
 

 المملكة األردنية الهاشمية  –عمان 

 عقد التأسيس 

 

 اسم الشركة  ( 1) المادة

 . للتامين المساهمه العامه المحدودهاإلسالمية شركة المنارة  
 

 مركز الشركة الرئيسي ( 2) المادة

مدينة عم  في  الرئيسي  الشركة  الهاشمية،    - ان  يكون مركز  األردنية  لها المملكة  ان تنشئ  للشركة  ويحق 
 ومكاتب تمثيل داخل المملكة وخارجها.عاملة فروعا ً ووكاالت ومكاتب 

 ( 3) المادة

 

 

 

 

 ( 4المادة )

 رأس مال الشركة 
وستمائة الف    اليينخمسة م دينار( فقط    5,600, 000أوال ً: يتألف رأسمال الشركة المصرح به من  )

وستمائة الف سهم قيمة كل سهم دينار   اليين( سهم فقط خمسة م5,600, 000دينار اردني مقسم إلى   ) 

المكتتب به والمدفوع ) خمسة  دينار( فقط    000,5,600أردني واحد، بحيث يكون راس مال الشركة 

 وستمائة الف دينار أردني. اليينم
( بـ  المؤسسون  اكتتب   : فقط خمسة م5,600,000ثانياً  دينار  اليين(  الف  المال    / وستمائة  رأس  سهماً 

 .المصرح به، تم تسديد قيمتها دفعة واحدة
 

  :غايات الشركة

 
 
 

 االسالمية ومبادئها في جميع تعامالتها وغاياتها التالية: ةحكام الشريعأمع التزام الشركة ب
 

عمال التأمينات العامة وكافة أشرعاً و المحددة بعمال التأمين التكافلي اإلسالمي المجازة  أممارسة   •
الخاص  أ العمل بها، سواء لحسابها  المجاز  و باإلشتراك مع أو بالنيابة عن الغير  أعمال التأمين 

و جماعي في المملكة االردنية الهاشمية وخارجها وحسب اجازات وفروع  أساس فردي  أالغير على  
 : صر على سبيل المثال ال الح التأمين التالية

 إجازة التأمينات العامة وتشمل   -1
 إجازة تأمين المركبات والتي تتضمن:  -2

 اإلصابات البدنية أو الوفاة للركاب الواردة في فرع تأمين الحوادث. •
 فرع تأمين المركبات البرية. •
فرع تأمين البضائع أثناء النقل على المركبات ويشمل األضرار التي تتعرض لها البضائع واالمتعه  •

 والمنقوالت االخرى، واالخطار التي تتعرض لها .
 إجازة تأمين مسؤولية المركبات االلية البرية.  -3
 إجازة التأمين البحري والنقل والتي تتضمن: -4

 اإلصابات البدنية او الوفاة.  •
 فرع تأمين قاطرات وحافالت السكك الحديدية.  •
 .فرع تأمين السفن •

النقل ويشمل   • أثناء  البضائع  البضائع واالمتعه والمنقوالت فرع تأمين  التي تتعرض لها  االضرار 
اثناء وجودها بالمستودعات قبل  لها  التي تتعرض  االخرى بما في ذلك اجور الشحن، واالخطار 

 وصولها مقصدها النهائي.
 إجازة تأمين السفن وتتضمن: -5

 اإلصابات البدنية او الوفاة للركاب. •
 فرع تأمين مسؤولية السفن. •

 لطيران و التي تتضمن: إجازة تامين ا -6



 اإلصابات البدنية او الوفاة للركاب. •
 فرع تأمين الطائرات. •

النقل على الطائرات ويشمل األضرار االخرى بما في ذلك اجور الشحن،   البضائع اثناء  فرع تامين 
 واألخطار .

 فرع تامين مسؤولية الطائرات. •
 -تضمن:إجازة تأمين الحريق واألضرار األخرى واألخطار الملحقة وت -7

 فرع تأمين الحريق واألضرار الطبيعية. •
 فرع تأمين األضرار األخرى للممتلكات.  •

 إجازة التأمين من المسؤولية والتي تتضمن: -8
 فرع تأمين مسؤولية المركبات اآللية البرية.  •
 فرع تأمين مسؤولية الطائرات  •
 فرع تأمين مسؤولية السفن •
 فرع تأمين مسؤولية التأمينات العامة •

 إجازة فرع تأمين الحوادث .  -9
 إجازة فرع التأمين الطبي وتأمين نفقات العالج الطبي. -10
 إجازة تأمين الخسائر المالية المختلفة المجازة شرعا ً.  -11
 إجازة تأمين الكفاالت . -12
أنواع التأمين االخرى: ويشمل أنواع التأمين االخرى التي لم يرد ذكرها آنفا كالتأمين الزراعي وتأمين  -13

