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CORONAVIRUS EXCLUSION ــــــــ تثن سإ ـــــــــ كورون  روس ــــــ في   اءــ  ا ـــ
 

 
 

Your Insurance Policy does not / This Insurance 
does not {delete as applicable} cover any claim in 
any way caused by or resulting from: 

 

  احلذف وز ي ]  ه الوثيقة هذ ال و  بك  ة اص التأ مني ال  وثيقة غطي تال 

  ، أ ي مطالبة ابلتعويض عن أ ي رضر وقع بسبب  [ تضاء الاق حسب 

 الآيت:   ، أ و نتج عن 

 
 
a)  Coronavirus disease (COVID-19); 

 

 (. 19-كوروان )كوفيد   فريوس    ( أ  

  
b) Severe acute respiratory syndrome coronavirus 

2 (SARS-CoV-2);  

 

 

  الشديدة  احلادة  التنفس ية  ابملتالزمة  املرتبط  كوروان  فريوس ب( 

 . ( 2-كوف   -)سارس   2  النوع 

 c) any mutation or variation of SARS-CoV-2;  

 
  ابملتالزمة  املرتبط  كوروان  فريوس  ن ع سالةل تنشأ  أ ي  ( ج 

 . 2النوع    الشديدة   احلادة   التنفس ية 

 
d) any fear or threat of a), b) or c) above.  

 

 أ ي مما س بق.   هتديد من أ ي خوف أ و   ( د 
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• Communicable Disease Exclusion 
[Endorsement][Clause] 

 

 استبعاد األمراض المعدية   •
 ]البند[   [إقرار]

 
 
 

1. Notwithstanding any provision, clause or term of 

this [Reinsurance Contract] to the contrary, this 

[Reinsurance Contract] excludes any loss, cost, 

damage, liability, claim, fines, penalty or expense 

or any other amount of whatsoever nature, 

whether directly or indirectly and/or in whole or 

in part, related to, caused by, contributed to by, 

resulting from, as a result of, as a consequence 

of, attributable to, arising out of, arising under, 

in connection with, or in any way involving (this 

includes all other terms commonly used and/or 

understood to reflect or describe nexus and/or 

connection from one thing to another whether 

direct or indirect): 

 
 

 

خأ يخحمكخأ وخبندخأ وخرشطخيفخعقدخخبخ .1 الفخماخينصخعليه

خخاتفاقيةخ خالتأ مني، عادة خخسارةخخختفاقيةخالخخهخهذخخس تثنختخا  أ ي

خ خأ و خمس ئولية خأ و خرضر خأ و ختلكفة خمرصوفاتخأ و خأ و خخمطالبة

خ خاكنت خخ،خاخطبيعتخهمام خبسببخسواء خغريخخخاكنت خأ و مبارش

خوخخ،خمبارشخ خجزئًيا خأ هيام خأ و خاكنخخلكًيا خأ و خعن خنتج خأ و تعلق

أ وخخخواقبخأ حدخالعخخيجةخأ يخمماخييلخأ وخاكنخمنختخبسببخأ وخنخ

لخ كان له عالقة بأي   أ وخنشأ خمبوجبخأ وخارتبطخأ وخخيُعزىخا 

يشملخذكلخمجيعخاملصطلحاتخاليتختُس تخَدمخوتُفهَمخأ وخخ)خ مما يل  

خمبارشخ خبشلك خسواء خوال خر خيشء خبني خالعالقة خلترشح أ وخخخأ هيام

 (:خغريخمبارشخ
 

1.1) a Communicable Disease and/or the fear or 
threat (whether actual or perceived) of a 
Communicable Disease and/or the actual or 
alleged transmission of a Communicable Disease 
regardless of any other cause or event 
contributing and/ or occurring concurrently or in 
any sequence thereto, and 

1.2)  

(  أو ُمتصَور  فعل  سواء من اإلصابة )  الخوف و معدي ال مرض ال  (1  1

معدي بغض النظر  بمرض معدي أو نقل فعل  أو مزعوم لمرض  

امن  أو أخر يساهم حدثعن أي سبب  ز   اإلصابة بشكل مت 
ز
أو   ف

   بسبب أي تسلسل حدث نتيجة لذلك 
 

    1.2) a pandemic or epidemic, as declared by the World 
Health Organization or any governmental 
authority 

