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 النظام األساسي

 وتعدیالتھ  1997لسنة   22الصادر بموجب قانون الشركات األردني رقم 

 2021  لسنة 12مین رقم  ألتاعمال أوقانون تنظیم 

 2011) لسنة 1( وتعلیمات تنظیم التأمین التكافلي رقم

 تعریفات   :)1المادة (
 یكون للكلمات والعبارات التالیة حیثما وردت في ھذا النظام المعاني المخصصة لھا أدناه ما لم تدل القرینة على غیر ذلك:   
 المملكة األردنیة الھاشمیة : المملكة 
 قانون الشركات األردني المعمول بھ.  : القانون 

 
 مین وتعدیالتھ.أعمال التأقانون تنظیم النافذة بمقتضى تعلیمات تنظیم التامین التكافلي  : التعلیمات  

 
 

 وزیر الصناعة والتجارة.  : الوزیر 
 مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة.  : المراقب 
 واألوراق المالیة األخرى المعرفة في قانون األوراق المالیة المعمول بھ. والصكوكاألسھم  : األوراق المالیة  
 الشخص الطبیعي أو االعتباري. : الشخص  

 بورصة عمان أو أي سوق لتداول األوراق المالیة مرخص من الھیئة.  : السوق 
لیة والمعادن الثمینة واألسھم أي سوق محلى أو عربي أو دولي یتم فیھ بیع وشراء العمالت الدو : األسواق 

 واألسناد وما یتفرع عنھا من مشتقات مالیة.والصكوك 
 المساھمة العامة المحدودة .  للتأمیناإلسالمیة شركة المنارة  : الشركة  
مؤسسو الشركة وكل شخص یساھم في الشركة في أي وقت أو ینتقل إلیھ أي سھم من أسھمھا  : المساھمون 

 في ھذا النظام. حسبما ھو وارد 
سجل المساھمین المحتفظ بھ لدى الشركة وفقا لقانون الشركات و/أو لقانون األوراق المالیة   : السجل  

 واألنظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضاه.
 مجلس إدارة الشركة.  : المجلس 
 الشركة . رئیس مجلس إدارة  : الرئیس 
 العام.   المدیر للشركة/الرئیس التنفیذي  : الرئیس التنفیذي  
التنفیذیة  اإلدارة 

 العلیا
 الرئیس التنفیذي/المدیر العام ونوابھ ومساعدوه. :

 
  ھیئة الفتوى و الرقابة الشرعیة .  :  الھیئة الشرعیة       
 البنك المركزي . : البنك 
 اسم الشركة  ): 2المادة (

 
 
 

 . المساھمھ العامھ المحدودهللتامین اإلسالمیة شركة المنارة 
 

   مركز الشركة الرئیسي ): 3المادة (
 

المملكة األردنیة الھاشمیة، ویحق للشركة ان تنشئ لھا فروعا ووكاالت -یكون مركز الشركة الرئیسي في مدینة عمان  
 ومكاتب عاملة ومكاتب تمثیل داخل المملكة وخارجھا. 
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 ): 4المادة (
 
 
 
 
 
 
 
 

 ): 5المادة(

 
 

 :  رأس مال الشركة
 

وستمائة الف دینار اردني    الیینخمسة م دینار) فقط    000,5,600أوال ً: یتألف رأسمال الشركة المصرح بھ من  (
وستمائة الف سھم قیمة كل سھم دینار أردني واحد، بحیث یكون   الیینم) سھم فقط خمسة  5,600, 000مقسم إلى   (  

 وستمائة الف دینار أردني.  الیینمخمسة  دینار) فقط  000,5,600المكتتب بھ والمدفوع (راس مال الشركة 
سھماً رأس المال المصرح بھ، تم   /وستمائة الف دینار  الیینم) فقط خمسة  5,600,000ثانیاً : اكتتب المؤسسون بـ (

 تسدید قیمتھا دفعة واحدة،  
 
 

 :و مدتھا  تاریخ ابتداء الشركة
 تسجیلھا لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة. من تاریخ 

 غیر محدودة.و مدتھا 
  

 :  غایات الشركة ): 6المادة (
 

 االسالمیة ومبادئھا في جمیع تعامالتھا وغایاتھا التالیة: ةحكام الشریعأمع التزام الشركة ب
 
عمال التأمین  أعمال التأمینات العامة وكافة  أشرعاً و المحددة بعمال التأمین التكافلي اإلسالمي المجازة  أممارسة   •

و  أساس فردي  أو باإلشتراك مع الغیر على  أ و بالنیابة عن الغیر  أالمجاز العمل بھا، سواء لحسابھا الخاص  
التالیة التأمین  اجازات وفروع  الھاشمیة وخارجھا وحسب  االردنیة  المملكة  المثال ال   جماعي في  على سبیل 

 : صر  الح
 إجازة التأمینات العامة وتشمل   -1
 إجازة تأمین المركبات والتي تتضمن:  -2

 اإلصابات البدنیة أو الوفاة للركاب الواردة في فرع تأمین الحوادث. •
 فرع تأمین المركبات البریة. •
والمنقوالت  فرع تأمین البضائع أثناء النقل على المركبات ویشمل األضرار التي تتعرض لھا البضائع واالمتعھ   •

 االخرى، واالخطار التي تتعرض لھا . 
 إجازة تأمین مسؤولیة المركبات االلیة البریة.  -3
 إجازة التأمین البحري والنقل والتي تتضمن: -4

 اإلصابات البدنیة او الوفاة.  •
 فرع تأمین قاطرات وحافالت السكك الحدیدیة.  •
 فرع تأمین السفن •
االضرار التي تتعرض لھا البضائع واالمتعھ والمنقوالت االخرى بما في  فرع تأمین البضائع أثناء النقل ویشمل   •

 ذلك اجور الشحن، واالخطار التي تتعرض لھا اثناء وجودھا بالمستودعات قبل وصولھا مقصدھا النھائي.
 إجازة تأمین السفن وتتضمن: -5

 اإلصابات البدنیة او الوفاة للركاب. •
 فرع تأمین مسؤولیة السفن. •

 لطیران و التي تتضمن: إجازة تامین ا -6
 اإلصابات البدنیة او الوفاة للركاب. •
 فرع تأمین الطائرات. •

 فرع تامین البضائع اثناء النقل على الطائرات ویشمل األضرار االخرى بما في ذلك اجور الشحن، واألخطار .
 فرع تامین مسؤولیة الطائرات. •

 -الملحقة وتتضمن:إجازة تأمین الحریق واألضرار األخرى واألخطار  -7
 فرع تأمین الحریق واألضرار الطبیعیة. •
 فرع تأمین األضرار األخرى للممتلكات.  •

 إجازة التأمین من المسؤولیة والتي تتضمن: -8
 فرع تأمین مسؤولیة المركبات اآللیة البریة.  •
 فرع تأمین مسؤولیة الطائرات  •
 فرع تأمین مسؤولیة السفن •
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 التأمینات العامةفرع تأمین مسؤولیة  •
 إجازة فرع تأمین الحوادث .  -9

 إجازة فرع التأمین الطبي وتأمین نفقات العالج الطبي. -10
 إجازة تأمین الخسائر المالیة المختلفة المجازة شرعا ً.  -11
 إجازة تأمین الكفاالت . -12
عي وتأمین المسؤولیة  أنواع التأمین االخرى: ویشمل أنواع التأمین االخرى التي لم یرد ذكرھا آنفا كالتأمین الزرا -13

 ،المھنیة وتأمین حوادث السفر وغیرھا
یحق للشركة أن تمتلك أو تشتري أو تستأجر أو تبادل أو تؤجر أو ترتھن أیة أموال منقولة أو غیر منقولة أو أیة    -14

ع أو  حقوق أو امتیازات تراھا الزمة لغایاتھا باألخص أیة أراضي أو ابنیة أو اشغال أو االت  أو عمال أو بضائ
 تتصرف بھا بكافة أوجھ التصرف.

 تقدیر و تثمین الخسائر في مجال التأمین. -15
 تأمین الحوادث الشخصیة .  -16
 التأمین الھندسي .  -17
 تأمین الحوادث العامة والمسؤولیة المدنیة .  -18
 تأمین الخادمات . -19
 تأمین الوافدین .  -20
 بالتعاون مع الغیر من ذوي االختصاص. أوإجراء عملیات إدارة المخاطر بمفردھا  -21
 بالتعاون مع غیرھا من ذوي االختصاص. أوإجراء عملیات التقییم االقتصادي والمالي واالئتماني بمفردھا  -22
إلى توطید العالقات    الدخول في االتحادات والتنظیمات المھنیة المحلیة واإلقلیمیة والدولیة وبخاصة تلك التي تھدف -23

 مع المؤسسات المالیة واالستثماریة واالقتصادیة ذات الغایات المشابھة 
استثمار وتوظیف أموال الشركة الفائضة عن حاجاتھا والتصرف بھا بالشكل الذي تراه مناسبا وبما یحقق مصلحة  -24

ذلك ویشمل  وأ  الشركة  المالیة  باألسواق  التعامل  الحصر  ال  المثال  سبیل  البنوك  على  لدى  واإلیداع  السلع  سواق 
 وشركات التمویل وجمیع أشكال اإلشعار واالستثمار بالطرق المجازة شرعا ً.. 