 ، ية المهنية وتأمين حوادث السفر وغيرهاالمسؤول
يحق للشركة أن تمتلك أو تشتري أو تستأجر أو تبادل أو تؤجر أو ترتهن أية أموال منقولة أو غير   -14

منقولة أو أية حقوق أو امتيازات تراها الزمة لغاياتها باألخص أية أراضي أو ابنية أو اشغال أو االت  
 افة أوجه التصرف. أو عمال أو بضائع أو تتصرف بها بك

 تقدير و تثمين الخسائر في مجال التأمين. -15
 تأمين الحوادث الشخصية .  -16
 التأمين الهندسي .  -17
 تأمين الحوادث العامة والمسؤولية المدنية .  -18
 تأمين الخادمات . -19
 تأمين الوافدين .  -20
 بالتعاون مع الغير من ذوي االختصاص. أوإجراء عمليات إدارة المخاطر بمفردها  -21
بمفردها   -22 واالئتماني  والمالي  االقتصادي  التقييم  عمليات  ذوي   أوإجراء  من  غيرها  مع  بالتعاون 

 االختصاص.
إلى   -23 التي تهدف  تلك  المحلية واإلقليمية والدولية وبخاصة  المهنية  االتحادات والتنظيمات  الدخول في 

 ية واالستثمارية واالقتصادية ذات الغايات المشابهة توطيد العالقات مع المؤسسات المال
استثمار وتوظيف أموال الشركة الفائضة عن حاجاتها والتصرف بها بالشكل الذي تراه مناسبا وبما   -24

على سبيل المثال ال الحصر التعامل باألسواق المالية وأسواق السلع   يحقق مصلحة الشركة ويشمل ذلك
 وشركات التمويل وجميع أشكال اإلشعار واالستثمار بالطرق المجازة شرعا ً..واإليداع لدى البنوك 

التعامل في األوراق المالية المدرجة في بورصة عمان واإلستثمار واألسواق المالية العربية والدولية  -25
التشريعات سارية  تجيزه  لما  الشركة طبقاً  لحساب  المالية  األسهم واألوراق  وبيع  ذلك شراء  في  بما 

 مفعول . ال
المساهمة في صناديق االستثمار المشترك وفي شركات االستثمار المشترك طبقا لما تجيزه التشريعات  -26

 سارية المفعوًل 
 إجراء دراسات الجدوى والدراسات االقتصادية والمالية وفرص االستثمار واألوراق المالية. -27
والبنوك   -28 الشركات  في  واالسالمية  المساهمة  التنمية  وبيع  وشراء صكوك  والقروض وشراء  التعمير 

 االسهم والصكوك االخرى بالطريقه التي يقررها مجلس االدارة من حين الخر وفق احكام القانون .
 الدخول في العطاءات والمناقصات الحكومية والخاصة بكل او بعض غايات الشركة وأعمالها.  -29



شمية او خارجها والتي تطرح على  الدخول في عطاءات ومناقصات التأمين داخل المملكة االردنية الها -30
 نطاق محلي او دولي. 

وجه االستثمارات الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية أموالها وتتصرف بها بكافة  أان تستثمر   -31
 . والعقارية والمالية او غيرها وبالكيفية التي تراها مناسبه ضمن احكام القانون 

ن تقوم برهن أموالها المنقولة  أشركة لتحقيق غاياتها وان تقترض وتقرض األموال الالزمة ألعمال ال -32
 وغير المنقولة ضمانا لديونها والتزاماتها وفق الضوابط الشرعية .

التصرف واإلدارة على حقوقها وامتيازاتها وممتلكاتها من أموال منقولة وغير  -33 ممارسة كافة أعمال 
 منقولة.

 الوكالء والوسطاء والموزعين لخدماتها. فتح الفروع ومكاتب التمثيل ألغراض الشركة وتعيين -34
فتح وإدارة وإغالق الحسابات لدى البنوك والشركات المالية وشركات الخدمات المالية داخل المملكة  -35

 وخارجها والتعامل من خاللها سحبا ً وإيداعا ً. 
ها  بموجب صكوك تصدر عنأواالقتراض من المصادر المحلية واألجنبية بأسلوب االقتراض المباشر   -36

والحصول على التسهيالت االئتمانية األخرى الالزمة ألعمال الشركة وكذلك إصدار وطلب إصدار  
 الكفاالت بما ال يتعارض مع الضوابط الشرعية. 