  سلطة جائحة أو وباء كما تعلن منظمة الصحة العالمية أو أي  (1  2

 حكومية  
 

 

2. As used herein, Communicable Disease means: 

any infectious, contagious or communicable 

substance or agent and/or any infectious, 

contagious or communicable disease which can 

be caused and/or transmitted by means of 

substance or agent where:  

 

ليهخيفخهذاخالعقد،خ  2 يخهو:خأ يخمادةخأ وخخاملرضخاملعدخخفا نخكامخيشارخا 

وأ يخخ منخخشصخل خرخأ وخحاملنيخللعدوىخخخقلخبنتخأ نخعاملخميكنخ

خ خأ ن خميكن خمعدي خل خرخخقَلختخيُنخمرض خخشص خأ خخمن خمادة وخخبسبب

خ:خعاملخأ وخأ هيامخحيثخأ نخ
 

  

    2.1) the disease includes, but is not limited an illness, 

sickness, condition or an interruption or disorder 

of body functions, systems or organs, and 

يشمل المرض عل سبيل المثال ال الحرص أي مرض أو داء أو  ( 2  1

  وظائف الجسم أو أنظمته أو   ةحال 
ز
أو اضطراب أو خلل ف

 أعضائه  

  2.2)  the substance or agent includes, but is not limited 

to, a virus, bacterium, parasite, other organism or 

other micro-organism (whether asymptomatic or 

not); including any variation or mutation thereof, 

whether deemed living or not, and 

وس   ،عل سبيل المثال ال الحرص  ، املالمادة والع  تتضمن ( 2  2   ا فتر

يا أو طفيليات  أو عضو أو كائن ح  دقيق )سواء له   أو بكتتر

  هذه   م أعراض أ 
ز
  ذلك أي اختالف أو طفرة ف

ز
ال( بما ف

ت الكائنات سواء    حية أم ال    اعتتر
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  2.3) the method of transmission, whether direct or 
indirect, includes but not limited to, airborne 
transmission, bodily fluid transmission, 
transmission through contact with human fluids, 
waste or the like, transmission from or to any 
surface or object, solid, liquid or gas or between 
organisms including between humans, animals, 
or from any animal to any human or from any 
human to any animal, and 

ة عل سبيل المثال ال  ( 2  3 ة أو غتر مباشر طريقة النقل سواء مباشر

عن طريق   أو الحرص انتقال عتر الجو أو السوائل الجسدية 

ية أو مالمسة    أو من خالل  شابهها وما  النفاياتالسوائل البشر

ز الكائنات الحية   غاز أو  سائل أو   جسم لمس األسطح أو  أو بير

  ذلك 
ز
  حيوان إىل إنسان أي قاله انات أو انت البشر والحيو  بما ف

 والعكس  

 

2.4) the disease, substance or agent is such: 4  2)  ـــــــ مرض أو مادة أو عام  ل: ـــ

   2.4.1)  that causes or threatens damage or can cause 

or threaten damage to human health or 

human welfare, or 

   يتسبب  (2  4  1
ز
ار باإل  يهدد أو  ف   تهديد   كنيم أو  ضز

ز
أن يتسبب ف

ار   ا  م أو تهديده  هيت ورفاه صحة اإلنسان ب  واالضز

2.4.2) that causes or threatens damage to or can 

cause or threaten damage to, deterioration 

to, contamination of, loss of value of, loss of 

marketability of or loss of use or usefulness 

of, tangible or intangible property. 

 

ار بالممتلكات  يتسبب (2  4  2   اإلضز
ز
سواء ملموسة أو غتر   –ف

ارها  يهدد أو تهديدها أو  –ملموسة     أو التس  بإضز
ز
بب ف

فقدان قابلية   قيمتها أو  فقدانتدهورها أو تلوثها أو 

   عدم االستفادة منها أو    لها التسويق  

For avoidance of doubt, Communicable Disease includes 

but is not limited to Coronavirus Disease 2019 (Covid -

19) and any variation or mutation thereof. 

