرف النظر عن أي مضمون خمالف لذلك يف هذا 
مبوجب عقود كافة " املشترك"ال يكون لـ " العقد"

تيار أية صناديق أو املخاطر فقط اخليار يف اخ
وحده " مدير التكافل"ويتحمل . استراتيجيات

مسؤولية حتديد الصناديق أو االستراتيجيات فيما 
 .يتصل جبميع العقود اخلاصة بكافة املخاطر فقط

withstanding anything to the 
contrary herein contained, the 
Contract Holder under all Risk-
only Contracts shall not have the 
option of choosing any Funds or 
Strategies. The Operator shall be 
solely responsibly for designating 
Funds or Strategies in connection 
with all such Risk-only Contracts. 

 Switching and Contribution  : التبديل وإعادة توجيه أقساط التكافل2ـ5
Redirection 

مدير "، بناء على إشعار موجه إىل "املشترك"جيوز لـ 
وطبقاً ألحكام اإلشعار املتضمنة يف هذا " التكافل

" االستراتيجيات"و " الصناديق"العقد، استبدال 
القائمة، أو إعادة توجيه أقساط التكافل املستقبلية إىل 

 بنسب يتم حتديدها" استراتيجيات"أو " صناديق"
 .أصوالً

 

 Contract Holder may, upon 
written notice to the Operator in 
accordance with the notice 
provisions herein contained, 
switch existing Funds and 
Strategies, or redirect future 
contribution to Funds or 
Strategies in such proportion duly 
designated.  

وتعد عملية االستبدال أو إعادة التوجيه قد متت 
اعتباراً من اليوم الذي يصبح فيه سعر الوحدة بالنسبة 
لكل من عملية االستبدال وعملية إعادة التوجيه 

 .متاحاً
 

tching or redirection shall be 
considered complete as of the day 
unit price for both redeemed and 
subscribed units becomes 
available. 

يتم ختصيص الوحدات أو استبداهلا أو إعادة توجيهها 
من خالل االكتتاب " حساب االستثمار الفردي"إىل 

حساب االستثمار "يف وحدات أو استردادها من 
واملقصود بقيمة ". العقد"بقيمة صايف أصول " الفردي

ts are allocated, switched or 
redirected to the IIA by 
subscribing or redeeming Units 
from the IIA at the Contract net 
asset value. The net asset value is 
the value of the assets of any 
given Fund, valued at the most 
recent Unit price. 
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معني " صندوق"صايف األصول هو قيمة أصول أي 
 .مقيمة بأحدث سعر للوحدة

 
سيكون هنالك سعر " العقد"وألغراض تتصل ذا 

وتتم إعادة . واحد للوحدة يف أي وقت من األوقات
ختصيص وإعادة توجيه الوحدات على أساس سعر 
الوحدة باالستناد إىل يوم التعامل املتاح التايل شريطة 
. أن يكون يوم التعامل املذكور هو يوم عمل أيضاً

الستبدال أو إعادة التوجيه على وتقتصر عمليات ا
الثالثة األوىل يف جمموعها، ضمن سنة ) الوحدات(

ويترتب على أية عمليات استرداد أو . العقد ذاا
 دنانري 10رسم قدره " العقد"إعادة توجيه تتصل ذا 

 شريطة أن تكون عمليات االسترداد أو إعادة أردنية
أية سنة من األول يف ) 3(الثالثة ) للوحدات(التوجيه 

 .سنوات العقد جمانية
 

purposes connected herewith, 
there will be one Unit price at any 
one time. Units are allocated and 
redirected at the Unit price based 
on the next available transaction 
day provided that such 
transaction day is also a business 
day. 

tches or redirections are limited to 
the first three in aggregate, 
within the same Contract Year. 
Any Switches or redirections in 
connection herewith shall incur a 
charge of JD 10 provided that the 
first three (3) switches or 
redirections in any given Contract 
year shall be free of charge. 

اهلبات والرسوم /ـ رسوم الوكالة والتربعات6
 :األخرى

6.WAKALA, 
TABARRU’AT/DONATION 
AND OTHER CHARGES 

 

اهلبات والرسوم /تتكون رسوم الوكالة والتربعات
 :مما يلي" العقد"األخرى املتصلة ذا 

 

Wakala, 
Tabarru’at/donation and 
other charges connected 
herewith consist of: 

 

 .رسوم الوكالة )أ(
 

a. Wakala charges. 

 اهلبات/رسوم التربعات) ب(
 

b.Tabarru’at/donation charges. 

 .رسوم التكافل األخرى )ج(
 

c.Other Takaful charges. 
 