والحصول من الجهات المذكورة على عقود ،  شخص أوشركة أوهيئة أو سلطة  أوالتعاقد مع أي حكومة   -37
الأوامتيازات  أوحقوق  أو فيها  ترغب  العقود توكيالت  تلك  وتنفيذ  واستعمال  غاياتها,  لتحقيق  شركة 

 والحقوق واالمتيازات والتوكيالت.
غير منقولة  أوبيع وشراء وتملك وتأجير واستئجار وتبادل ورهن وارتهان واستثمار أي أموال منقولة   -38

الت  آأومنشآت  أوأبنية  أوامتيازات تراها الزمة لغايات الشركة بما في ذلك أي أراضي  أوأي حقوق  أو
نقل  أومعامل  أو البنية  أووسائط  التغييرات في  األشغال أوبضائع وان تنشئ وتقيم وتتصرف وتجري 

مالئما لغايات الشركة بما في ذلك أعمال استصالح األراضي المملوكة أوحيثما يكون ذلك ضروريا  
 اإلسكان . أوالسياحة  أوالصناعة أوالمستأجرة وتنظيمها للزراعة أو

 إصدار وطلب إصدار وتلقي خطابات الضمان والكفاالت بأنواعها بما ينسجم وغايات الشركة .  -39
ي مقابل مهما كان نوعه نقدا ً  أي وجه وبأتصرفت بها بأوحقوق باعتها  أوان تقبض ثمن أي أموال   -40

شركة  أوأقساطا  أو أي  في  كليا  أوبالعين  قيمتها  مدفوعة  مسجلة  مؤجلة  أوهيئة  بحقوق  سواء  جزئيا 
أي مقابل آخر حسب أوهيئة مسجلة  أوشركة  أوبأي صكوك مالية ألي شخص  أو بدونها  أو ممتازة  أو

الصكوك المالية  أوتتعامل على أي وجه آخر بتلك األسهم  أوالشروط التي تقررها الشركة  وان تمتلك  
 المقابل الذي حصلت عليه على الوجه المذكور.أو

أعمال اخرى يكون أومشروع  أوشخص  أومع أي شركة  تدخل  أوتتعاون  أوتشتري  أوتساهم  أوأن تؤسس   -41
فيها   مصلحة  أي  أو ترتبط  أوتلحق  أوتندمج  أوتدمج  أوتشترك  أولها  مع  األشكال  من  شكل  باي  تتفق 

جهة القتسام األرباح وتوحيد المنافع والتعاون في المشاريع المشتركة واالمتيازات أو شركة أوشخص/
 وغير ذلك من األعمال . 

الوكاالت التجارية واالمتيازات المحلية واإلقليمية واألجنبية بما يتفق وغاياتها وتملك الحصول على   -42
واالمتيازات  التأليف  وحقوق  التجارية  والعالمات  الصناعية  والنماذج  والرسوم  االختراع  براءات 

 ا .وغيرها من الحقوق المعنوية واستغاللها وإبرام العقود المختلفة بشأنها والتصرف بها وإدارته
ان تعمل على تحسين وتطوير وتحديث وإدارة وتنمية ومبادلة وتأجير واستئجار ورهن وبيع جميع   -43

 بعضها وذلك بالشكل والكيفية التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة. أوحقوق وممتلكات ومزايا الشركة  
مفوضين  أو سطاء  وأو بواسطة وكالء  أو بأي منها سواء بنفسها  أوان تقوم بجميع األمور المذكورة أعاله   -44

 باالشتراك مع غيرها .أوعنها سواء أكانت وحدها 
الالزمه من البنك المركزي    اصدار صكوك التمويل واالستثمار اإلسالمية بعد الحصول على الموافقات -45

 ذات العالقة.  وجميع  الجهات الرقابية
جازة الالزمة من  ممارسة أي فرع من فروع التأمين المجازة شرعا ً في حال حصول الشركة على اإل -46

 البنك المركزي والجهات ذات العالقة . 
 

 
 

 
 



 
 :و مدتها  تاريخ ابتداء الشركة (: 5المادة )

 
 من تاريخ تسجيلها لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة. 

 غير محدودة.و مدتها 
 
 

 : مسؤولية المساهمين (: 6) المادة
 

للشركة مستقله عن الذمة المالية لكل مساهم وتكون الشركة بموجوداتها وأموالها مسؤولة تعتبر الذمة المالية  
عن الديون واإللتزامات المترتبه عليها وال يكون المساهم مسؤوالً تجاه الشركة عن تلك الديون واإللتزامات 

 إال بمقدار األسهم التي يملكها في الشركة. 
 