لتجنب الشك تشمل األمراض المعدية عل سبيل المثال ال الحرص  

وس كورونا المستجد )كوفيد  تحدث  تحول أي اختالف أو و ( 19-فتر

 فيه  

 
  

3. For further avoidance of doubt, any contingent or 

other business interruption loss, cost, damage, 

loss of income, loss of use, increased cost of 

working and/or extra expense arising out of or 

attributable to: 
 

خمنخالشك،خ  3 وخطارئةخخأ يخخسارةخعرضيةخأ خخخفا نخخلتجنبخاملزيد

خ خأ وخخخهاخغريخأ و خالتلكفة خيف خخسارة خأ و خالعمل، ختوقف خعن انجتة

أ وخزايدةخخخعدمخالاس تخدامخادلخلخأ وخفقدانخحدوثخأ رضارخأ وخ

لخخخنفقاتخختلكفةخالعملخأ وخأ يخخ ضافيةختنشأ خبسببخخأ وختُعزىخا   :خا 
 

3.1) any partial or complete closure of and/or 

slowdown in, including but not limited to any 

closure by or under the advisories of public, 

military, government or civil authorities, or any 

denial of access to reinsured premises, or 

customer and or supplier premises (including 

service / utility providers), or 

  أو كامل أو  إغالق أي ( 3  1
   تباطؤ جزئ 

ز
، عل سبيل  ذلك بما ف

  قرارات  بموجب أو من قبل  إغالق أي  ،المثال ال الحرص 

، أو أي  العامة أو العسكرية أو الحكومية أو المدنية  السلطات 

  المعاد تأمينها أو الخاصة  منع
  أماكن ب للوصول إىل المبائز

  ذلك مقدم  الخدمات والمر 
ز
 افق(  العمالء أو الموردين )بما ف

 

3.2)    change in consumer behavior, or 2  3  )سلوك المستهلك  
ز
 ؛ تغيتر ف

3.3)   an absence of infected employees or employees 

suspected of being infected shall not be 

covered by this [Reinsurance Contract]. 

 

 

 

 

 

 

 

3  3)  ) ز ز  موظف ال  ياب غ ال يغط  هذا العقد )عقد إعادة التأمير ير
ز بالعدوى أو مصال  ز ل ا ابير   إصابتهم   مشتبه ال موظفير

ز
  ف
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4. For still further avoidance of doubt, loss, cost, 

damage, liability, claim, fines, penalty or expense 

or any other amount excluded hereby, includes 

but is not limited to any cost to identify, clean-

up, detoxify, disinfect, decontaminate, mitigate, 

remove, evacuate, repair, replace, monitor, 

sanitize or test: (1) for a Communicable Disease 

or (2) any tangible or intangible property covered 

by this [Reinsurance Contract] that is affected by 

such Communicable Disease. 

 

خ4 خمنخملخوخ. خأ وخخ زيد خالرضر خأ و خاملصاريف خأ و خاخلسارة خأ و خالشك جتنب

أ وخأ يخخخاملصاريفخاملس ئوليةخأ وخاملطالبةخأ وخالغراماتخأ وخالعقوبةخأ وخ

متضمنةخللبندخخخأ وخالعقدخالتفاقيةخخمبوجبخهذهخختستبعدخمبالغخأ خرىخ

صابتمخملشتبةخيفخيفخحاةلخغيابخاملوظفنيخاملصابنيخأ وخاخخ3.3 فلنخخخا 

عادةخالتأ منيخلعقدخ)خيمتختغطيتاخيفخهذاخاخ (خولكنخلختقترصخخخعقدخا 

ختخ ختلكفة خأ ي خعىل خأ وخخديد ختطهري خأ و خالسموم زاةل خا  خأ و ختنظيف أ و

صالخ خا  خأ و خالء خا  خأ و زاةل خا  خأ و خأ وخخختفيف خمراقبة خأ و خاستبدال خأ و ح

خ)خختعقيخ خاختبار: جراء خا  خ)خ1أ و خاملعدي خابملرض خمتعلق خأ يخخ2( خأ و )