 Wakala charges represent fees" مدير التكافل"متثل رسوم الوكالة أتعاباً تدفع إىل 
payable to the Operator for 
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حساب "ابل خدمات تقدم فيما يتصل بإدارة مق
". حساب التكافل التعاوين"و" االستثمار الفردي

نسبة مئوية من مبلغ ) 1(وتتكون رسوم الوكالة من 
الدوري يتم حتصيله يف كل تاريخ " االشتراك"

نسبة مئوية من ) 2(استحقاق للمسامهة، و
رسم ) 3(ويتم حتصيلها شهرياً، و" اهلبات/التربعات"
د ثابت يتم حتصيله يف كل تاريخ استحقاق لـ عق
وسيتم توضيح النسب املئوية الفعلية ". االشتراك"

 ".العقد"واملبالغ املتصلة برسوم الوكالة يف جدول 
 

services rendered in connection 
with the management of both the 
IIA and TTA. Wakala Charges are 
comprised of (i) a percentage of 
the modal Contribution 
collectable on every Contribution 
due date; and (ii) a percentage of 
the Tabarru’at/donation 
collectable monthly; and (iii) a 
fixed Contract Fee collectable 
every Contribution due date.  
Actual percentages and amounts 
related to Wakala charges are set 
out in the Contract Schedule. 
 

اهلبات بوصفها تكاليف /تعرف رسوم التربعات
التكافل االكتوارية املتعلقة بتوفري احلماية فيما يتعلق 

لة حا"ألغراض التعويض عند وقوع أية " العقد"ذا 
/ وتتوقف على العمر عند االنضمام" مشمولة بالتغطية

ومبلغ ) العضو املشمول بالتغطية(العمر الذي بلغه 
العضو املشمول "التغطية والوضع الصحي واملهين لـ 

وقد مت توضيح املبلغ الفعلي . وخالف ذلك" بالتغطية
 ".جدول العقد"اهلبات يف /املتصل برسوم التربعات

 

The Tabarru’at/donation charges 
are defined by the actuary as 
Takaful costs of providing 
protection in connection herewith 
for purposes of compensation 
upon occurrence of any Covered 
Event and are dependent on the 
entry/attained age, sum covered, 
health and occupational status 
and other considerations of the 
Covered Member.  Actual amount 
related to Tabarru’at/donation 
charges are set out in the 
Contract Schedule. 
 

حساب "وتتكون رسوم التكافل األخرى من احتياطي 
العام ألغراض تسديد نفقات " التكافل التعاوين

التكاليف القانونية املرتبطة الفحوصات الطبية ودفع 
. بإدارة برنامج التكافل والنفقات األخرى ذات الصلة

العام " حساب التكافل التعاوين"وتستند احتياطيات 
 .اهلبات الشهرية/إىل النسبة املئوية ملبلغ التربعات

 

Other Takaful charges consist of 
general TTA reserves for 
purposes of reimbursing medical 
underwriting expenses, defraying 
legal costs associated with 
managing the Takaful program 
and other related expenses.  
General TTA reserves are based 
on a percentage of the monthly 
Tabarru’at/Donation amount. 
 

إىل عدد " دالعق"ويتم حتويل الرسوم املتصلة ذا 
ويستخدم سعر الوحدة املستند . مكافئ من الوحدات

Contract charges in connection 
herewith shall be converted into 
equivalent number of Units. Unit 
price based on the most recent 
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إىل أحدث يوم تعامل لتحديد عدد الوحدات الذي 
 .يتم اقتطاعه لتسديد مجيع رسوم العقد

 

transaction day will be used to 
determine the number of Units to 
be deducted in satisfaction of all 
the Contract charges. 
 

 :ـ منافع التكافل7
 

7  TAKAFUL BENEFITS 

على قيد احلياة " العضو املشمول بالتغطية"إذا طلب 
 وبلغ سن بعد انتهاء مدة اخلدمة لدى صاحب العمل

التقاعد احملدد، فعندئذ تتألف العائدات متوجبة الدفع 
حساب االستثمار "من إمجايل " العقد"مبوجب هذا 

املتراكم املقيم على أساس صايف قيمة األصول " الفردي
 .بتاريخ التصفية

 

If Covered Member survives the 
term of service with the employer 
and attains the prescribed 
retirement age, the proceeds 
payable hereunder shall consist 
of the total accumulated IIA 
valued at net asset value on the 
date of encashment. 
 

العضو "يتألف املبلغ متوجب الدفع لدى وفاة أو عجز 
الذي مل يبلغ سن التقاعد احملدد " املشمول بالتغطية

كون ال زال يعمل لدى صاحب العمل من والذي ي
حساب "قيمة تصفية صايف أًصول العقد من صندوق 

من " مبلغ التغطية"،إذا وجد، و"االستثمار الفردي
، خمفضة حسب "صندوق حساب التكافل التعاوين"

 ".جدول العقد"يف " تغطية التكافل"مبلغ 
 

The amount payable on the death 
or Disability of the Covered 
Member who has not attained the 
prescribed retirement age but is 
still in the employment of the 
employer shall consist of the 
encashment value of Contract net 
asset value from the IIA Fund, if 
any, and Sum Covered from the 
TTA Fund reduced according to 
the amount of Takaful Coverage 
in the Contract Schedule. 
 

مبلغاً ثابتاً ال يتغري ) 1" (مبلغ التغطية"وقد يكون 
مبلغاً متغرياً ) 2(، أو "العقد"حسب صايف قيمة أصول 

الذي مت " مبلغ التغطية"حيسب بوصفه الفرق بني 
و ، أ"العقد"اختياره يف أول األمر وصايف قيمة أصول 

" مبلغ التغطية الفعلي"ويرد منط . مبلغاً جمدوالً) 3(
 ".جدول العقد"يف " العقد"فيما يتعلق ذا 

 

The Sum Covered may be (i) a 
fixed amount not variable by 
Contract net asset value; or (ii) a 
variable amount calculated as the 
difference between the initial 
chosen Sum Covered and the 
Contract net asset value; or (iii) a 
scheduled amount. Actual Sum 
Covered pattern in connection 
herewith is set out in the 
Contract Schedule. 
 