 : االلتزام بالشريعة االسالمية  (: 7المادة )
 
تلتزم الشركة في كافة تعامالتها  وانشطتها التامينية واالستثمارية بالشريعة اإلسالمية  الغراء وتعين    –أ  

لهذا الغرض هيئة رقابة شرعية  لغايات المراقبة واالشراف على معامالتها وابداء الراي حول مدى اتفاقها 
، مكونه من ثالثة أشخاص  يتم تعيينهم لمدة ثالث سنوات قابله للتجديد من بين  مع احكام الشريعة االسالمية  

العلماء وذوي االختصاص ويكون رايها ملزم للشركة ويكون تعيينهم وعزلهم وتغييرهم بقرار من الهيئة  
 في: و اختصاصها العامة بترشيح  من مجلس اإلدارة تتمثل مهامها 

شركة وأنشطتها من حيث التزامها بأحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها وإعالم البنك  المراقبة أعمال   .1
 .تتعلق بذلك شركةالالمركزي عن أي مخالفة ترتكبها 

تبرمها   .2 التي  التأمين جميعها  إعادة  وإتفاقيات  التأمين وشروطها،  شركة لضمان  المراجعة عقود 
 توافقها مع أحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها.

 تكلف بها. شرعية  إبداء الرأي في أي أمور  .3
 أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس. .4
 .يكون للهيئة الشرعية ما للمراجع الخارجي من حيث التدقيق واالطالع على السجالت والوثائق .5
تستخدمها   .6 التي  التأمين  إعادة  وإتفاقيات  التأمين،  وشروط  عقود  جميع  لضمان  المراجعة  شركة 

الشريعة اإلسالمية ومبادئها، مع تقديم التوصيات المناسبة لجعلها تتماشى مه هذه توافقها مع أحكام  
 األحكام والمبادىء.

الشريعة  .7 أحكام  مع  لتتوافق  والمضاربات  اإلستثمار  وأعمال  التأمين  أعمال  ومراجعة  مراقبة 
 اإلسالمية ومبادئها. 

شركة في النشاط تقوم به    شركة وإعتماد أورفض أيالوضع القواعد الشرعية األساسية ألعمال   .8
 حال عدم إتفاق النشاط مع أحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها. 

 شركة ألحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها.الالتأكد من التزام  .9
 إصدار الفتاوى الشرعية في الموضوعات التي تستدعي ذلك.  .10
ندوق الزكاة وذلك من  شركة على إحتساب الزكاة في صلالعمل مع المحاسب القانوني المستقل ل .11

 إنشائه. أموال صندوق حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وذلك في حال  
الرد على أي أسئلة أوإستفسارات توجهها لها شركة التأمين التكافلي أوالبنك المركزي والمتعلقة   .12

 بالمسائل الشرعية.  
 . تكون الفتاوى الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية ملزمة للشركة .13
تلتزم هيئة الرقابة الشرعية بتقديم تقرير سنوي الى الهيئة العامة للشركة تبين فيه خالصة ما قامت   .14

به من أعمال مع مالحظاتها بشأن معامالت الشركة و مدى إلتزامها باالحكام الشرعية وعلى أن  
عها السنوي العادي  يتم قراءة تقرير هيئة الرقابة الشرعية في إجتماع الهيئة العامة للشركة في إجتما

وتقدم نسخة من التقرير الى البنك المركزي ضمن المستندات الواجب تقديمها الى البنك المركزي 
 قبل انعقاد إجتماع الهيئة العامة للشركة على أن يتم إدراجه ضمن التقرير السنوي.



إجتماعاتها على هيئة الرقابة الشرعية تزويد البنك المركزي و لجنة التدقيق بنسخ عن محاضر   .15
 التى تصدر عنها.

يلتزم المراقب الشرعي بالقيام بأعماله بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية و قيامه بأعمال أمانة سر  .16
 هيئة الرقابة الشرعية وتقديم تقاريره اليها.

و   .17 عقود  و  جميع سجالت  على  االوقات  من  وقت  أي  في  االطالع  حق  الشرعية  الرقابة  لهيئة 
و طلب االيضاحات التي تراها ضرورية الداء مهمتها وعلى إدارة الشركة تقديم   مستندات الشركة
 تلك االيضاحات.

في حال عدم قيام الشركة بتمكين هيئة الرقابة الشرعية من أداء مهمتها فعلى هيئة الرقابة الشرعية   .18
ب هيئة الرقابة بتثبيت ذلك في تقرير ترفعه الى مجلس االدارة، واذا لم يقم المجلس باالستجابة لطل
 الشرعية فعليها إبالغ  البنك المركزي بذلك التخاذ االجراءات التى يراها مناسبة.