التعامل في األوراق المالیة المدرجة في بورصة عمان واإلستثمار واألسواق المالیة العربیة والدولیة بما في ذلك   -25
 اً لما تجیزه التشریعات ساریة المفعول . شراء وبیع األسھم واألوراق المالیة لحساب الشركة طبق

 المساھمة في صنادیق االستثمار المشترك وفي شركات االستثمار المشترك طبقا لما تجیزه التشریعات ساریة المفعوًل  -26
 إجراء دراسات الجدوى والدراسات االقتصادیة والمالیة وفرص االستثمار واألوراق المالیة. -27
وشراء صكوك التنمیة والتعمیر والقروض وشراء وبیع االسھم والصكوك االسالمیة  المساھمة في الشركات والبنوك   -28

 االخرى بالطریقھ التي یقررھا مجلس االدارة من حین الخر وفق احكام القانون . 
 الدخول في العطاءات والمناقصات الحكومیة والخاصة بكل او بعض غایات الشركة وأعمالھا.  -29
دخول في عطاءات ومناقصات التأمین داخل المملكة االردنیة الھاشمیة او خارجھا والتي تطرح على نطاق محلي  ال -30

 او دولي. 
تستثمر   -31 بكافة  أان  بھا  وتتصرف  والعقاریة أموالھا  والسیاحیة  والتجاریة  والزراعیة  الصناعیة  االستثمارات  وجھ 

 . ن احكام القانون والمالیة او غیرھا وبالكیفیة التي تراھا مناسبھ ضم
ن تقوم برھن أموالھا المنقولة وغیر المنقولة أان تقترض وتقرض األموال الالزمة ألعمال الشركة لتحقیق غایاتھا و -32

 ضمانا لدیونھا والتزاماتھا وفق الضوابط الشرعیة . 
 غیر منقولة.ممارسة كافة أعمال التصرف واإلدارة على حقوقھا وامتیازاتھا وممتلكاتھا من أموال منقولة و -33
 فتح الفروع ومكاتب التمثیل ألغراض الشركة وتعیین الوكالء والوسطاء والموزعین لخدماتھا. -34
وخارجھا  -35 المملكة  داخل  المالیة  الخدمات  وشركات  المالیة  والشركات  البنوك  لدى  الحسابات  وإغالق  وإدارة  فتح 

 والتعامل من خاللھا سحبا ً وإیداعا ً. 
بموجب صكوك تصدر عنھا والحصول على  أولیة واألجنبیة بأسلوب االقتراض المباشر  االقتراض من المصادر المح -36

التسھیالت االئتمانیة األخرى الالزمة ألعمال الشركة وكذلك إصدار وطلب إصدار الكفاالت بما ال یتعارض مع  
 الضوابط الشرعیة. 

الجھات  ،    شخصأوشركة  أوھیئة  أوسلطة  أوالتعاقد مع أي حكومة   -37 حقوق أوالمذكورة على عقود  والحصول من 
واالمتیازات  أوامتیازات  أو والحقوق  العقود  تلك  وتنفیذ  واستعمال  غایاتھا,  لتحقیق  الشركة  فیھا  ترغب  توكیالت 

 والتوكیالت. 
أي حقوق  أوغیر منقولة  أوبیع وشراء وتملك وتأجیر واستئجار وتبادل ورھن وارتھان واستثمار أي أموال منقولة   -38

الشركة بما في ذلك أي أراضي  أو لغایات  وسائط نقل أومعامل  أوآالت  أومنشآت  أوأبنیة  أوامتیازات تراھا الزمة 
البنیة  أو التغییرات في  مالئما  أواألشغال حیثما یكون ذلك ضروریا  أوبضائع وان تنشئ وتقیم وتتصرف وتجري 

السیاحة  أوالصناعة  أوالمستأجرة وتنظیمھا للزراعة  أولغایات الشركة بما في ذلك أعمال استصالح األراضي المملوكة  
 اإلسكان .أو

 ت بأنواعھا بما ینسجم وغایات الشركة . إصدار وطلب إصدار وتلقي خطابات الضمان والكفاال -39
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بالعین أوأقساطا  أوي مقابل مھما كان نوعھ نقدا ً  أي وجھ وبأتصرفت بھا بأوحقوق باعتھا  أوان تقبض ثمن أي أموال   -40
بأي صكوك مالیة أوبدونھا  أو ممتازة  أوجزئیا سواء بحقوق مؤجلة  أوھیئة مسجلة مدفوعة قیمتھا كلیا  أوفي أي شركة  
تتعامل على أوأي مقابل آخر حسب الشروط التي تقررھا الشركة  وان تمتلك أوھیئة مسجلة أوشركة وأألي شخص 

 المقابل الذي حصلت علیھ على الوجھ المذكور.أوالصكوك المالیة أوأي وجھ آخر بتلك األسھم 
ھا مصلحة  أعمال اخرى یكون لأومشروع  أوشخص  أوتدخل مع أي شركة  أوتتعاون  أوتشتري  أوتساھم  أوأن تؤسس   -41

جھة القتسام    أوشركة  أوتتفق باي شكل من األشكال مع أي شخص/ أوترتبط  أوتلحق  أوتندمج  أوتدمج  أوتشترك  أوفیھا  
 األرباح وتوحید المنافع والتعاون في المشاریع المشتركة واالمتیازات وغیر ذلك من األعمال . 

واإلقلیمیة واألجنبیة بما یتفق وغایاتھا وتملك براءات االختراع الحصول على الوكاالت التجاریة واالمتیازات المحلیة   -42
المعنویة  الحقوق  من  وغیرھا  واالمتیازات  التألیف  وحقوق  التجاریة  والعالمات  الصناعیة  والنماذج  والرسوم 

 واستغاللھا وإبرام العقود المختلفة بشأنھا والتصرف بھا وإدارتھا .
دارة وتنمیة ومبادلة وتأجیر واستئجار ورھن وبیع جمیع حقوق وممتلكات  ان تعمل على تحسین وتطویر وتحدیث وإ -43

 بعضھا وذلك بالشكل والكیفیة التي تراھا مناسبة لمصلحة الشركة. أوومزایا الشركة 
مفوضین عنھا سواء أووسطاء  أوبواسطة وكالء  أوبأي منھا سواء بنفسھا  أوان تقوم بجمیع األمور المذكورة أعاله   -44

 باالشتراك مع غیرھا . أوأكانت وحدھا 
الموافقات -45 على  الحصول  بعد  اإلسالمیة  واالستثمار  التمویل  وجمیع    اصدار صكوك  المركزي  البنك  من  الالزمھ 

 ذات العالقة.  الجھات الرقابیة
ممارسة أي فرع من فروع التأمین المجازة شرعا ً في حال حصول الشركة على اإلجازة الالزمة من البنك المركزي   -46

 ذات العالقة . والجھات 
 . 522103اجازة تشغیل مواقف سیارات رمز رقم  -47

 
 : يلفاااللتزام بالتأمین التك ): 7المادة (

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

للتامین التكافلي تلتزم الشركة بأن تكون أعمال التأمین الصادرة عنھا أوالواردة الیھا متفقة مع المبادىء األساسیة   -1
 وبمقتضى توجیھات وقرارات ھیئة الرقابة الشرعیة. 

تلتزم الشركة بإسناد أعمال إعادة التأمین الصادرة عنھا الى شركات إعادة تأمین تكافلي، وفي حال تعذر ذلك وألسباب  -2
 شركة التعامل مع شركات إعادة تأمین تقلیدیة.لمبررة فیحق ل

 جنبیة.أ  التأمین الصادرة عنھا الى شركات إعادة تأمین تكافلي محلیة  أویحق للشركة إسناد أعمال إعادة  -3
جھزة الشركة المختلفھ وبالمراقب أسس داخلیة یحدد فیھا عالقة ھیئة الرقابھ الشرعیة بأبوضع    االدارةیلتزم مجلس   -4

 رسال نسخھ عن ھذه الالئحة الى البنك المركزي العتمادھا.إالشرعي ویتم 
لتعزیز بالتنسیق مع إدارة الشركة  على استشارات وخبرات فنیة من خارج الشركة  الحصول  شرعیة  ھیئة الرقابة الل -5

 .قیامھا باعمالھا، اذا اقتضى االمر ذلك وعلى ان تكون على نفقة الشركة
عمال االستثمار المرتبطھ باالشتراكات بموجب عقد وكالة بأجر اما أعمال التامین التكافلي  أدارة  إالشركة بعملیات  تقوم   -6

   -، وذلك ضمن األحكام التالیة : ویتم بیان ذلك على وثائق التأمینساس المضاربھ ، أعلى 
 -تطبق األحكان التالیة على صیغة الوكالة : -أ

للشركة للقیام باألعمال  تدار أعمال التامین التكافلي بمقتضى عقد وكالة یعین بموجبھ المشتركون بصفتھم موكلین      -1
 التكافلیة و اإلستثمار نیابة عنھم .