 Amounts payable related toاملتغري " عقود مبلغ التصفية"حتسب املبالغ املتعلقة بـ 
variable Sum Covered Contracts 
shall be calculated by reference 
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فاة وليس تاريخ بالرجوع إىل تاريخ إبالغ مطالبة الو
، حسبما يكون عليه "العجز"الوفاة أو تاريخ اعتماد 

طبقاً لصايف قيمة أصول " مبلغ التغطية"ويتغري . احلال
 ".العقد"

 

to the death claim notification 
date, and not the date of death or 
the date of approval of the 
Disability, as the case may be.  
The Sum Covered shall vary in 
accordance with the Contract net 
asset value.  
 

عقود "ويتم حساب املبالغ متوجبة الدفع املتصلة بـ 
ذات املبلغ " العقود"الثابت، مبا يف ذلك " مبلغ التغطية

 . ادول، بالرجوع إىل تاريخ الوفاة أو العجز
 

Amounts payable related to fixed 
Sum Covered Contracts, including 
Contracts with a scheduled 
amount, shall be calculated by 
reference to the date of death or 
Disability. 
 

يستخدم تاريخ " لتغطيةمبلغ ا"بالنسبة جلميع أمناط 
إبالغ املطالبات املتصلة بالوفاة أو تاريخ اعتماد 
املطالبة املتصلة بالعجز كأساس لتصفية صايف قيمة 

، وتوقف مجيع "حساب االستثمار الفردي"أصول 
 .رسوم العقد والتكاليف ذات الصلة

 

For all patterns of sums covered, 
the date of death claim 
intimation or the date of 
Disability claim approval shall be 
used as a basis for encashment 
of the IIA and cessation of all 
related Contract and Takaful 
charges.  
 

طبقاً لـ " التكافل"و " العقد"يستمر استقطاع رسوم 
" مدير التكافل"إىل أن يتم إشعار " جدول العقد"

أو اعتماد املطالبة " العضو املشمول بالتغطية"ة مبوافق
مبوجب هذا " املستفيدين"وال تعاد لـ . املتصلة بالعجز

الرسم املستقطعة بني تاريخ الوفاة وتاريخ " العقد"
اإلبالغ أو تاريخ العجز وتاريخ اعتماد املطالبة، 

" مدير التكافل"حسبما يكون عليه احلال، علماً بأن 
يظل ساري " العقد" االفتراض بأن سيكون له احلق يف

ويتم قيد أي . املفعول خالل أية مدة من هذا القبيل
فائض يترتب خالل تلك املدة يف اجلانب الدائن من 

 ".حساب االستثمار الفردي"
 

Contract and Takaful Charges 
shall continue to be deducted in 
accordance with the Contract 
Schedule until the Operator has 
been notified of the death of the 
Covered Member or the Disability 
claim has been approved.  
Charges deducted between date 
of death and date of intimation or 
the date of Disability and the 
date of claim approval, as the 
case may be, shall not be 
refunded to Beneficiaries 
hereunder it being agreed that 
the Operator shall have the right 
to assume that the Contract 
remains in force during any such 
period. Any surplus accrued 
during such period shall be 
credited to the IIA. 
 

 Any sum payable by the Operator" مدير التكافل"ب الدفع من قبل خيضع أي مبلغ متوج
on the occurrence of death shall 
be subject to the submission of 
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مدير "لدى وقوع الوفاة إىل تقدمي إثبات مقبول من 
، "العضو املشمول بالتغطية"عن عمر ووفاة " التكافل

املطالبني باملبالغ متوجب الدفع / وعن هوية املطالب
. وحقهم القانوين يف تلك املبالغ" العقد"مبوجب هذا 

بشكل مقبول من املطالبني /وجيب إثبات صفة املطالب
ودون أن يترتب عليه أية نفقات من " مدير التكافل"

وجيب أيضاً تقدمي إبراء ذمة مناسب وفق . جراء ذلك
، مبا يف ذلك إعادة "مدير التكافل"ما هو مطلوب إىل 

بأا " مدير التكافل"أو أية وثيقة يعترف " العقد"هذا 
 .حتل حمل تلك الوثيقة

 

proof satisfactory to the Operator 
of the age and death of the 
Covered Member, and the identity 
and lawful right of the 
claimant(s) to payments payable 
hereunder. The title of 
claimant(s) must be proved to 
the satisfaction of, and without 
expense to, the Operator. A 
suitable discharge as required 
must also be lodged with the 
Operator, including the return of 
this Contract or of any document 
which has been recognized by 
the Operator as substituting it. 

احلق يف إجراء فحص طيب " مدير التكافل"ويكون لـ 
املتويف وإجراء أي " العضو املشمول بالتغطية"لـ 

شكل من الفحص الطيب املسموح به مبوجب النظام 
 .واجب التطبيق

 

The Operator shall have the right 
to conduct a medical examination 
of the deceased Covered Member 
and to conduct any other form of 
medical examination allowable 
under applicable law. 
 