خملموسخممت خغريخلاكت خأ و عادةخة خا  خعقد خ)مبوجب التأ مني(خخخخملموسة

 تأ ثرتخهبذاخاملرضخاملعدي.خ

خ

5. It is clarified that (1) no other prior, concurrent 
or subsequent provision, clause, term 

     Or exception of this [Reinsurance Contract] 
(including (but not limited to) any prior, 

     concurrent or subsequent endorsement and/or 
any provision, clause, term, buy back or 

     exception that operates, or is intended to 
operate, to extend the coverage of, or 

      protections provided by, this [Reinsurance 
Contract] by whatever name called like 

      any coverage extension, additional coverage, 
global extension, exception to any 

     exclusion); (2) any change in the law, clause or 
similar provision; (3) any follow the 

     fortunes clause or similar provision; and/or (4) 
no change in the law or any regulation 

     (to the extent permitted by applicable law), 
shall operate to provide any reinsurance, 

     coverage or protection under this [Reinsurance 
Contract] that would otherwise be 

     excluded through the exclusion set forth in this 

[Endorsement][Clause]. 

(خأ يخحمكخأ وخبندخأ وخاس تثناءخسابقخأ وخمزتامنخخ1ختوضيحخأ نخ)ختخ.خ5

عادةخالتأ مني(خمباخيفخذكلخ)عىلخسبيلخخ أ وخلحقخلهذاخالعقدخ)عقدخا 

خلخ خاملثال خخاحلرص( عادةخخأ و خا  خأ و خمدة خأ و خبند خأ و خحمك خأ و قرار خا  أ ي

يعملخعىلخأ وخهيدفخخرشاءخأ وخاس تثناءخسابقخأ وخمزتامنخأ وخلحقخخ

خمتديخا خ خامحلاخل خأ و خالتغطية خأ يخخد ختت خالعقد خهذا خيوفرها خاليت ايت

خالخ خمتديد خمثل خمسمى ضافيةخأ و ختغطيةخا  خأ و عامليخأ وخخخامتدادختفاقية

خ)خ خاستبعاد؛ خل ي خأ يخ2اس تثناء خأ وخخخريخيتغخخ( خالبند خأ و خالقوانني يف

خ)خ خمماثةل، خأ وخخ3أ حاكم خمماثل، خحمك خأ و خالرثوة خلرشوط خاتباع خأ ي )

خ4)خ خأ خعخ( خالقانون ختغيري خلخدم خأ ي خالخو خاحلد ل خ)اا  خبهخخحئة خيسمح ي

عادةختأ منيخأ وختغطيةخأ وخخ القانونخاملعمولخبه(،خيعملخبهخلتوفريخأ يخا 

خخخ خمن خاستبعاده خميكن خالتأ مني( عادة خا  خ)عقد خمبوجب خخاللخحامية

 )ال قرار()البند(.خخخالاس تثناءخاملنصوصخعليهخيفخهذاخ

 

 

 

 

6.  If the [reinsurer] alleges that by reason of this 

[Endorsement][Clause] any amount is not 

covered by this [Reinsurance Contract] the 

burden of proving the contrary shall rest in the 

[reinsured]. 

خ)ال قرار()البند(خخخ.خ6 خهذا خأ ن خالتأ مني( عادة خا  دعاءخ)صاحب خا  خحاةل يف

عادةخالختسببخيفخعدمختغطيةختلكفةخماخ)مبوجخ تقعخخخختأ مني(،خبخعقدخا 

ثبخخخأ وخعبءخخخمس ئوليةخ  اتخعكسخذكلخعىلخعاتقخ)املؤمنخعليه(.خا 

 

 

 

 

 



 

 

5 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

• COMMUNICABLE DISEASE ENDORSEMENT 

(For use on property policies) 

األمراض  ب   المتعلقة بند / وثيقة يرسي عىل الوثائق •
 المعدية  / ةـــــ الساري 

 ( اتلكمت الم  ق تأمي   ــــ وثائ عىل   تطبيق)لل 
 

 

 

1. This policy, subject to all applicable terms, 

conditions and exclusions, covers losses 

attributable to direct physical loss or physical 

damage occurring during the period of 

insurance. Consequently and notwithstanding 

any other provision of this policy to the 

contrary, this policy does not insure any loss, 

damage, claim, cost, expense or other sum, 

directly or indirectly arising out of, attributable 

to, or occurring concurrently or in any 

sequence with a Communicable Disease or the 

fear or threat (whether actual or perceived) of 

a Communicable Disease.  
 