تتقاضى الشركة أجرا في شكل مبلغ معین أو نسبة مئویة من اإلشتراكات،ویتم النص علیھا صراحة في القسم    -2
 -:الخاص بالتأمین التكافلي الوارد في وثیقة التأمین،على أن یغطي أجر الوكالة المبلغ اإلجمالي لكل مما یلي 

 تكالیف اإلدارة . -
 تكالیف طرق توزیع منتجات التأمین التكافلي.  -
 عائد تشغیلي للشركة.  -

 - تطبق األحكام التالیة على صیغة المضاربة: -ب
المشتركین في   -1 التكافلي بصفتھا مضاربا وذلك لصالح  التأمین  تدیر الشركة كال من أنشطة اإلستثمار وأعمال 

 .التكافل بصفتھم أصحاب رأس المال
تتقاضى الشركة مقابل خدماتھا نسبة مئویة شائعة من الفائض التأمیني قبل طرح حصة أصحاب حقوق الملكیة   -2

مقابل إدارة كل من أعمال التأمین التكافلي وأنشطة اإلستثمار ویتم تحدید ھذه النسبة والنص علیھا صراحة في القسم  
 ص بالتأمین التكافلي الوارد في وثیقة التأمین.الخا

في حال تطبیق الشركة لصیغة الوكالة والمضاربة معا،یعتمد عقد الوكالة بالنسبة ألنشطة إدارة أعمال التأمین   -ج
أموال  إستثمار  ألنشطة  بالنسبة  المضاربة  عقد  اإلشتراكات،ویعتمد  من  مئویة  نسبة  أو  معین  مبلغ  مقابل  التكافلي 

 اإلستثمار. صندوق حملة الوثائق مقابل نسبة مئویة شائعة من عوائد
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 ): 8المادة (

 
أن تتفق شروط عقود إعادة التأمین التي تعدھا مع أحكام الشریعة اإلسالمیة ومبادئھا، وأن یراعى  الشركة    تحرص -7

 - فیھا الضوابط التالیة:
 
 .أن تقلل النسبة التي تسند لشركات إعادة التأمین  التقلیدي الى أدنى حد ممكن -أ

 عمولة من شركات إعادة التأمین التقلیدي. أي  شركة عمولة أرباح أوالأن ال تتقاضى  - ب
شركة في طریقة إستثمار شركة إعادة التأمین ألقساط إعادة التأمین المدفوعة لھا إال لتوجیھھا إلستثمارات الاال تتدخل   - ت

نصیب من عائد إستثماراتھا وعدم المسؤولیة عن الخسارة التي  بتتوافق مع مبادىء الشریعة اإلسالمیة وعدم المطالبة  
 تتعرض لھا. 

 شركة أي فوائد ربویة عن المبالغ المحتفظ بھا لشركات إعادة التأمین التقلیدي. الأن ال تدفع  - ث
 أن یكون اإلتفاق مع شركات إعادة التأمین التقلیدي ألقصر فترة ممكنة.  - ج
 
محل التأمین أوقبول  التحقق من تطبیق أحكام الشریعة اإلسالمیة ومبادئھا عند إبرام عقد التأمین سواء من حیث قبول   -8

 التعاقد مع طالب التأمین.
ھ إلیراد یخالف أحكام الشریعة اإلسالمیة ومبادئھا فیتعین علیھا التخلص من ھذا اإلیراد من  الشرك  في حال تحقیق -9

خالل صرفھ في أوجھ الخیر والمصالح العامة وعلى أن یتم إتخاذ اإلجراءات الذي یراھا البنك المركزي مناسباً 
 وذلك بالتنسیق مع ھیئة الرقابة الشرعیة. 

التعویض في حدود الضررالفعلي دون مبالغة وذلك مع مراعاة أحكام  ی  -10 التأمین التكافلي أن یكون  شترط في عقد 
 الشریعة اإلسالمیة ومبادئھا. 

ؤسسات المالیة  بالمعاییر المحاسبیة اإلسالمیة والشرعیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمتلتزم الشركة   -11
 اإلسالمیة.

 
المالیة اإلسالمیة یتم  -12 للمؤسسات  المحاسبة والمراجعة  في حال عدم وجود معاییر محاسبیة صادرة عن ھیئة 

الشریعة   أحكام  یخالف  ال  بما  وذلك  الدولیة  المحاسبة  معاییر  لجنة  عن  الصادرة  الدولیة  المحاسبة  معاییر  تطبیق 
 اإلسالمیة.

 -اإلفصاح في التقریر السنوي عن مایلي: یتم  -15
 أي عالقة أومعاملة تنشأھا مع أي عضو من أعضاء ھیئة الرقابة الشرعیة.  •
 أسماء ومؤھالت أعضاء ھیئة الرقابة الشرعیة.  •
 عدد إجتماعات ھیئة الرقابة الشرعیة التي تمت خالل السنة والتي یجب أن التقل عددھا عن أربعة إجتماعات. •

 
 : لشریعة االسالمیة االلتزام با

 
تلتزم الشركة في كافة تعامالتھا  وانشطتھا التامینیة واالستثماریة بالشریعة اإلسالمیة  الغراء وتعین لھذا الغرض   –أ  

ھیئة رقابة شرعیة  لغایات المراقبة واالشراف على معامالتھا وابداء الراي حول مدى اتفاقھا مع احكام الشریعة االسالمیة  
لمدة ثالث سنوات قابلھ للتجدید من بین العلماء وذوي االختصاص ویكون رایھا   ، مكونھ من ثالثة أشخاص  یتم تعیینھم

مھامھا   تتمثل  اإلدارة  مجلس  من  بترشیح   العامة  الھیئة  من  بقرار  وتغییرھم  تعیینھم وعزلھم  ویكون  للشركة  و  ملزم 
 في:  اختصاصھا 

شركة وأنشطتھا من حیث التزامھا بأحكام الشریعة اإلسالمیة ومبادئھا وإعالم البنك المركزي المراقبة أعمال   .1
 .تتعلق بذلك شركةالعن أي مخالفة ترتكبھا 

شركة لضمان توافقھا مع أحكام  المراجعة عقود التأمین وشروطھا، وإتفاقیات إعادة التأمین جمیعھا التي تبرمھا   .2
 الشریعة اإلسالمیة ومبادئھا. 

 تكلف بھا. شرعیة  بداء الرأي في أي أمور إ .3
 أي مھام أخرى یكلفھا بھا المجلس. .4
 .یكون للھیئة الشرعیة ما للمراجع الخارجي من حیث التدقیق واالطالع على السجالت والوثائق .5
شركة لضمان توافقھا مع أحكام  المراجعة جمیع عقود وشروط التأمین، وإتفاقیات إعادة التأمین التي تستخدمھا   .6

 الشریعة اإلسالمیة ومبادئھا، مع تقدیم التوصیات المناسبة لجعلھا تتماشى مھ ھذه األحكام والمبادىء.
 افق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة ومبادئھا. مراقبة ومراجعة أعمال التأمین وأعمال اإلستثمار والمضاربات لتتو .7
شركة في حال عدم إتفاق  الشركة وإعتماد أورفض أي نشاط تقوم بھ  الوضع القواعد الشرعیة األساسیة ألعمال   .8

 النشاط مع أحكام الشریعة اإلسالمیة ومبادئھا.
 شركة ألحكام الشریعة اإلسالمیة ومبادئھا.الالتأكد من التزام  .9

 لشرعیة في الموضوعات التي تستدعي ذلك. إصدار الفتاوى ا .10
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شركة على إحتساب الزكاة في صندوق الزكاة وذلك من أموال صندوق  لالعمل مع المحاسب القانوني المستقل ل .11
 إنشائھ.حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكیة وذلك في حال 

أو .12 التكافلي  التأمین  شركة  لھا  توجھھا  أوإستفسارات  أسئلة  أي  على  بالمسائل الرد  والمتعلقة  المركزي  البنك 
 الشرعیة.  

 تكون الفتاوى الصادرة عن ھیئة الرقابة الشرعیة ملزمة للشركة.  .13
سنوي الى الھیئة العامة للشركة تبین فیھ خالصة ما قامت بھ من أعمال  تلتزم ھیئة الرقابة الشرعیة بتقدیم تقریر   .14

االحكام الشرعیة وعلى أن یتم قراءة تقریر ھیئة الرقابة  مع مالحظاتھا بشأن معامالت الشركة و مدى إلتزامھا ب
البنك  الى  التقریر  من  نسخة  وتقدم  العادي  السنوي  إجتماعھا  في  للشركة  العامة  الھیئة  إجتماع  في  الشرعیة 

أن    ى العامة للشركة عل  ةالمركزي ضمن المستندات الواجب تقدیمھا الى البنك المركزي قبل انعقاد إجتماع الھیئ
 یتم إدراجھ ضمن التقریر السنوي.

التى تصدر   .15 التدقیق بنسخ عن محاضر إجتماعاتھا  المركزي و لجنة  البنك  الرقابة الشرعیة تزوید  على ھیئة 
 عنھا.

و قیامھ بأعمال أمانة سر ھیئة الرقابة  یلتزم المراقب الشرعي بالقیام بأعمالھ بالتنسیق مع ھیئة الرقابة الشرعیة   .16
 م تقاریره الیھا.الشرعیة وتقدی

لھیئة الرقابة الشرعیة حق االطالع في أي وقت من االوقات على جمیع سجالت و عقود و مستندات الشركة و  .17
 االیضاحات التي تراھا ضروریة الداء مھمتھا وعلى إدارة الشركة تقدیم تلك االیضاحات.  طلب

ھمتھا فعلى ھیئة الرقابة الشرعیة بتثبیت ذلك في حال عدم قیام الشركة بتمكین ھیئة الرقابة الشرعیة من أداء م .18
 في تقریر ترفعھ الى مجلس االدارة، واذا لم یقم المجلس باالستجابة لطلب ھیئة الرقابة الشرعیة فعلیھا إبالغ 

 ى یراھا مناسبة. البنك المركزي بذلك التخاذ االجراءات الت
ة أو غیرھم وبناء على توصیة من ھیئة الرقابة  یعین مجلس إدارة الشركة من أحد أعضاء ھیئة الرقابة الشرعی .19

الشرعیة مراقبا شرعیا یتولى مھمة تطبیق أعمال دوائر وأقسام الشركة المختلفة و مدى تنفیذھا لقرارات و أراء 
 ھیئة الرقابة الشرعة. 