يعين مجلس إدارة الشركة من أحد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية أو غيرهم وبناء على توصية من   .19
الشركة المختلفة و  هيئة الرقابة الشرعية مراقبا شرعيا يتولى مهمة تطبيق أعمال دوائر وأقسام  

 مدى تنفيذها لقرارات و أراء هيئة الرقابة الشرعة. 
  

شركة بتشكيل هيئة رقابة شرعية من ثالثة أعضاء يتم تعينهم لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد التلتزم    -ب
 - على النحو التالي:

 
 شركة.اليتم ترشيح أعضاء هية الرقابة الشرعية من قبل مجلس إدارة   -1
قبل خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انعقاد    البنك المركزيتعرض أسماء المرشحين ومؤهالتهم على   -2

في حال عدم الموافقة أو االعتراض من قبل البنك المركزي  ، وللموافقة عليهم  شركة  لالهيئة العامة ل 
 ن يتم ترشيح بديل عنه. على احد المرشحي

ل -3 العامة  الهيئة  المرشحين على  الرقابة  لتعرض اسماء  للموافقة على تعيينهم كأعضاء في هيئة  شركة 
الشرعية ويتم إبالغ البنك المركزي خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إجتماع الهيئة العامة 

 تعيينهم لعضوية هيئة الرقابة الشرعية. تم بأسماء من 
 

دارة والهيئة العامه والبنك التعين هيئة الرقابة الشرعية  احد اعضائها رئيسا لها ليمثلها امام مجلس ا  -ج
المركزي، وتجتمع هيئة الرقابة الشرعية بدعوة من رئيسها أوبناء على طلب اثنين من اعضائها أوبدعوة  

على   بحضور عضوين  قانونيا  اجتماعها  ويكون  الشركة  ادارة  مجلس  رئيس  قراراتها  من  وتتخذ  األقل، 
باالجماع أوباغلبية عدد اعضائها وال يجوز االنابة بين اعضاء هيئة الرقابة الشرعية في اجتماعاتها أوعند  

 التصويت على القرارات. 
في حال شغور احدى عضويات هيئة الرقابة الشرعية يتم تعيين عضو يحل في العضوية الشاغرة من      -د

كمال مدة هيئة الرقابة الشرعية ويتم ابالغ البنك المركزي بهذا التعيين على ان  دارة الشركة  الإقبل مجلس 
 يتم عرضه على اول اجتماع هيئة عامة الحق للمصادقة عليه. 

ال يجوز عزل هيئة الرقابة الشرعية أو أي عضو فيها إال بقرار من الهيئة العامة للشركة بناء على   -هـ  
 تنسيب مجلس االدارة.

 
 

 
 ( 8المادة )

 
 
 
 
 
 
 

 شروط المرشح إلشغال عضوية هيئة الرقابة الشرعية: 
 
عام   (أ اإلسالمية ومبائها بشكل  الشريعة  أحكام  في  والمعرفة  العلم  لديه  يتوافر  يكون  أن  وأن 

متخصصاً في اإلقتصاد اإلسالمي أوفقه المعامالت المالية والتجارية في الشريعة اإلسالمية  
 ومطلعاً على التطبيقات الحديثة فيها. 

 من العاملين فيها. شركة أوالأن ال يكون مساهماً في  ( ب
 أن يكون عضواً في هيئة رقابة شرعية لشركة تأمين تكافلي اخرى.  ال يجوز ج(
 
 



 
 ( 9المادة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (10المادة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ات هيئة الرقابة الشرعية: واجب

 
شركة لضمان توافقها المراجعة جميع عقود وشروط التأمين، وإتفاقيات إعادة التأمين التي تستخدمها  -1

مع أحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها مع تقديم التوصيات المناسبة لجعلها تتماشى مع هذه األحكام 
 والمبادىء.

وأعمال اإلستثمار والمضاربات للتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية مراقبة ومراجعة أعمال التأمين   -2
 ومبادئها.

في   شركةالوإعتماد أو رفض أي نشاط تقوم به شركة الوضع القواعد الشرعية األساسية ألعمال  -3
 حال عدم إتفاق النشاط مع أحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها. 