وجيب أن يتاح املبلغ متوجب الدفع يف حال الوفاة 
 .على شكل مبلغ مقطوع واحد

 

The amount payable on death 
shall be made available in one 
lump sum. 

لدى إصابة " مدير التكافل"ه وخيضع أي مبلغ يدفع
بالعجز إىل إثبات حالة " العضو املشمول بالتغطية"

واهلوية واحلق القانوين " مدير التكافل"العجز لـ
للمطالبني يف احلصول على املبالغ املنصوص عليها يف 

 ".العقد"هذا 
 

Any sum payable by the Operator 
on the Disability of the Covered 
Member will be subject to proof 
satisfactory to the Operator of 
the condition of Disability and the 
identity and lawful right of the 
claimant(s) to payments payable 
hereunder.  
 

وبصرف النظر عن أي شيء خبالف ذلك متضمن يف 
ذا فإن املنافع متوجبة الدفع مبوجب ه" العقد"هذا 

إلشعار " مدير التكافل"مشروطة باستالم " العقد"

Notwithstanding anything to the 
contrary herein contained, 
Benefits payable hereunder are 
conditioned upon receipt of 
written notice by the Operator of 
an occurrence upon which a 
claim may be based within 30 
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خطي بوقوع حالة ميكن تقدمي مطالبة باالستناد إليها يف 
وجيب . يوماً من وقوع تلك احلالة) ثالثني (30غضون 

أن يتضمن ذلك اإلشعار بالتفصيل، على األقل، تاريخ 
وقوع تلك احلالة وزمنها وظروفها واألفراد الذين هلم 

إن عدم توجيه ذلك اإلشعار يف .  احلالةعالقة بتلك
غضون تلك املدة ال يبطل أية مطالبة إذا أمكن إقناع 

بأنه قد مت توجيه اإلشعار بالسرعة " مدير التكافل"
 .املمكنة

 

(thirty) days of such occurrence.  
Such notice shall detail, at a 
minimum, the date, time, 
circumstances and individuals 
involved in connection with such 
occurrence.  Failure to give such 
notice within such time period 
shall not invalidate any claim if it 
can be shown to the Operator’s 
satisfaction that notice has been 
provided as soon as was 
reasonably practical. 
 

ت إىل ويتم تقدمي مجيع املستندات واملعلومات واإلثباتا
وجيب أن تكون " املشترك"على نفقة " مدير التكافل"

من " مدير التكافل"بالشكل والنوعية اللتني قد حيددمها 
 .وقت آلخر

 

All the documents, information 
and evidence submitted to the 
Operator shall be furnished at the 
expense of the Contract Holder 
and shall be in such form and of 
such nature as the Operator may 
prescribe from time to time. 
 

" العقد"وبصرف النظر عن أي شيء متضمن يف هذا 
ال يتحمل أية مسؤولية عن " مدير التكافل"فإن 

" املشترك"استقطاع أية مبالغ مستحقة تعاقدياً على 
فعة تدفع من أية من" العضو املشمول بالتغطية"إزاء 

 ".العقد"مبوجب هذا 
 

Notwithstanding anything herein 
contained, Operator shall bear no 
responsibility whatsoever for 
deducting any amounts owed 
contractually by the Contract 
Holder to the Covered member 
from any Benefits paid hereunder 
 

 EXCLUSIONS  8 :ناءات ـ االستث8

" العقد"مسؤوالً مبوجب هذا " مدير التكافل"ال يكون 
أو عن عجزه مما " العضو املشمول بالتغطية"عن وفاة 

 :ينشأ بشكل مباشر أو غري مباشر عما يلي
 

The Operator shall not be liable 

under this Contract for death or 

disablement of the Covered 

Member resulted either directly 

or indirectly from: 

 

إصابات أوقعها العضو على نفسه متعمداً أو يف ) 1(
" العضو املشمول بالتغطية"حالة حماولة انتحار قام ا 

(i) intentional self-inflicted 

injuries or attempted suicide by 
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سواء كان سليم العقل أو خمتل العقل عند القيام 
 بالفعل، أو

 

the Covered Members whether 

sane or insane at the time; or  

 

 أي مضاعفات ناشئة عن اإلجهاض، أو) 2(
 

(ii) any complication resulting 
from abortion; or 

تأثري الكحول أو املخدرات ما مل تكن مبوجب ) 3(
 وصفة صادرة عن طبيب ممارس مؤهل نظاماً، أو 

 

(iii) the influence of alcohol or 
illicit or illegal drugs; or 

ظاهرة نقص املناعة (عدوى فريوس اإليدز ) 4(
 أو عن وضع يتصل باإليدز، أو) املكتسب

(iv) HIV infection, AIDS or any 

AIDS related condition; or 

 

االشتراك أو التدريب يف أية رياضة أو منافسة ) 5(
ازفة أو خماطرة أو الركوب أو القيادة تنطوي على جم

 يف أي شكل من أشكال السباق أو املنافسة، أو
 

(v) participation in or training for 
any hazardous or dangerous 
sport or competition or riding or 
driving in any form of race or 
competition; or 