  
قابلة للتجدید على النحو  شركة بتشكیل ھیئة رقابة شرعیة من ثالثة أعضاء یتم تعینھم لمدة ثالث سنوات  التلتزم    -ب

 - التالي:
 

 شركة.الیتم ترشیح أعضاء ھیة الرقابة الشرعیة من قبل مجلس إدارة   -1
قبل خمسة وأربعین یوماً من تاریخ انعقاد الھیئة العامة    البنك المركزيتعرض أسماء المرشحین ومؤھالتھم على   -2

االعتراض من قبل البنك المركزي على احد المرشحین یتم ترشیح في حال عدم الموافقة أو  ، وللموافقة علیھم  شركة  لل
 بدیل عنھ. 

شركة للموافقة على تعیینھم كأعضاء في ھیئة الرقابة الشرعیة ویتم لتعرض اسماء المرشحین على الھیئة العامة ل -3
تعیینھم لعضویة تم ن إبالغ البنك المركزي خالل مدة ال تتجاوز عشرة أیام من تاریخ إجتماع الھیئة العامة بأسماء م

 ھیئة الرقابة الشرعیة. 
 

ا  -ج امام مجلس  لیمثلھا  لھا  رئیسا  اعضائھا  احد  الشرعیة   الرقابة  ھیئة  المركزي،  التعین  والبنك  العامھ  والھیئة  دارة 
وتجتمع ھیئة الرقابة الشرعیة بدعوة من رئیسھا أوبناء على طلب اثنین من اعضائھا أوبدعوة من رئیس مجلس ادارة 

لشركة ویكون اجتماعھا قانونیا بحضور عضوین على األقل، وتتخذ قراراتھا باالجماع أوباغلبیة عدد اعضائھا وال یجوز  ا
 االنابة بین اعضاء ھیئة الرقابة الشرعیة في اجتماعاتھا أوعند التصویت على القرارات. 

في حال شغور احدى عضویات ھیئة الرقابة الشرعیة یتم تعیین عضو یحل في العضویة الشاغرة من قبل مجلس      -د
دارة الشركة  الكمال مدة ھیئة الرقابة الشرعیة ویتم ابالغ البنك المركزي بھذا التعیین على ان یتم عرضھ على اول  إ

 اجتماع ھیئة عامة الحق للمصادقة علیھ. 
ھیئة الرقابة الشرعیة أو أي عضو فیھا إال بقرار من الھیئة العامة للشركة بناء على تنسیب مجلس ال یجوز عزل    -ھـ  

 االدارة. 
 

 
 ): 9( المادة

 
 : مسؤولیة المساھمین

 

تعتبر الذمة المالیة للشركة مستقلھ عن الذمة المالیة لكل مساھم وتكون الشركة بموجوداتھا وأموالھا مسؤولة عن الدیون  
واإللتزامات المترتبھ علیھا وال یكون المساھم مسؤوالً تجاه الشركة عن تلك الدیون واإللتزامات إال بمقدار األسھم التي  

 یملكھا في الشركة.
 

 : االكتتاب في اإلصدارات الجدیدة للشركة ): 10المادة (
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أن یتم طرح األسھم غیر المكتتب بھا  على  ، یكون للمساھمین حق األولویة باالكتتاب في أي إصدارات جدیدة للشركة
 على الجمھور حسب القوانین واألنظمة المعمول بھا في ھذا الشأن. 

 
  

 :ألسھما ): 11المادة (
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ): 12المادة (
 
 
 
 
 
 
 

 ): 13المادة (
 
 
 
 
 
 
 
 

 ): 14المادة (
 
 
 
 
 

 ): 15المادة (
 
 
 
 
 
 

 ): 16المادة (
 
 
 
 
 
 
 
 

 
یكون السھم في الشركة قابال للتداول في بورصة عمان وفقا لقانون األوراق المالیة واألنظمة والتعلیمات الصادرة     -1

 بمقتضاه.
 
      تحتفظ الشركة بسجل لمساھمیھا تدون فیھ أسماءھم  وأرقام أسھمھم وعددھا وإجراءات نقل األسھم وتحویلھا  وغیر   -2

 ذلك من المعلومات األخرى الضروریة.
تتم عملیات نقل ملكیة األسھم وتحویلھا والحجز علیھا ورھنھا والتعامل بھا وفق اإلجراءات المنصوص علیھا في   -3

 عمول بھا في المملكة.التشریعات الم
 

 تجزئة األسھم :

ولكن یجوز للورثة األشـــتراك في ملكیة الســـھم الواحد بحكم الخلفیة فیھ   ،یكون الســـھم في الشـــركة غیر قابل للتجزئھ  
لمورثھم , وینطبق ھذا الحكم علیھم اذا اشــتركوا في ملكیة اكثر من ســھم واحد من تركة مورثھم , على ان یختاروا في  

لھم مجلس ادارة الشـركة یعین  الحالتین احدھم لیمثلھم تجاه الشـركة و لدیھا واذا تخلفوا عن ذلك خالل المدة التي یحددھا
 المجلس أحدھم من بینھم .

 سجل المساھمین : 

أ ) تحتفظ الشـركة بسـجل أوأكثر تدون فیھا اسـماء المسـاھمین و عدد األسـھم التي یملكھا  كل منھم  و عملیات التحویل   
 .التي تجري 

اله الى أي جھھ آخرى بھدف متابعة ـشؤون  ب) یجوز للـشركة أن تودع نـسخ من الـسجالت المـشار إلیھا في الفقرة (أ) أع
 المساھمین وأن تفوض تلك الجھة حفظ وتنظیم ھذه السجالت.

 : إدراج األسھم لدى البورصة

تلتزم الشـركة باإلحتفاظ بسـجل یبین أسـماء المسـاھمین وعدد األسـھم التي یملكھا كل منھم باإلضـافة الى التزام الشـركة  
بإدراج أســـھمھا في الســـوق وتتبع اإلجراءات المنصـــوص علیھا بالقوانین واألنظمة والتعلیمات المنظمة لعملیة تداول  

 األوراق المالیة. 

 :اإلطالع على سجل المساھمین 

یجوز ألي مـساھم في الـشركة اإلطالع على ـسجل المـساھمین فیما یخص مـساھمتھ ألي ـسبب كان ، وعلى كامل الـسجل  
ألي سبب معقول ، ویجوز ألي شخص آخر ذو مصلحة حسب ما تقدره المحكمة الطلب من الشركة اإلطالع على سجل  

الً في حالة رغبة أي شــخص أومســاھم إســتنســاخ المســاھمین ، ویحق للشــركة في جمیع األحوال أن تتقاضــى بدالً معقو
 السجل أوأي جزء منھ .

 رھن األسھم :

 أ ) یجوز رھن السھم في الشركة على أن یثبت ذلك ویشار الیھ في سجل المساھمین . 

ب) یجب أن ینص عقد رھن الســھم على جمیع الشــروط المتعلقة بھ وبخاصــة  الطرف في العقد الذي ســیؤول الیھ  
 . ھخالل مدة رھن أرباح السھم

ج) ال یجوز رفع إشـارة الرھن عن السـھم في سـجل المسـاھمین إال بعد تسـجیل إقرار خطي من المرتھن في سـجل  
 الشركة یتضمن إستیفائھ لحقوقھ أوبناء على حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعیة .
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 ): 17المادة (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ): 18المادة (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ): 19المادة (
 
 
 

 حجز األسھم :

وحـصتھ من أرباحھا تأمینا للدین المترتب  یجوز لمجلس اإلدارة حجز الـسھم الذي یملكھ أي مـساھم في الـشركة )أ
 علیھ للشركة .

توضـع إشـارة الحجز على أي سـھم من أسـھم الشـركة المسـجلة في سـجل المسـاھمین إذا صـدر قرار قضـائي   ) ب
 أومن جھة رسمیة مختصة وال ترفع إشارة الحجز إال بناًء على قرار صادر من الجھة التي أصدرتھ .

ســھم أوفرض علیھ أي قید یمنع التصــرف بھ بقرار قضــائي فعلى الشــركة قبل تنفیذ القرار  ج)  إذا تقرر الحجز على  
اإلـستیـضاح من الـسوق للتأكد من أن الـسھم لم تنتقل ملكیتھ في الـسوق الى غیر المـساھم قبل التاریخ الذي ـصدر  

 فیھ القرار القضائي .

 ال یجوز حجز أموال الشركة تأمیناً أوإستیفاء للدین على أحد المساھمین .  د) 

تسري على حاجز األسھم ومرتھنھا جمیع قرارات الھیئة العامة للشركة كما تسري على المساھم الراھن والمحجوز   )  ھـ
 علیھ .