 سالمية ومبادئها.ألحكام الشريعة اإل شركةالالتأكد من التزام  -4
 إصدار الفتاوى الشرعية في الموضوعات التي تستدعي ذلك.  -5
 والمتعلقة بالمسائل الشرعية.  البنك المركزيشركة أو اللها  على اي أسئلة وإستفسارات توجههاالرد   -6
 شركة.لتكون الفتاوى الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية ملزمة ل    -7
شركة تبين فيه خالصة ما قامت به لالشرعية تقديم تقرير سنوي الى الهيئة العامة لعلى هيئة الرقابة   -8

شركة في إجتماعها السنوي العادي وتقديم نسخة من التقرير الى  الأعمال مع مالحظاتها بشأن معامالت 
 ضمن المستندات الواجب تقديمها على أن يتم إدراجه ضمن التقرير السنوي.  البنك المركزي

ولجنة التدقيق  بنسخ عن محاضر إجتماعها التي   البنك المركزيهيئة الرقابة الشرعية تزويد  على   -9

 تصدر عنها.
، الشركةلهيئة الرقابة حق اإلطالع في أي وقت من األوقات على جميع سجالت وعقود ومستندات   -10

 اإليضاحات. تقديم  تلك ركةشالولها أن تطلب اإليضاحات التي تراها ضرورية ألداء مهمتها وعلى إدارة  
شركة من أحد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية أو غيرهم وبناء على توصية من  اليعين مجلس إدارة  -11

شركة المختلفة ومدى تنفيذها  الهيئة الرقابة الشرعية مراقباً شرعياً يتولى مهمة تدقيق أعمال دوائر وأقسام 
المراقب الشرعي بأعماله بالتنسيق مع هيئة الرقابة   قومالشرعية حيث يلقرارات وأراء هيئة الرقابة  

 الشرعية، كما يقوم بأعمال أمانة سر هيئة الرقابة الشرعية ويقدم تقاريره اليها.
 
 
 

 حسابات الشركة: 
 

كانون األول من    31تبدأ السنة المالية للشركة في اليوم األول من شهر كانون الثاني وتنتهي في   .1
  31السنة المالية األولى حيث تبدأ من تاريخ مباشرة الشركة ألعمالها وتنتهي في  كل سنة باستثناء  

كانون األول من نفس السنة اذا باشرت أعمالها خالل النصف األول من السنة, أما اذا باشرت 
كانون األول من السنة   31أعمالها خالل النصف الثاني من السنة فتنتهي سنتها المالية األولى في 

 . التالية
والتدقيق  .2 المحاسبية  وفقا ً لألصول  على حفظ سجالتها ودفاترها  وتعمل  الشركة حساباتها  تنظم 

الدولية المعتمد والمتعارف عليها في أعمال شركات التأمين اإلسالمي ولهذا الغرض تراعي الفصل  
 بين الحسابات الخاصة بالمساهمين على تلك الخاصة بعمليات التامين.

تر حسابات في مقر الشركة ويحق ألعضاء المجلس والمساهمين االطالع يتم حفظ سجالت ودفا .3
 عليها حسب الشروط وفي األوقات وبالكيفية التي يقررها المجلس.

تنتخب الهيئة العامة العادية مدققا ً أوأكثر من بين مدققي الحسابات المرخص لهم بمزاولة المهنة  .4
تفويض المجلس بتحديدها ويتولى مدققوا الحسابات  لسنة واحدة قابلة للتجديد مع تحديد أتعابهم أو 

 القيام بالمهام التالية: 
 مراقبة أعمال الشركة  . أ

 تدقيق حسابات الشركة وفقا ً لقواعد التدقيق المعتمدة  .ب



 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

من   .ت والتأكد  لها  الداخلية  المالية  المراقبة  وأنظمة  للشركة  واإلدارية  المالية  األنظمة  فحص 
 والمحافظة على أموالها.مالئمتها لحسن سير أعمال الشركة 

التحقق من موجودات الشركة وملكيتها لها والتأكد من قانونية االلتزامات المترتبة على الشركة   .ث
 وصحتها.

 - بفتح حسابات مفصلة خاصة بما يلي: الشركةتلتزم  .5
 
 حساب خاص بإستثمار رأس المال ألصحاب حقوق الملكية.  -1
ت نوع وفروع التأمين المختلف بإستثناء فروع التأمين التكافلي  حساب صندوق حملة الوثائق أوعدة حسابا  -2

( من هذه الفقرة تسجل فيه اإلشتراكات وعوائد اإلستثمار المتحققة من إستثمار األموال 3الواردة في البند )
 المتجمعة في الحساب أوالحسابات المذكورة.

 - الحسابين التاليين:لفروع التأمين التي تشمل على عنصر إدخار فتح  -3
 حساب إستثمار يحول اليه الجزء الخاص باإلستثمار من اإلشتراكات المدفوعة الخاصة بهذه الفروع. -
 حساب صندوق حملة الوثائق. -

لشروط   • وفقاً  وذلك  الوثائق  حملة  حساب صندوق  قبل  من  المستحقة  والمنافع  التعويضات  دفع  يتم 
 وأحكام  عقود التأمين التكافلي. 