ة أو فنية أو هواية أو الطريان لغرض أية عملية جتاري)6(
كفرد من طاقم جوي أو يف أية أنشطة جوية أخرى 
باستثناء ركوب الطائرة بصفة راكب بأجرة يف رحلة 

 جوية جمدولة على طائرة جتارية أو مستأجرة، أو
 

(vi) flying for the purpose 

of any trade or technical 

operation or hobby or as a 

member of an aircrew or in any 

other aerial activities except 

passage as a fare-paying 

passenger on a regularly 

scheduled flight of a commercial 

aircraft or charter service; or 

 

احلرب أو اخلدمة بأية صفة يف أية حبرية أو جيش  )7(
 أو قوة جوية، أو

 

(vii) war or serving in any 

capacity for any navy, army or air 

force; or  
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مواد األسلحة النووية أو التأمني أو اإلشعاع أو ) 8(
التلوث من خالل النشاط اإلشعاعي الصادر عن أي 
وقود نووي أو عن أية نفايات ناجتة عن احتراق الوقود 
النووي أو أية عملية ذاتية التغذية النشطار الوقود 

ذا االستثناء، يشمل االحتراق أية وألغراض ه. النووي
 عملية ذاتية التغذية لالنشطار النووي، أو

 

(viii) nuclear weapons material, 

ionizing, radiation or 

contamination by radioactivity 

from any nuclear fuel or from any 

waste generated by the 

combustion of, or any self-

sustaining process of fission 

related to, nuclear fuel.  For 

purposes of this exclusion, 

combustion shall include any 

self-sustaining process of nuclear 

fission; or 

 

أوامر حمكمة أو سلطة  ) 9(
قانونية متارس واليتها القضائية املخولة هلا مبوجب 

 األنظمة السارية، أو
 

(ix) orders of a court or legal 

authority exercising valid 

jurisdiction under applicable 

laws; or 

 

أية خمالفة للشريعة اإلسالمية وفق ما هي مطبقة ) 10(
 يف اململكة األردنية اهلامشية، أو

 

(x) any breach of the Shari’a as 
applicable in the KSA; or 

 من العجز أو الشذوذ أو التشوه أي حالة سابقة) 11(
أو املرضى أو اإلصابة مما يكون قد حدث أو نشأ قبل 

 ".تاريخ البدء"
 

(xi) any pre-existing condition, 

disability, abnormality, 

deformity, illness or injury 

occurring or originating prior to 

the Commencement Date. 

 

 :ة واالنسحاب اجلزئيـ التصفية التام9

 
9  FULL ENCASHMENT AND 

PARTIAL  ITHDRAWAL 
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و % 10سحب مبلغ يعادل بني " املشترك"جيوز لـ 
 250من صايف قيمة أصول العقد أو مبلغ % 50

يكون ال تزال ) 1(، أيهما أكثر، شريطة أن دينار أردين
توجد مسامهات سنتني متوفرة يف صايف قيمة أصول 

يكون قد مضى على العقد ما ال يقل ) 2(و " العقد"
عن فترة سنتني بكامل القوة والنفاذ وهو يف أي سنة 

ويترتب على سحوبات تتجاوز ". العقد"من سنوات 
رسم " العقد"السحب الواحد يف كل سنة من سنوات 

 . دينار أردين37معاجلة إدارية قدره 

 

The Contract Holder may 
withdraw an amount equal to 
between 10% and 50% of the 
Contract net asset value or JD 
250, whichever is higher, 
provided that (i) at least 2 years 
of contributions are still available 
in the Contract net asset value 
and (ii) the contract has been in 
full force and effect for a 
minimum period of two years. 
Any one (1) such partial 
withdrawal shall be free of 
charge in any one Contract year. 
Partial withdrawals in excess of 
one per Contract year will incur 
an administration processing fee 
of JD 37.   

 

اق إاء وينجم عن التصفية التامة قبل االستحق
وميكن إجراء التصفية التامة يف أي وقت على ". العقد"

ناقصاً رسم معاجلة " العقد"أساس صايف قيمة أصول 
وتؤدي التصفية التامة .  دينار أردين25إدارية قدره 

" العقد"األوىل من ) 5(يف غضون السنوات اخلمس 
إىل استعادة رصيد رسوم الوكالة املقررة املستحقة عن 

تلك هي جزء " الوكالة"ة، علماً بأن رسوم تلك املد
 ".جدول العقد"املوضحة يف " رسوم الوكالة"من 

 

Full encashment prior to maturity 
will result in termination of the 
Contract. Full encashment may 
be made at any time on the basis 
of the Contract’s net asset value 
less an administrative processing 
fee of JD 25.  Full encashment 
within the initial [five (5)] years 
of the Contract will result in 
recovery of the balance of 
established Wakala charges due 
for such period, such Wakala 
charges being part of the Wakala 
Fees set out in the Contract 
Schedule. 

 

" املشترك"وعند االنتهاء السنوي للعقد، يكون لـ 
حساب "احلق يف احلصول على الرصيد املتراكم يف 

مقيماً على أساس صايف قيمة " االستثمار الفردي
 .األصول بتاريخ التصفية

 

On the annual expiry of the 
contract, the Contact Holder shall 
be entitled to the balance 
accumulated in the IIA valued at 
net asset value on the 
encashment date. 