 

 نقل األسھم وتحویلھا :

تامین التكافلي النافذه وقانون تنظیم اعمال التامین النافذ واألنظمة مع مراعاة أحكام قانون الشركات والقوانین وتعلیمات ال
 -ذات العالقة:

 یكون السھم قابالً للتداول في السوق بعد تسدید كامل القیمة اإلسمیة . )أ

یتم بیع ونقل األســھم وتحویلھا بموجب العقود التي یتم إبرامھا عن طریق الســوق وتنشــأ الحقوق واإللتزامات   ) ب
 والمشتري ألسھم الشركة التي أبرم العقد في السوق . بین البائع

ج)  تثبت الشــركة نقل ملكیة األســھم المباعھ في ســجالتھا خالل ثالثة أیام على األكثر من تاریخ إســتالم عقد البیع 
 وتعتبر األسھم مسجلة حكماً بمرور ثالثة أیام على إستالمھا .

  ةھذه الحال   فيلت الیھا بإندماج شـركة آخرى بھا أوبشـرائھا  آال یجوز للشـركة شـراء أسـھمھا لحسـابھا إال إذا  د)    
التصـرف بھذه األسـھم خالل سـنتین  من تاریخ إندماج الشـركة اآلخرى بھا أومن تاریخ شـراء األسـھم حسـب 

 مقتضى الحال .

 -ھـ)   یكون باطالً قبول أوتحویل أسھم الشركة في السوق في أي حالة من الحاالت التالیة :

 .رف بھإذا كان السھم مرھوناً أومحجوزاً أومؤشراً علیھ بأي قید یمنع التص .1

 .ین على منح الشركة حق الشروع بالعملتإذا كان من األسھم التأسیسیة ولم تمر سن .2

 .في أي حالة آخرى تحظر فیھا القوانین واألنظمة المعمول بھا تداول ذلك السھم في السوق .3

 

 إنتقال األسھم بعد الوفاة:

كل من إنتقل الیھ ملكیة ـسھم بـسبب وفاة مالكة أوإفالـسھ یحق لھ بعد أن یثبت لمجلس اإلدارة ملكیتھ لھذا الـسھم أن    )أ
یـسجل نفـسھ مـساھماً بالـشركة أوأن یجري التحویل الذي كان بإمكان مالك األـسھم المتوفى أوالمفلس إجرائھ ، وال  

 لو حول من مالك األسھم نفسھ قبل وفاتھ أوإفالسھ . ینقص ھذا من حق مجلس اإلدارة في قبول التحویل كما
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 ): 20المادة (
 

 

 

 

 ):21المادة (

یتمتع كل من إنتقلت الیھ ملكیة ســھم بســبب وفاة أوإفالس مالكھ بجمیع حقوق المســاھم إال أنھ ال یجوز لھ حضــور   ) ب
 إجتماعات الھیئات العامة قبل أن یسجل في سجل المساھمین .

ل بیع األـسھم وذلك بطلب یقدمة  الورثھ أووكالؤھم أوأوـصیاؤھم  ج)    تنتقل األـسھم بالمیراث وتـسجل وفقاً لقواعد تـسجی
 الى السوق وتقسم األسھم بین ورثتھ وفقاً لألحكام الشرعیة والنصوص القانونیة .

اھم الجدید في   م المـس ھم الى ـشخص آخر بمقتضـى القانون فیتم تثبیت إـس د)    في جمیع األحوال التي تنتقل فیھا ملكیة ـس
 ق أحكام ھذا القانون .سجالت الشركة وف

 یجري اإلكتتاب في أسھم الشركة بشكل یتفق مع أحكام قانون الشركات والقوانین النافذة اآلخرى .

 
 دارة الشركة :إ
 

(أوأي عدد یتم تحدیده الحقا بموجب القوانین المعدلة لذلك) ،  عضاء  أ یتولى ادارة الشركة مجلس ادارة یتالف من سبعة  
حكام قانون الشركات وقانون تنظیم اعمال التأمین النافذ واألنظمة وتعلیمات التامین التكافلي النافذ  ویتم انتخابھم وفقا ال

 نتخابھ.إمن تاریخ  أربع سنوات تبدأعمال الشركة لمدة أدارة إوالتعلیمات ذات العالقة ،ویقوم المجلس بمھام 
 
 
 
 
 
 :لمفوضون بالتوقیع عن الشركة ا
 
 أعضائھ رئیسا ونائباً للرئیس یقوم بصالحیات الرئیس عند غیابھ .ینتخب المجلس من بین  -
ینتخب المجلس من بین أعضائھ واحداً أوأكثر یكون لھ أولھم حق التوقیع إما مجتمعین أومنفردین أوكالھما وفي   -

 حدود الصالحیات التي یفوضھا المجلس لھ أولھم . 
 دود الصالحیات التي یفوضھا الیھ. یحق للمجلس تفویض أي موظف بالتوقیع عن الشركة وفي ح -
 

 

 

 ): 22( المادة
 
 
 
 
 

 ): 23المادة (

 :أسس اإلكتتاب في األسھم
 

ال یجوز ألكثر من شخص واحد اإلشتراك في الطلب الواحد لإلكتتاب في األسھم المطروحة، ویحظر اإلكتتاب   -1
 بأسماء وھمیة وذلك تحت طائلة بطالن اإلكتتاب في أي من الحاالت المنصوص علیھا في ھذه الفقرة. أوالوھمي  

 ین النافذة االخرى. یجري اإلكتتاب في أسھم الشركة بشكل یتفق مع أحكام القانون والقوان -2
 

 تخصیص األسھم للشركة : 
 

أسھم   في  اإلكتتاب  زاد  األسھم الشركة  إذا  تخصیص  الشركة  على  فیترتب  اإلكتتاب  في  المطروحة  األسھم  على عدد 
 المطروحة على المكتتبین وفقاً لألنظمة والتشریعات المعمول بھا.

 
 ): 24المادة (

 
 
 
 
 

 تخصیص األسھم:إعادة المبالغ الزائدة عند 
 

تكون الشركة مسؤولة عن إعادة المبالغ الزائدة على قیمة أسھم الشركة المساھمة العامة المطروحة لإلكتتاب وذلك خالل 
اقرار تخصیص األسھم أیھما اسبق. وإذا تخلفت عن ذلك ألي  أومدة ال تزید على ثالثین یوماً من تاریخ إغالق اإلكتتاب  

علیھا تحسب من بدایة الشھر التالي مباشرة لمدة الثالثین مرابحة  ل من المستحقین لتلك المبالغ  سبب من األسباب فیترتب لك
یوماً المنصوص علیھا في ھذه المادة وبمعدل أعلى سعر للفائدة السائدة بین البنوك األردنیة على الودائع ألجل خالل ذلك  

 الشھر.
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 :شروط إصدار األسھم العینیة ): 25المادة (
 

تصدر األسھم العینیة في الشركة لمالكیھا إال بعد إتمام اإلجراءات القانونیة الخاصة بتسلیم المقدمات العینیة الى الشركة  ال  
 ونقل ملكیتھا الیھا. 

 
 ): 26المادة (

 
 
 
 
 

 ): 27المادة(

 :  حقوق مالك األسھم العینیة
 

بھا أصحاب األسھم النقدیة وإذا كانت األسھم العینیة تأسیسیة یتمتع مالكو األسھم العینیة في الشركة بالحقوق التي یتمتع  
 فتطبق علیھا القیود المطبقة على األسھم النقدیة التأسیسیة.

 

 :اصدار صكوك التمویل واالستثمار اإلسالمیة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ): 28المادة(
 
 
 
 
 

 

 ) :29المادة (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ): 30المادة(
 
 
 
 
 
 

 

 ): 31المادة(
 
 
 
 
 
 

ضمن غایات  وتسجلھا أوراق مالیة متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة ،  قابلة للتداول یحق للشركة إصدارھا ، ھي 
وتعدیالتھ ، والتشریعات الصادرة  2012 ) لسنة30التمویل اإلسالمي رقم (الشركة ، وتصدر بناء على قانون صكوك 
یرجع  الى قانون األوراق المالیة ، وتصدر ھذه   –فیھ     فیما ال  نص    –عنھ  ، ولغایات تطبیق  إصدار الصكوك 

شریطة موافقة البنك المركزي  مشاریع تھدف الشركة إلنشائھا أولتطویرھا ، ة الصكوك لغایات تمویل مشاریع قائم
 . المسبقھ علیھا

 ك التمویل واالستثمار اإلسالمیة : شروط اصدار صكو

وموافقة الھیئة العامة غیر  موافقة البنك المركزي ویشترط في اصدار الصكوك أن تكون مضافة ضمن غایات الشركة ، 
كافة متطلبات  العادیة  للشركة ،  ومجلس ادارتھا  على  االصدار   ویتم االصدار بناء على نشرة إصدار تشتمل على 

 .  2012  ) لسنة30الواردة في قانون صكوك التمویل اإلسالمي رقم ( اإلصدار ومرفقاتھ 

 : قابلیة الصكوك للتداول 

االكتتاب یتم تسجیل الصكوك بأسماء مالكیھا ، وتثبت لدى سجالت الشركة ، ومركز االیداع ، بعد االنتھاء من  -
 والحافظ األمین . 

)  45تكون الصكوك قابلة للتداول حسب الضوابط الشرعیة للتداول الواردة في نظام صكوك التمویل اإلسالمي رقم ( -
 .  2014لسنة 

ى ملكیة الصكوك في سجالت الشركة ومركز االیداع ، والحافظ  تثبت جمیع عقود البیع والشراء  والتغیرات عل -
 األمین .