 

مع مراعاة مجيع الرشوط والأحاكم  - الوثيقة تغطي هذه  .1

اخلسائر اليت تنشأأ عن   -والاس تثناءات املعمول هبا 

خالل   حصل مادي  رضر أأي بارشة أأو امل ادية امل  الأرضار 

أأحاكم  برصف النظر عن أأي -. وبناء عىل ذكل مدة التأأمي 

ال تغطي هذه الوثيقة أأي خسارة أأو رضر   -أأخرى خمالفة 

أأو نفقات أأو أأي مبالغ  تعويض أأو تاكليف أأو مطالبة ب 

  عن  -سواء بشلك مبارش أأو غري مبارش -تنشأأ  قد  أأخرى 

الشعور  أأو أأي مرض ساري ب  أأو مع أأو بعد االإصابة 

 . هتديد منه )سواء فعيل أأو متصور( ال وف أأو  ابخل 

 
 

2. For the purposes of this endorsement, loss, 

damage, claim, cost, expense or other sum, 

includes, but is not limited to, any cost to clean-

up, detoxify, remove, monitor or test:  

 

الرضر أأو   و ، تشمل اخلسارة أأ  البند  هذا ولأغراض  .2

أأو التاكليف أأو النفقات أأو أأي مبالغ أأخرى، عىل   املطالبة 

أأو  تطهري  عن  سبيل املثال ال احلرص، أأي تاكليف تنشأأ 

زا  زال أأو متابعة أأو حفص: السمو   ل اإ  م عن أأو اإ
 

    2.1)   for a Communicable Disease, or  1  2 )؛ أي مرض ساري 
 

  2.2) any property insured hereunder that is 
affected by such Communicable Disease.  

القرار وقع  أو أي ملكية مؤمن عليها بموجب هذا ( 2  2

ر بسبب مر   ساري    ضعليها ض 

  

3. As used herein, a Communicable Disease means 

any disease which can be transmitted by means 

of any substance or agent from any organism to 

another organism where:  
 

  الساري   املرض  شري ي  ، البند  / الوثيقة  هذه  ف  مس تخدم  هو  كم و  .3

ىل    من  عامل  أأو  مادة  أأي  طريق  عن  ل ق ينت  أأن  ميكن  مرض  أأي اإ

ىل   ح   اكئن   أأي   : حيث   ، أ خر   اكئن   اإ

 3.1) the substance or agent includes, but is not 

limited to, a virus, bacterium, parasite or other 

organism or any variation thereof, whether 

deemed living or not, and  

ي المادة أو العامل ( 3  1
عىل سبيل المثال ال الحرص، أي   ، هنا  تعن 

يا أو طفيل وس أو بكير أو أي كائن حي آخر أو أي نوع   يات في 

ا 
ً
 ؛ منه، سواء كان حًيا أو ميت

 

3.2) the method of transmission, whether direct or 

indirect, includes but is not limited to, airborne 

transmission, bodily fluid transmission, 

transmission from or to any surface or object, 

solid, liquid or gas or between organisms, and  

ة-وتشمل وسيلة االنتقال ( 3  2 ة أو غي  مباشر عىل   -سواء مباشر

أو سوائل   سبيل المثال ال الحرص، االنتقال عن طريق الهواء

  كان   سواء- سممن أو إىل أي سطح أو جأو االنتقال  ، الجسم

 ال بي   الكائنات الحية؛ أو االنتق   -اأو غازي   أو سائل   ا صلب
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3.3) the disease, substance or agent can cause or 

threaten damage to human health or human 

welfare or can cause or threaten damage to, 

deterioration of, loss of value of, marketability 

of or loss of use of property insured hereunder.  
 

 

  يهدد  أو  يسبب أن العامل أو  المادة أو  لمرضهذا ا ل يمكن و ( 3 3

ر إلحاق ب بالممتلكات   أو  رفاهيته،  أو  اإلنسان  بصحة ض 

  تها قيم  فقدان  أو  لفها ت المؤمن عليها بموجب هذه الوثيقة أو 

   خسارتها   أو   ة تسويقها إمكاني إنخفاض  أو 
 

 

 
 

4.This endorsement applies to all coverage 

extensions, additional coverages, exceptions to 

any exclusion and other coverage grant(s). 