 

 MATURITY BENEFITS  10 :ـ منافع االستحقاق10
 

بتصفية " مدير التكافل"يقوم " استحقاق العقد"عند 
ويدفع العوائد الناجتة من " العقد"صايف قيمة أصول 

Upon Contract Maturity, the 
Operator shall proceed with the 
encashment of the Contract net 
asset value and shall pay the 
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على شكل مبلغ مقطوع " شتركامل"تلك التصفية إىل 
 .واحد

 

resultant proceeds from such 
encashment to the Contract 
Holder in one lump sum. 
 

تاريخ "تلقائياً يف " التكافل"وتتوقف تغطية 
 ".االستحقاق

All Takaful coverage shall cease 
automatically on the Maturity 
Date. 
 

تاريخ "أية مسامهات بعد " مدير التكافل"وال يقبل 
 ".االستحقاق

 

The Operator shall not accept any 
contributions after the Maturity 
Date 
 

 :ـ أحكام متنوعة11
 

11  MISCELLANEOUS 

 Assignment  11.1 : التنازل1ـ11
 

مدير "ملزماً لـ " العقد"ال يكون أي تنازل عن هذا 
بدون موافقته اخلطية املسبقة وما مل يكن ذلك " التكافل

التنازل خطياً وموقعاً من قبل الطرف املتنازل والطرف 
املتنازل له وأن يتم تقدمي صورة طبق األصل عنه إىل 

يف مكتبه املسجل أو ذلك املكان " ير التكافلمد"
مدير "وال يتحمل ". مدير التكافل"اآلخر الذي حيدده 

. أية مسؤولية عن صحة أو كفاية أي تنازل" التكافل
مفوضاً باستالم " مدير التكافل"وال يعد أي وكيل لـ 

أو االعتراف أو نقل أي تنازل من هذا القبيل أو إشعار 
وبصرف النظر عن .  من الظروفبالتنازل يف أي ظرف

تكون مجيع عمليات " العقد"أي شيء متضمن يف هذا 
التنازل املتصلة أو املتعلقة بأغراض خمالفة للشريعة كما 
هي مطبقة يف اململكة األردنية اهلامشية غري صحيحة 

 .مبحض إرادته" مدير التكافل"ويقرر ذلك 
 

No assignment of this Contract 
shall be binding on the Operator 
without the Operator’s prior 
written consent and unless any 
such assignment is in writing, 
executed by the assignor and 
assignee, and true and correct 
copy thereof is filed with the 
Operator at its Registered office 
or such other place as shall be 
specified by the Operator. The 
Operator assumes no 
responsibility for the validity or 
sufficiency of any assignment. No 
agent of the Operator is 
authorized to receive, 
acknowledge or transmit any 
such assignment or notice of 
assignment under any 
circumstances. Notwithstanding 
anything herein contained, all 
assignments related to, 
connected with, or for purposes 
inconsistent with the Shari’a as 
applicable in the KSA shall be 
invalid, such determination to be 
made by the Operator in its sole 
discretion.  

 

 Dispute Resolution  11.2 : حل املنازعات2ـ11
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خيضع أي خالف أو نزاع ينتج عن أو يتصل بشروط 

وتظهرياته أو العقود املتممة " العقد"وأحكام هذا 

ومالحقها إىل نظام التحكيم الصادر مبوجب املرسوم 

---------- تاريخ --------امللكي رقم 

--------رة بتاريخ هـ والئحته التنفيذية الصاد

 .هـ--
 

Any controversy or dispute 
resulting from or related to the 
terms and conditions of this 
Contract, endorsements thereon 
or supplementary contracts and 
attachments thereto shall be 
subject to the Arbitration Law 
issued by Royal Decree No. --------- 
dated -----H and its such 
Arbitration Law’s Implementory 
Regulation issued on -----------H.   
 

مبوجب هذا أن أية مطالبة تتصل " املشترك" ويؤكد 
حساب التكافل "سوف تقدم ضد " العقد"ذا 
 ".مدير التكافل"وليس ضد " التعاوين

 

The Contract Holder hereby 
represents that any claim in 
connection herewith shall be 
made against the TTA and not 
against the Operator.  
 

 Fraud  11.3 : الغش3ـ11

ملغاة " العقد"تعد كل تغطية منصوص عليها يف هذا 
باطالً من كافة اجلوانب بالنسبة " العقد"ويصبح هذا 

إذا قدم أية مطالبة " تغطيةعضو مشمول بال"إىل أي 
غري صادقة أو تنطوي على الغش أو إذا حاول 
احلصول أو إذا وجه وكيالً بأن حياول احلصول على 

بوسائل " العقد"أي من املنافع املنصوص عليها يف هذا 
تنطوي على الغش أو سوء األمانة من أي نوع كانت 
وتتعرض مجيع أقساط التكافل املدفوعة من قبل أي 

إىل " العقد"مبوجب هذا "  مشمول بالتغطيةعضو"
 .اخلسارة

 

All coverage hereunder shall be 
deemed cancelled and this 
Contract shall be null and void in 
every respect with regards to any 
Covered Member who submits 
any false or fraudulent claim or 
who attempt to obtain, or directs 
an agent to attempt to obtain, 
any of the Benefits hereunder 
through fraudulent or dishonest 
means of whatever kind.  All 
Contributions paid by any such 
Covered Member hereunder shall 
be deemed forfeited. 
 