 اطفائھا أیھما اسبق .أوتستمر ملكیة الصكوك الى حین انتھاء المشروع  -

 

 :القیمة اإلسمیة للصكوك 

 یجب أن ینص في نشرة اإلصدار :

 القیمة اإلسمیة لإلصدار .  -
 فئات الصكوك ومدى قابلتھا للتجزئة  -

 

 :االكتتاب في الصكوك 

 تقوم الشركة  بطرح الصكوك بموجب نشرة  إصدار   -
 تتحمل الشركة صحة ودقة المعلومات الواردة في نشرة االصدار  -
 أي عملة من العمالت األجنبیة  وذلك مع مراعات  أحكام التشریعات النافذة .أوتصدر الصكوك بالدینار األردني  -
 وإقفالھ . مواعید الطرح لالكتتاب  -
 یحدد في نشرة االصدار بنك مرخص لیكون وكیل لالكتتاب والدفع . -
 أكثر أویجوز أن یكون للصكوك متعھد تغطیة  -
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 ): 32المادة (
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ): 33المادة(

متعھد استرداد بما ال یتعارض مع مباديء الشریعة اإلسالمیة أویجوز أن یكون للصكوك متعھد إعادة شراء  -
 وأحكامھا . 

 : الضمانات في الصكوك 

نسبة  أوستقل بشخصیتھ اإلداریة والمالیة عن طرفي الصكوك أن یتعھد بحفظ رأس المال یجوز تعھد طرف ثالث م -
 من األرباح دون مقابل .

مخالفة شروط نشرة أوالتقصیر أواال بالتعدي ضمان تأخذ الشركة  صفة ید األمانة في ادارة مشروع الصكوك فال   -
 اإلصدار . 

 غیرھا بشرط موافقتھا ألحكام الشریعة اإلسالمیة .أولة  كفاأویجوز النص على أي ضمانات في الصكوك من رھن  -
 

 :محصلة االكتتاب في الصكوك 

 ینص في نشرة اإلصدار المعالجات الشرعیة والمحاسبیة بعد انتھاء المدة المقررة لالكتتاب كما یلي:     

 إذا لم یتم تغطیة االكتتاب یجوز للشركة االكتفاء بما تم االكتتاب بھ .  -
 إذا زاد حجم االكتتاب عن مجموع االكتتاب الذي تم النص علیھ في نشرة االصدار فیتم تخصیص الصكوك .  -
یجوز النص في نشرة االصدار على تمدید فترة االكتتاب لمدة محددة إذا لم یتم تغطیة قیمة االكتتاب بعد انتھاء  -

 المدة المحددة . 
یجوز النص في نشرة اإلصدار على االستفادة من من أي مبالغ تزید عن قیمة االكتتاب بشرط بیان كیفیة االستفادة   -

 منھا في نشرة اإلصدار .  

 

 :زیادة وتخفیض رأس المال  ): 34المادة (
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  زیادة رأس المال:  أوالً 
 

أیة طریقة آخرى تقرھا أوبإحدى الطرق التالیة  زیادة رأسمال الشركة المصرح بھ بقرار الھیئة العامھ غیر العادیة   یجوز  
 -:ویوافق علیھا البنك المركزيالھیئة العامة للشركة 

 غیرھم .أوطرح أسھم الزیادة لإلكتتاب من قبل المساھمین  .1

جمیعھم الى رأســمال  أوإحتیاطي عالوة اإلصــدار  أواألرباح المدورة المتراكمة أوضــم اإلحتیاطي اإلختیاري   .2
 الشركة . 

 أي جزء منھا شریطة موافقة أصحاب ھذه الدیون خطیاً على ذلك.أولشركة رسملة الدیون المترتبة على ا .3

 تحویل اسناد القرض القابلة للتحویل الى أسھم وفقاً ألحكام قانون الشركات. .4

 تخفیض رأس المال:   ثانیا ً:

مجموع %) من 75یجوز للـشركة تخفیض رأـسمالھا المـصرح بھ بقرار من الھیئة العامة غیر العادیة بأكثریة ( )أ(
األســـھم الممثلة باإلجتماع القانوني وذلك بالقدر الذي تتطلبھ مصـــلحة الشـــركة ووفق أحكام القانون وبالطرق 

 -التالیة:

 تخفیض الجزء غیر المكتتب بھ من رأسمالھا المصرح بھ. -1

 تخفیض رأسمالھا المكتتب بھ إذا زاد عن حاجتھا. -2

 أي جزء منھا.وأإنقاص رأسمالھا بمقدار الخسارة التي طرأت علیھا  -3

 تراعي في قرار تخفیض رأس المال وإجراءاتھ حقوق الغیر المنصوص علیھا في قانون الشركات. ) ب(
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 ): 35المادة(
 
 
 
 
 
 

یجري التخفیض في رأس المال المكتتب بھ بتنزیل قیمة األـسھم بالغاء جزء من ثمنھا المدفوع یوازي الخـسارة   ) ج(
 ذا رأت أن رأسمالھا یزید عن حاجتھا.ابإعادة جزء منھ أوفي حالة وجود خسارة في الشركة 

  تضـى قانون الشـركاتال یجوز تخفیض رأسـمال الشـركة في أي حالة من الحاالت الى الحد األدنى المقرر بمق )د(
 .وقانون تنظیم أعمال التأمین النافذ و األنظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضاه

 

 :إجراءات تخفیض رأسمال الشركة

یقدم مجلس إدارة الشـركة طلب تخفیض رأسـمالھا المكتتب بھ الى مراقب الشـركات مع األسـباب الموجبة لھ بعد أن   )أ(
%) خمســة وســبعون بالمائة من األســھم 75الموافقة على التخفیض بأكثریة ال تقل عن (تقرر الھیئة العامة للشــركة  

الممثلة في إجتماعھا غیر العادي الذي تعقده لھذه الغایة. وترفق بالطلب قائمة بأـسماء دائني الـشركة ومقدار دین كل 
دائنی ة اـل ائـم ا، على أن تكون ـق اتـھ ة والتزاـم ان بموجودات الشـــــرـك ھ وبـی ا  منھم وعنواـن ان موجوداتـھ ة وبـی ن للشـــــرـك

ــركات  وال ــترط موافقة مراقب الش ــاباتھا، وال تش ــدقة من مدقق حس والدائنین على تخفیض الجزء غیر تزاماتھا مص
 .المكتتب بھ من رأس المال المصرح بھ

ــمن قرار ھیئتھا ا  ) ب( ــعاراً یتضـ ــركة إشـ ــماؤھم في القائمة المقدمة من قبل الشـ لعامة یبلغ المراقب الدائنین الواردة أسـ
بتخفیض رأس مال الشركة المكتتب بھ وینشر اإلشعار في صحیفتین یومیتین محلیتین على نفقة الشركة، ولكل دائن  

ض  ییوماً من تاریخ نشر اإلشعار ألخر مرة اعتراضاً خطیا على تخف30أن یقدم الى المراقب خالل مدة ال تزید عن  
عتراضـات التي قدمت الیھ خالل ثالثین یوماً من تاریخ إنتھاء  فإذا لم یتمكن المراقب من تسـویة اإل  سـمال الشـركةأر

المدة المحددة لتقدیمھا فیحق ألـصحابھا مراجعة المحكمة بـشأن ما ورد فیھ إعتراـضاتھم خالل ثالثین یوماً من تاریخ 
 ھذه المدة .عد إلنتھاء المدة التي منحت للمراقب لتسویتھا وترد أي دعوى ب

 
 
 

 ): 36( المادة

 
 

 :اجتماعات الھیئة العامة للشركة
 

 الھیئة العامة ھي السلطة العلیا في الشركة وعلى المجلس تنفیذ قراراتھا المتخذة في اجتماعاتھا العادیة وغیر العادیة.  .1 
 من ینتدبھ المجلس في حال غیابھما.أونائبھ في حال غیابھ أویرأس اجتماع الھیئة العامة للشركة رئیس المجلس  .2
تطبیق األحكام الواردة بالقانون في كافة األمور اإلجرائیة الواجب إتباعھا للتأكد من قانونیة الدعوة وأسس التسجیل  .3

 وجداول الحضور وحیثیات الجلسة وطریقة وأسس التصویت.
ترسل بالبرید یوجھ مجلس إدارة الشركة المساھمة العامة الدعوة الى كل مساھم فیھا لحضور إجتماع الھیئة العامة   .4

العادي أووسائل اإلتصال اإللكترونیة وفقاً لقانون المعامالت اإللكترونیة النافذ قبل واحد وعشرین یوماً على األقل  
 من التاریخ المقرر لعقد اإلجتماع ویجوز تسلیم الدعوة بالید للمساھم مقابل التوقیع باإلستالم . 

ر مجلس إدارة الشركة ومیزانیتھا السنویة العامة وحساباتھا الختامیة  یرفق بالدعوة جدول أعمال الھیئة العامة وتقری .5
 وتقریر مدققي الحسابات والبیانات اإلیضاحیة.

العامة للشركة في صحیفتین یومیتین   .6 الھیئة  لعقد إجتماع  الموعد المقرر  یترتب على مجلس اإلدارة أن یعلن عن 
زید على واحد وعشرین یوماً من ذلك الموعد، وأن یعلن المجلس  محلیتین ولمرة واحدة على األقل، وذلك قبل مدة ال ت

التاریخ   األكثر من  أیام على  قبل ثالثة  أوالمرئیة  الصوتیة  احدى وسائل اإلعالم  لمرة واحدة في  ذلك  المحدد  عن 
 إلجتماع الھیئة العامة.