والتغطيات   ، املمتدة  ة التأأمين  ات التغطي ينطبق هذا القرار عىل  .4

، وغري  ية التأأمين  ات التغطي  لأرضار املس تثناه من االإضافية وا 

 . اخملصصة لهذه التغطيات نح  امل من    ذكل 

 

 

 

All other terms, conditions and exclusions of 

the policy remain the same. 

 

وط جميع تبقر    واستثناءاتها  البند  / هذه الوثيقة وأحكامها  شر
   ر ــــــــــــكما هي دون تغيي
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• COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION 

(PROPERTY TREATY REINSURANCE) 
 

ـــــ استبع •  ة ـــ ـ ــراض الُمعديـــــــ اد األمــ

ن       ( الممتلكات)إتفاقية إعادة تأمي 
 

 
 

1. Notwithstanding any provision to the contrary 
within this reinsurance agreement, this 
reinsurance agreement excludes any loss, 
damage, liability, claim, cost or expense of 
whatsoever nature, directly or indirectly caused 
by, contributed to by, resulting from, arising out 
of, or in connection with a Communicable 
Disease or the fear or threat (whether actual or 
perceived) of a Communicable Disease 
regardless of any other cause or event 
contributing concurrently or in any other 
sequence thereto.  

 
 

 

 

 

 

 

 

صفتقي  إخإا   تلتخإمني    م  خخالفخم  تخص  ليخ      ب  خ. 1 ه    ختس  ثني  خإا

صفتقي   إخ  سخرس   ت تخ  وخ  خ  وخمس   ث مم إخ  وخم تم    إخ  وخ إلا

مب  تأخ  وخخبس    م  أخ  سخن  ماخ   مإ خ ن   خخ  وخنفق  إختلكف  إ

  وخمتع ق  إخ     سخم    خ  وخ   ت  خ خخانجت  إخ   أخريخمب  تأغ  خ

لاص  ت إخابمع   سخ  وخإف  مفخ  وخإد  ا   خ إمفع  تخ  وخإ ني   م  خ

  سخ     ث تأخ  وخث   خخ  ر   خخ   أ غ  اخإمل    خمع   سخ خ خب  خ

 يستمهخبشلكخمزتإمأخ  وخ خ  سختس سلخ  ر خهل.

 

 

2. As used herein, a Communicable Disease means 
any disease which can be transmitted by means 
of any substance or agent from any organism to 
another organism where:  

 

 خإ     خإ ع   سخه  مخ  سخم    خه    خإلصفتقي  إخيش  ت خ خك  ا. 2

 ئ  أخميك  أخ  يخاقتق  لخ   أخ  ا  دخ  سخم  تلتخ  وخ تم  لخم  أخ  سخ

ىلخ  سخ ئأخيحخ  ر خحيث:خيح خ خخإا

 

  

    2.1) the substance or agent includes, but is not limited 
to, a virus, bacterium, parasite or other organism 
or any variation thereof, whether deemed living 
or not, and  

وس   تتضمن  ( 2. 1   ا المادة أو العامل، عىل سبيل المثال ال الحرص، في 

يا أو    بكتي 
 
ا أو كائن ي شكل من أشكاله  أخر أو أ  ا حي   ا أو طفيلي 

ا    ال  م أسواء كان حي 

 
 

  2.2) the method of transmission, whether direct or 
indirect, includes but is not limited to, airborne 
transmission, bodily fluid transmission, 
transmission from or to any surface or object, 
solid, liquid or gas or between organisms, and  

 

ة، عىل  ال العدوى  انتقال  وسائل  تشمل ( 2. 2 ة أو غي  مباشر مباشر

االنتقال عن طريق الهواء أو عن   ، حرص سبيل المثال ال ال 

أي سطح أو جسم   نتقال من طريق السوائل الجسدية أو اال 

ن الكائنات الحية،   أو إليه أو صلب أو سائل أو غاز   أو بي 

3.2) the substance or agent includes, but is not limited 

to, a virus, bacterium, parasite or other organism 

or any variation thereof, whether deemed living 

or not, and  

مكن للمرض أو المادة أو العامل أن ( 3. 2
ُ
ر   يهدد أو  ي يسبب ضن

ي  أو  نسان ال  ية رفاه صحة أو ب
ن
تدهور الممتلكات  يتسبب ف

   يقها أو خسارتها. أوفقدان قيمتها أو تسو 
 

 

 

 

 