شركة بأن يكون إستثمار اإلشتراكات التي يدفعها المشتركون وأصحاب حقوق الملكية وفقاً التلتزم    •
ال شركة التأمين وتحديد طبيعة موجودات للصيغ المشروعة الواردة في تعليمات "أسس إستثمار أمو

شركة التأمين ومواقعها التي تقابل اإللتزامات التأمينية المترتبة عليها النافذة" وبما تجيزة هيئة الرقابة 
 الشرعية. 

تكون اإلشتراكات وعوائد إستثمارها ملكاً مشتركاً للمشتركين تحدد حقوقهم فيها وأسباب اإلستحقاق  •
التعويض أوالفا الوارد في  في  التكافلي  القسم الخاص بالتأمين  التأميني بحسب ما هو وارد في  ئض 

 وثيقة التأمين. 

اطالع على قرارات المجلس والهيئة العامة والتعليمات الصادرة عن الشركة وأي بيانات تتطلب عملهم  •
 ضرورة الحصول عليها والتحقق منها. 

 ومهماتهم وتالوته أمام الهيئة العامة.  إعداد تقرير خطي موجه للهيئة العامة حول أعمالهم •

 . إبداء الرأي النهائي في الميزانية السنوية وحساب األرباح والخسائر والتدفقات النقدية للشركة •

تحديد مدخالت ومخرجات صندوق حملة الوثائق يتم وفقاَ للقواعد المحاسبية التي تضعها الشركة والتي  •
بية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية  يجب أن تكون متفقة مع المعايير المحاس

بعد  المركزي  البنك  إلى  القواعد  تلك  عن  نسخة  وترسل  التكافلي،  التأمين  لمبادئ  ووفقاً  اإلسالمية 
 اعتمادها من قبل هيئة الرقابة الشرعية. 

 
 

 (: 11المادة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : يلفابالتأمين التكااللتزام 
 
تلتزم الشركة بأن تكون أعمال التأمين الصادرة عنها أوالواردة اليها متفقة مع المبادىء األساسية للتامين  -1

 التكافلي وبمقتضى توجيهات وقرارات هيئة الرقابة الشرعية. 
الى شركات إعادة تأمين تكافلي -2 التأمين الصادرة عنها  ، وفي حال  تلتزم الشركة بإسناد أعمال إعادة 

 شركة التعامل مع شركات إعادة تأمين تقليدية.لتعذر ذلك وألسباب مبررة فيحق ل
 جنبية. أ  يحق للشركة إسناد أعمال إعادة التأمين الصادرة عنها الى شركات إعادة تأمين تكافلي محلية  أو -3
جهزة الشركة المختلفه أالشرعية بسس داخلية يحدد فيها عالقة هيئة الرقابه  أبوضع    االدارةيلتزم مجلس   -4

 رسال نسخه عن هذه الالئحة الى البنك المركزي العتمادها.إوبالمراقب الشرعي ويتم 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الرقابة الشرعية  ل -5 إدارة على استشارات وخبرات فنية من خارج الشركة  الحصول  هيئة  بالتنسيق مع 
 . ون على نفقة الشركةلتعزيز قيامها باعمالها، اذا اقتضى االمر ذلك وعلى ان تكالشركة 

بعمليات  تقوم   -6 التكافلي  أدارة  إالشركة  التامين  أعمال  اما  بأجر  وكالة  عقد  االستثمار بموجب  عمال 
 . ويتم بيان ذلك على وثائق التأمينساس المضاربه ، أالمرتبطه باالشتراكات على 

الشريعة اإلسالمية ومبادئها، أن تتفق شروط عقود إعادة التأمين التي تعدها مع أحكام  تحرص الشركة   -7
 -وأن يراعى فيها الضوابط التالية: 

 
 .أن تقلل النسبة التي تسند لشركات إعادة التأمين  التقليدي الى أدنى حد ممكن -أ

 أي عمولة من شركات إعادة التأمين التقليدي.  شركة عمولة أرباح أوالأن ال تتقاضى  - ب
ة التأمين ألقساط إعادة التأمين المدفوعة لها إال لتوجيهها  شركة في طريقة إستثمار شركة إعادالاال تتدخل   - ت

نصيب من عائد إستثماراتها وعدم  بإلستثمارات تتوافق مع مبادىء الشريعة اإلسالمية وعدم المطالبة  
 المسؤولية عن الخسارة التي تتعرض لها. 