 
 

 
 أنواع اجتماعات الھیئة العامة وأحكامھا:  ): 37المادة(

 
 اجتماعات الھیئة العامة العادیةأوالً:  • 

 
تجتمع الھیئة العامة العادیة مرة كل سنة على األقل بناء ً على دعوة من المجلس في الزمان والمكان اللذین یحددھما   - 

  اال اذا نص القانون واالنظمھ على خالف ذلك،   على أن ال یتجاوز األربعة أشھر التالیة لنھایة السنة المالیة للشركة
 دعوتھا أیضا ً في الحاالت المنصوص علیھا في القانون.ویجوز 
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وتقریر  - العامة  الھیئة  أعمال  بھا جدول  العامة مرفقا ً  الھیئة  اجتماع  لحضور  المساھمین  الى  الدعوة  المجلس  یوجھ 
یضاحیة المجلس السنوي والمیزانیة السنویة العامة للشركة وحساباتھا الختامیة وتقریر مدققي الحسابات والبیانات اإل 

العادي   بالبرید  إرسالھا  االویتم  االتصال  بوسائل  النافذ  لأو  االلكترونیة  الماعمالت  لقانون  وفقا  واحد  قبل  كترونیة 
 ویجوز تسلیم الدعوة بالید للمساھم مقابل التوقیع باالستالم   ،یوما ً على األقل من التاریخ المقرر لعقد االجتماع  وعشرون

 . اال اذا نص القانون واالنظمھ على خالف ذلك
یقوم المجلس باإلعالن عن الموعد المقرر لعقد اجتماع الھیئة العامة في صحیفتین یومیتین محلیتین لمرة واحدة وذلك   -

، وأن یعلن المجلس عن ذلك لمرة واحدة في إحدى وسائل    یوما ً من ذلك الموعد واحد وعشرونقبل مدة ال تزید عن 
ال اذا نص القانون كثر من التاریخ المحدد الجتماع الھیئة العامة إاالعالم الصوتیة أو المرئیة قبل ثالث أیام على اال

 . واالنظمھ على خالف ذلك
ال تعتبر الجلسة األولى لالجتماع قانونیة ما لم یحضرھا نصاب قانوني من المساھمین یمثلون أكثر من نصف أسھم   -

وقت المحدد لالجتماع یوجھ رئیس المجلس  الشركة المكتتب بھا وإذا لم یتوفر النصاب القانوني بعد مضي ساعة من ال
الدعوة الى الھیئة العامة لعقد اجتماع ثاني حسب ما ھو مبین ادناه وعندھا یعتبر االجتماع الثاني قانونیا ً مھما كان 

 عدد األسھم الممثلة فیھ. 
ضور من المساھمین بھذا یعقد االجتماع الثاني خالل عشرة أیام من تاریخ االجتماع المؤجل ویعلم رئیس االجتماع الح -

 عن ذلك قبل موعد االجتماع الثاني بثالثة أیام على  األقل.  , ویعلنالتأجیل
 تصدر القرارات باألكثریة العادیة لألسھم الممثلة في االجتماع. -
 یدخل في جدول اجتماع الھیئة العامة العادي السنوي األمور التالیة:  -

 ئة العامة.وقائع االجتماع العادي السابق للھیتالوة  . أ
 تقریر المجلس عن أعمال الشركة خالل السنة والخطة المستقبلیة لھا ومناقشتھ. تالوة .ب
مدقق .ج تقریر  والمصادقة    تالوة ومناقشة  األخرى  الختامیة  للشركة وحساباتھا  السنویة  المیزانیة  الحسابات عن 

 علیھا.
ألرباح التي یقترح مجلس اإلدارة توزیعھا  المصادقة على المیزانیة السنویة وحساب األرباح والخسائر وتحدید ا .ح

 بما في ذلك اإلحتیاطات والمخصصات التي نص علیھا القانون ونظام الشركة على اقتطاعھا. 
إقتراحات االستدانة والرھن وإعادة الكفاالت وكفالة التزامات الشركات التابعة أوالحلیفة للشركة إذا اقتضى ذلك   .خ

 نظام الشركة.  
 أعضاء المجلس القائم. ابراء ذمة  .د
 أكثر. أوشغور مركز عضو أوانتخاب أعضاء المجلس في حال انتھاء فترة المجلس  .ه
 تفویض المجلس بتحدیدھا.أوانتخاب مدققي الحسابات للسنة المالیة المقبلھ وتحدید أتعابھم  .و
البنك المركزي، وال یجوز  أ) یحظر على شركة التأمین توزیع أي أرباح على المساھمین إال بموافقة مسبقة من  .ز

للھیئة العامة لمساھمي شركة التامین أن تقرر توزیع أي أرباح نقدیة أوعینیة على المساھمین إال في حدود ما  
 . وافق علیھ البنك المركزي

ب)ال یجوز للشركة أن توزع أرباحاً على المساھمین قبل تغطیة كامل المصاریف التأسیسیة والمصاریف 
موجودات حقیقیة وقبل إطفاء أي خسائر لحقت بھا مھما كان نوعھا، وتجوز بموافقة   التي ال تقابلھا

 البنك المركزي تغطیة تلك المصاریف وإطفاء ھذه الخسائر مدة ال تزید على خمس سنوات.
أي أمور أخرى تقترح الھیئة العامة إدراجھا في جدول األعمال ویدخل في نطاق أعمال االجتماع   .د

عامة, على أن یقترن إدراج ھذا االقتراح في جدول األعمال بموافقة عدد من المساھمین  العادي للھیئة ال
 % من األسھم الممثلة في االجتماع. 10یمثلون ماال یقل عن 

 
 

 اجتماعات الھیئة العامة غیر العادیة: • ): 38المادة (
 
بناء أوتعقد الھیئة العامة للشركة المساھمة العامة اجتماعاً غیر عادي داخل المملكة بدعوة من مجلس االدارة  -1

بطلب خطي أوالشركة المكتتب بھا  أسھمیملكون ما ال یقل عن ربع  ى المجلس من مساھمینإلعلى طلب خطي یقدم  
 أسھم%) من 15یقل عن ( ملكون اصالة ما الطلب ذلك مساھمون ی إذاالمراقب أومن مدققي الحسابات الشركة  

   .الشركة المكتتب بھا
المراقب أومدقق الحسابات أو.على مجلس االدارة دعوة الھیئة العامة لالجتماع غیر العادي الذي طلب المساھمون  -2

المادة خالل مدة ال تتجاوز خمسة عشر یوماً من تاریخ تبلیغ المجلس الطلب   عقده بمقتضى احكام الفقرة (ا) من ھذه
بدعوة الھیئة العامة لالجتماع على  رفض االستجابة للطلب یقوم المراقبأولعقد ھذا االجتماع فاذا تخلف عن ذلك 

 .نفقة الشركة
مة غیر العادي للشركة المساھمة العامة قانونیاً بحضور مساھمین یمثلون اكثر من  یكون اجتماع الھیئة العا  -3

اسھم الشركة المكتتب بھا، واذا لم یتوفر ھذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد لالجتماع، فیؤجل   نصف
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ئیس مجلس االدارة في  تاریخ االجتماع االول ویعلن ذلك من قبل ر االجتماع الى موعد آخر یعقد خالل عشرة ایام من 
االجتماع الثاني قانونیاً   صحیفتین محلیتین یومیتین على االقل وقبل موعد االجتماع بثالثة ایام على االقل، ویعتبر

%) من اسھم الشركة المكتتب بھا على االقل، فاذا لم یتوفر ھذا النصاب في االجتماع 40بحضور مساھمین یمثلون (
 .كانت اسباب الدعوة الیھاالجتماع مھما  الثاني یلغى

اندماجھا بغیرھا أویجب ان ال یقل النصاب القانوني لالجتماع غیر العادي للھیئة العامة للشركة في حالتي تصفیتھا  .4
ذا لم یكتمل النصاب إالمكتتب بھا بما في ذلك االجتماع المؤجل للمرة االولى و سھم الشركةأمن الشركات عن ثلثي  

 .الیھلغاء اجتماع الھیئة العامة مھما كانت اسباب الدعوة القانوني فیھ فیتم ا
ذا إن تتضمن دعوة الھیئة العامة لالجتماع غیر عادي المواضیع التي سیتم عرضھا ومناقشتھا باالجتماع، وأیجب . 5

الى  الشركة ونظامھا االساسي فیجب ارفاق التعدیالت المقترحة مع الدعوة  تأسیستضمن جدول االعمال تعدیل عقد 
 .االجتماع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تختص الھیئة العامة في اجتماعھا غیر العادي بالنظر في األمور التالیة:  -

 تعدیل عقد التأسیس والنظام األساسي .1
 اندماجھاأودمج الشركة   .2
 تصفیة الشركة وفسخھا  .3
 احد أعضائھ أو رئیسھ أواقالة المجلس  .4
 تملك شركة اخرى كلیا ًأوبیع الشركة  .5
 تخفیض راسمال الشركة المصرح بھ أوزیادة  .6
 اصدار صكوك قابلھ للتداول. وقابلھ للتحول الى اسھم؟  .7
 تملیك العاملین في الشركة السھم في راسمالھا  .8
 شراء الشركة السھمھا وبیع تلك االسھم وفقا الحكام القانون والتشریعات ذات العالقة.  .9

 
 صالحیاتھا في إجتماعھا العادي تمتع الھیئة العامة في إجتماعھا غیر العادي بت •

 
الداخلة ضمن   - األمور  العادي  إجتماعھا غیر  في  العامة  المساھمة  للشركة  العامة  الھیئة  تبحث  أن  یجوز 

في   الممثلة  لألسھم  المطلقة  باألغلبیة  الحالة  ھذه  في  قراراتھا  وتصدر  العادي  اإلجتماع  في  صالحیتھا 
   اإلجتماع.