 Governing Law  11.4 : النظام واجب التطبيق4ـ11

إىل أنظمة اململكة األردنية اهلامشية " العقد"خيضع هذا 
ويف حال . ولوائحها ويفسر من مجيع اجلوانب مبوجبها

حدوث أية تغيريات يف األنظمة أو اللوائح أو 
مبا يف ذلك على سبيل املثال ال (املمارسات أو العادات 

This Contract shall be governed 
and construed in all respects 
according to laws and regulations 
of the KSA.  In the event of any 
changes in laws, regulations, 
practices or customs (including, 
without limitation, imposition of 
any form of taxation or levy of 
any type, on the Contributions or 
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احلصر، فرض أي شكل من الضرائب أو املكوس من 
أو أرباحه أو " مدير التكافل" على مسامهات أي نوع،

مما يؤثر ") العقد"على الصناديق املدارة املتصلة بـ 
، "العقد"على تنفيذ هذا " مدير التكافل"على قدرة 

بالقدر " العقد" تعديل" "مدير التكافل"فعندئذ جيوز لـ 
 .الالزم من جراء تلك التغيريات

 

profits of the Operator or on 
managed funds related to the 
Contract) which affect the ability 
of the Operator to perform under 
this Contract, then the Operator 
may adjust the Contract to any 
extent necessitated by such 
changes. 
 

 Notices  11.5 : اإلشعارات5ـ11

ال يعد أي إشعار أو اختيار أو مستند مطلوب مبوجب 
أو أي من تظهرياته قد مت استالمه من قبل " العقد"هذا 

مدير "إال إذا مت توجيهه خطياً إىل " مدير التكافل"
يف مكتبه املسجل أو أي مكان آخر حيدده " التكافل

مدير "وال يكون . من وقت آلخر" مدير التكافل"
 باالستجابة إىل أي تنازل أو حتديد ملزماً" التكافل

للمستفيد أو ممارسة أي حق أو خيار تتم ممارسته 
" العقد"مبوجب الشروط واألحكام املتضمنة يف هذا 

إال إذا وما مل يعد إشعار خطي صريح بذلك التنازل أو 
التحديد أو املمارسة قد مت استالمه طبقاً هلذه املادة 

 .6ـ11

 

Every notice, request, election or 
document required under this 
Contract or any Endorsements 
thereto shall be deemed to have 
been received by Operator only if 
given in writing to the Operator 
at its Registered office or such 
other place as shall, from time to 
time, be specified by the 
Operator. The Operator shall not 
be obliged to act upon any 
assignment, beneficiary 
designation or exercise of any 
right or option executed in 
accordance with the terms and 
conditions herein contained 
unless and until express notice in 
writing of such assignment, 
designation or exercise is 
deemed received in accordance 
with this Article 11.6. 
 

 Renewal and Cancellation  11.6  التجديد واإللغاء6ـ11

" العقد"ملزماً بتجديد هذا " مدير التكافل"ال يكون 
عضو مشمول "ويتم تلقائياً استبعاد أي . عند انقضائه

خالل مدة " اجلدول"يبلغ السن احملدد يف " غطيةبالت
قد يوافق عليه " العقد"من أي جتديد لـ " العقد"
 ".مدير التكافل"

 

The Operator shall not be 
obligated to renew this Contract 
upon expiration. Any Covered 
Member who attains the age limit 
specified in the Schedule during 
the Contract term shall be 
automatically excluded from any 
renewal of the Contract to which 
the Operator may agree.   
 

 The Contract, either in itsإما بكامله أو " العقد"إلغاء " مدير التكافل"وجيوز لـ 
entirety or in respect of any 
Covered Member, may be 
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يف أي وقت " عضو مشمول بالتغطية"بالنسبة ألي 
يوماً إىل ) أربعة عشر (14بتوجيه إشعار خطي مدته 

شريطة أن  ال ميس ذلك اإللغاء حبقوق " املشترك"
عضو "فيما يتعلق بإصابة سابقة حلقت بأي " املشترك"

 ".مشمول بالتغطية
 

cancelled by the Operator at any 
time upon 14 (fourteen) days 
written notice to the Contract 
Holder provided that such 
cancellation shall be without 
prejudice to the rights of the 
Contract Holder in respect of 
prior injury to any Covered 
Member.   
 

   : قواعد التفسري7ـ11

 

 

سياق خالف ذلك، فإن صيغة املفرد تتضمن صيغة اجلمع والعكس ، وما مل يقتضي ال"العقد"يف هذا 
بالعكس وال سيما ولكن مع عدم تقييد عمومية ما ورد آنفاً، فإنه سيكون ألية كلمة أو مجلة معرفة باملفرد 

ويتم حتديد اإلشارة إىل اليوم أو الشهر أو السنة أو . املعين املقابل املستخدم بصيغة اجلمع والعكس بالعكس
 فترة زمنية وفق التقومي امليالدي، كما يتم حتديد الرسوم وأية مبالغ أخرى باإلشارة إىل أية مدة زمنية أي