 تأمين التقليدي. شركة أي فوائد ربوية عن المبالغ المحتفظ بها لشركات إعادة الالأن ال تدفع  - ث
 أن يكون اإلتفاق مع شركات إعادة التأمين التقليدي ألقصر فترة ممكنة.  - ج
 
التحقق من تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها عند إبرام عقد التأمين سواء من حيث قبول محل  -8

 التأمين أوقبول التعاقد مع طالب التأمين.
أحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها فيتعين عليها التخلص من هذا  ه إليراد يخالف الشرك في حال تحقيق -9

اإليراد من خالل صرفه في أوجه الخير والمصالح العامة وعلى أن يتم إتخاذ اإلجراءات الذي يراها  
 البنك المركزي مناسباً وذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية. 

التعويي  -10 يكون  أن  التكافلي  التأمين  عقد  في  مع شترط  وذلك  مبالغة  دون  الضررالفعلي  حدود  في  ض 
 مراعاة أحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها. 

الشركة   -11 المحاسبة والمراجعة  تلتزم  الصادرة عن هيئة  المحاسبية اإلسالمية والشرعية  بالمعايير 
 للمؤسسات المالية اإلسالمية.

والمر -12 المحاسبة  هيئة  عن  محاسبية صادرة  معايير  حال عدم وجود  المالية  في  للمؤسسات  اجعة 
اإلسالمية يتم تطبيق معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدولية وذلك بما ال  

 يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية. 
 -اإلفصاح في التقرير السنوي عن مايلي: يتم - 13

 الرقابة الشرعية. أي عالقة أومعاملة تنشأها مع أي عضو من أعضاء هيئة  •
 أسماء ومؤهالت أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.  •
عدد إجتماعات هيئة الرقابة الشرعية التي تمت خالل السنة والتي يجب أن التقل عددها عن أربعة   •

 إجتماعات.
 

 
 
 
 

 
 (: 12المادة )

 
 
 
 

 : االكتتاب في اإلصدارات الجديدة للشركة
 

على أن يتم طرح األسهم غير  ،باالكتتاب في أي إصدارات جديدة للشركةيكون للمساهمين حق األولوية  
 المكتتب بها على الجمهور حسب القوانين واألنظمة المعمول بها في هذا الشأن. 

 
 
  



 إدارة الشركة (13المادة) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (: 14(المادة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

اإلدارية والمالية والقضائية واالخرى وغيرها مجلس   أوالً: الشركة وتصريف كافة شؤونها  إدارة  يتولى 
 .( أعضاء يتم إنتخابهم وفقاً ألحكام القانون 7إدارة مكون من )

مدة المجلس:المنتخب تكون أربع سنوات تنتهي بانتخاب مجلس إدارة جديد من قبل الهيئة العامة وذلك  ثانياً:  
المجلس القائم يوجهها الى الهيئة العامة لالجتماع خالل الثالثة أشهر األخيرة من مدته, إال ان  بدعوة من  

المجلس القائم يستمر في تصريف شؤون الشركة حتى تنتخب الهيئة العامة المجلس الجديد على أن يباشر 
ون المجلس مجدد تلقائيا  جديد يك  المنتهي  مهامه بعد انتهاء مدة المجلس القائم وفي حال عدم انتخاب مجلس

 لمدة مماثله.
  ( سهم 3000عدد األسهم التي يشترط أن يكون الشخص مالكاً لها للترشح لعضوية مجلس اإلدارة )  ثالثاً:

إنتهاء عضويته تاريخ  أشهر من    6اً بها خالل فترة عضويته وحتى مدة  ظعلى أن يبقى محتف  ثالثة االف سهم  

م أن ال تكون محجوزة أو مرهونه أو مقيدة بأي قيد اخريمنع التصرف  لدى الشركة، ويشترط في هذه األسه
 المطلق بها.

رابعاً: تسقط تلقائياً عضوية أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة اذا نقص عدد األسهم التي يجب أن يكون  
 . ( سهم3000مالكاً لها عن عدد )

 
 الشركات وتعديالته   الحكام قانون ت: تتم وفقاطريقة دعوة مجلس االدارة لالجتماع 

 أحكام عامة 
تسري أحكام قانون الشركات وقانون  هيئة األوراق المالية وقانون تنظيم أعمال التأمين وتعليمات تنظيم  

وتعديالته ،واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها بشأن كل ما لم   2011(لسنة  1التأمين التكافلي رقم )

 والنظام األساسي.يرد عليه نص في عقد التأسيس 
 
 
 
 
 
 

 

 