 .طبقاً للتقومي امليالدي
          : استقاللية النصوص8ـ11

أو انطباقه على أي شخص أو ممتلكات أو " العقد"إذا وجد أن أي شرط أو نص غري جوهري يف هذا 
لن يتأثر بذلك ويبقى بكامل " العقد"ري صحيح أو غري قابل للتنفيذ، فإن باقي هذا ظروف، وألي مدى، غ

 .القوة والنفاذ ويكون كل شرط ونص صحيحاً وقابالً للتنفيذ إىل أقصى حد يسمح به النظام
 
 

ه اعتباراً من التاريخ املوضح يف مستهل" العقد"على توقيع هذا " العقد"وإثباتاً لذلك فقد عمل طرفا هذا 
 .أعاله

 
 باسم ونيابة عن 

 بنك العرب
 بصفته مدير التكافل

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ: عــنــه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ: االســم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ: املنصب
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 باسم ونيابة عن 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 "املشترك"بوصفه 
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א
א א
א א

א א א
א

  العمر يف آخر عيد ميالد  :تاريخ ميالد املشترك
 الشخص املُغطى

  العمر يف آخر عيد ميالد  :املشترك املُغطى/ تاريخ ميالد الشخص 
 

 العقد و تفاصيل االشتراك
 الشتراكمنوذج ا منوذج املبلغ املغطى

 املستوى املستوى
 تكرار االشتراك مدة االشتراك مدة العقد رقم العقد

    
    

 عملة العقد تاريخ االشتراك النهائية االستحقاق/ تاريخ االنتهاء  تاريخ سريان املفعول
 دينار أردين   
 
 مبلغ االشتراك بيان باملنفعة و التغطية 
   مبلغ التغطية األويل. أ
 إضايف تاريخ االنتهاء ملشاريع اإلضافيةا. ب

         عجز كلي دائم
   
   
   
   
   
  االشتراك  اإلمجالية للخطط اإلضافية  
  ):ب+أ (االشتراك اإلمجالية  

 حصة الصندوق األولية
بعد، يف وحدات يف الصناديق أو جيب أن يتم االكتتاب يف االشتراك مبدئيا، بعد خصم رسوم التكافل و الوكالة املبينة  فيما 

 :اإلستراتيجيات التالية
 النسبة املئوية اإلستراتيجية/ الصندوق  النسبة املئوية اإلستراتيجية/ الصندوق 

  الطيبات  اخلري
  الثريا  املشارق
  1استراتيجية   القوافل

  3استراتيجية   2استراتيجية 
 رسوم التكافل التعاوين رسوم الوكالة

فع رسوم الوكالة بعد مسامهتها اخلاصة إىل القائم على إدارة تد
برنامج التكافل ليقوم باإلدارة و اإلشراف على الصناديق و خماطر 

 :التفاصيل مبينة أدناه. التكافل

تدفع رسوم التكافل التعاوين مقدما إىل صندوق التربعات 
 :ينة أدناهالتفاصيل مب. لتحقيق املنفعة املتبادلة و إدارة املخاطر
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 رسوم الوكالة
 :تدفع عند تاريخ كل جتديد لكل سنة تعاقدية حسبما هو مبني أدناه

 السنة السادسة السنة اخلامسة السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة األوىل
      

 .تدفع ثالثة أعشار من مسامهة املخاطر أدناه شهريا طوال مدة العقد
غري  إذا كان اموع يف املخاطر غري حمدد ألنه 2ملخاطر الشهرية بنفس املبلغ املبني يف ملحق نسبة التربعات يف صفحة تكون مسامهة ا

؟ و من مث تكون مسامهة املخاطر الشهرية مساوية ملنتج اموع يف املخاطر و النسبة لكل ألف حسبما هو وارد لكل عمر مت متوفر
 . 2د ميالد، كما يف صفحة الوصول إليه، على أساس آخر عي

 4ملدة % األوىل للعقد إىل املوازنة يف رسوم االشتراك املستردة، مثل م ) ص(لسنوات ) سيؤدي استالم كامل القيمة الصرف الكامل
 . من فترة االستحقاق املتبقية%  سنة و أ 2ملدة %  سنوات، ه 3ملدة % سنوات، ن 

طلب أو كما هو موضح من قبل املشترك إىل القائم على إدارة التكافل كمستلمني قانونيني املستفيدون ـ كما هو مبني يف منوذج ال
 . للمنافع أو أمناء على توزيع املنافع

 
 :التصديق و التوقيع

 
 

 ملحق عقد التكافل التعاوين
 اسم املنتج

 نسبة التربعات
 نسبة التربعات

 اموع 5ركيبة  4ركيبة  3ركيبة  2ركيبة  1ركيبة  القاعدة العمر
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
28        
29        
30        
31        
32        
33        
34        
35        
36        
37        
38        
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39        
40        
41        
42        
43        
45        
46        
47        
48        
49        
50        
51        
52        
53        
54        
55        
56        
57        
58        
59        
60        
61        
62        
63        
64        
65        
        
        

 .مت إصدار وتوقيع هذا العقد نيابة عن بنك العرب يف ــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ----------------------- 
   الرئيسي التنفيذي 

 .يعد هذا امللحق جزءا ال يتجزأ من عقد التكافل التعاوين املرفق به: مالحظة