 
%) من مجموع األسھم الممثلة في  75اإلجتماع غیر العادي للھیئة العامة بأكثریة (تصدر القرارات في  -

 اإلجتماع. 
تخضع قرارات الھیئة العامة في إجتماعھا غیر العادي إلجراءات الموافقة والتسجیل والنشر المقررة  -

الھیئة العامة  ) من األمور التي تنظر بھا7) و(4بمقتضى قانون الشركات بإستثناء ما ورد في البندین (
 والواردة أعاله.

 ): 39المادة(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عضویة مجلس اإلدارة:
 
 الشروط الواجب توافرھا في المرشح لعضویة المجلس :  

 أن ال یقل عمره عن خمسة وعشرین سنة.  -1
 أن یكون حسن السیرة. -2
 المدنیة. أن یكون كامل األھلیة  -3
أن ال یكون عضوا في مجلس إدارة أي شركة تأمین أخرى أومدیرا عاما لھا أومدیرا مفوضا أوموظفا فیھا ما لم   -4

 تكن شركة التأمین األخرى شركة تابعة لتلك الشركة. 
یجوز للبنك المركزي أن یحدد المؤھالت والخبرات والشروط الواجب توافرھا في الرئیس أوعضو مجلس إدارة   -5

  التأمین ومدى مالءمة االعضاء لھذه الشروط.شركة 

سھم في الشركة على األقل أوممثال عن شخص معنوي یمتلك نفس العدد من   )3000أن یكون حائزا بإسمھ على  (-5
األسھم , ویشترط في ھذه األسھم أن أال تكون محجوزه أومرھونة أومقیدة بأي قید آخر یمنع التصرف بھا باستثناء حكم 

الذ  للعضویة  القید  المؤھل  النصاب  المنصوص علیھ، ویبقى ھذا  التأسیسیة  التصرف في األسھم  ي یقتضي بعدم جواز 
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 ):40المادة  (
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ): 41المادة (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ): 42المادة (
 
 
 
 
 
 

المدة   التداول بــھ خالل تلك  انتھاء مدة العضویة وال یجوز  محجوزا مادام عضوا حتى مرور ستة أشھر على تاریخ 
والضمانات   المسؤولیات  ولضمان  الشركة  لمصلحة  رھن  الحجر  ھذا  مجلس ویعتبر  وعلى  العضو  ھذا  على  المترتبة 

 اإلدارة. 
 وتعدیالتھ   2021) لسنة  12أن ال یكون قد تسبب في مخالفة جسیمة ألي من أحكام قانون  تنظیم أعمال التأمین رقم (  -6
 

أوعضو  جواز أن یكون عضواً في مجلس إدارة شركة التأمین بصفتھ الشخصیة أوبصفتھ ممثالً عن أي مساھم فیھا   ال ی
 ھیئة الرقابة الشرعیة فیمن توافرت بھ الصفات اآلتیة:

 
صدر بحقھ حكم قضائي قطعي بجنحة مخلة بالشرف واألمانة أوبجنایة أوما زال خاضعاً إلجراءات اإلعسار أوصدر    -أ

 علیھ حكم باإلفالس ولم یرد إلیھ اعتباره.

مخالفة جسیمة ألي من أحكام التشریعات ذات العالقة باألنشطة كان مسؤوالً بأي صفة كانت ووفقاً لتقدیر المجلس عن    -ب
 . یةالمال

 
 

ضو ھیئة الرقابة الشرعیة   عي مساھم فیھا وأر على عضو مجلس اإلدارة بصفتھ الشخصیة وبصفتھ ممثال عن  ظیح
 القیام بھ باالمور التالیة:

 
   القیام بأعمال تنفیذیة في شركة تأمین أخرى مشابھة. -1
 أن یكون عضوا في مجالس إدارة شركات تأمین منافسة أومشابھة. -2
 القیام بأي عمل أونشاط ینجم عنھ تضارب مع مصلحة شركة التأمین. -3
أعمال مقدمي الخدمات التأمینیة التي ممارسة أعمال وكیل التأمین أووسیط التأمین أووسیط إعادة التأمین أوأي من    -4

 یحددھا البنك المركزي. 
) من  4أن یكون على صلة عمل أوزواج أوقرابة حتى الدرجة الثالثة مع أي من األشخاص المشار إلیھم في البند (  -5

 ھذه الفقرة الذین تتعامل معھم شركة التأمین.
عة مادیة أومزایا بأي صورة كانت عن أي من الخدمات  تقاضي عمولة عن أي عمل من أعمال التأمین أوتحقیق منف  -6

 التأمینیة المقدمة لشركة التأمین.
ال یجوز لمن یشغل وظیفة عامة أن یكون عضواً في مجلس إدارة أي شركة مساھمة عامة إال إذا كان ممثالً للحكومة    -7

 .اعتباري عام أوألي مؤسسة رسمیة عامة أولشخص
ة الشركة أومدیرھا العام أن یكون عضواً في مجلس إدارة شركة مشابھة في أعمالھا  . ال یجوز لعضو مجلس إدار -8

للشركة التي ھو عضو مجلس إدارتھا أومماثلة لھا في غایاتھا أوتنافسھا في أعمالھا كما ال یجوز لھ ان یقوم بأي عمل  
 .منافس ألعمالھا

یر العام أوأي موظف یعمل في الشركة مصلحة مباشرة ال یجوز أن یكون لرئیس مجلس االدارة أوأحد أعضائھ أوالمد  -9
ویستثنى من ذلك المقاوالت والتعھدات   ،والمشاریع واالرتباطات التي تعقد مع الشركة أولحسابھا أوغیر مباشرة في العقود

ة ان یكون  والمناقصات العامة التي یفسح فیھا المجال لجمیع المتنافسین باالشتراك في العروض على قدم المساواة شریط
 صاحب العرض األنسب وان تكون موافقة المجلس على ھذا العرض بأغلبیة ال تقل عن ثلثي أعضاء المجلس. 

 
یحظر على عضو مجلس اإلدارة أن یكون مدیراً عاماً للشركة أومستشاراً قانونیاً لھا أو اكتواریاً أو محاسباً قانونیاً   -10

 ا. لھا أوعضواً في ھیئة الرقابة الشرعیة لھ
المادة من االشخاص المشار إلیھم في الفقرة (  -11   ) من ھذه المادة یعزل من منصبھ أو9كل من یخالف احكام ھذه 

 .وظیفتھ في الشركة التي ھو فیھا

 
 

 تمثیل الشخص االعتباري في مجلس االدارة: 
 
في رأسمال   - نسبة مساھمتھ  االدارة حسب  في مجلس  المقاعد  لعدد من  الترشح   االعتباري  الشخص  لممثلي  یجوز 

الشركة وفي حال انتخابھ علیھ تسمیة شخص طبیعي لتمثیلھ في مجلس االدارة خالل عشرة ایام من تاریخ انتخابھ 
نون باستثناء حیازتھ لألسھم المؤھلة لعضویة  وعلى ان تتوافر فیھ شروط ومؤھالت العضویة المنصوص علیھا في القا
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 )45المادة (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المجلس، ویعتبر الشخص االعتباري فاقدا لعضویتھ اذا لم یقم بتسمیة ممثلھ خالل شھر من تاریخ انتخابھ، كما یجوز 
 لھ استبدال شخص طبیعي آخر بممثلھ خالل مدة المجلس. 

 
الشركة   إدارة  تلقائیاً عضویة أي عضو من أعضاء مجلس  لھا  تسقط  التي یجب أن یكون مالكاً  إذا نقص عدد األسھم 

، ألي سبب من األسباب أوتثبیت الحجز علیھا بحكم قضائي إكتسب الدرجة    )39(  بمقتضى أحكام الفقرة أعاله من المادة
ید القطعیة أوتم رھنھا خالل مدة عضویتھ ما لم یكمل األسھم التي نقصت من أسھم التأھیل الخاصة بھ خالل مدة ال تز

 .عن ثالثین یوماً . وال یجوز لھ أن یحضر أي إجتماع لمجلس اإلدارة خالل حدوث النقص في أسھمھ
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلجراءات الخاصة بمجلس اإلدارة  :
 
 ینتخب المجلس من بین أعضائھ رئیسا ونائباً للرئیس یقوم بصالحیات الرئیس عند غیابھ . -1
واحداً أوأكثر یكون لھ أولھم حق التوقیع والتفویض بذلك عن الشركة إما مجتمعین ینتخب المجلس من بین أعضائھ  -2

 أومنفردین أوكالھما وفي حدود الصالحیات التي یفوضھا المجلس لھ أولھم . 
إذا تم إنتخاب أي شخص لعضویة المجلس وكان غائباً عند انتخابھ , وجب علیھ أن یعلن عن قبولھ بتلك العضویة -3

 أورفضھا خالل عشرة أیام من تاریخ تبلیغھ نتیجة اإلنتخاب , ویعتبر سكوتھ قبوالً منھ بالعضویة  
وإعداد جداول أعمالھ وتدوین محاضر اجتماعاتھ یقوم المجلس بتعیین أمین سر للمجلس یتولى تنظیم اجتماعات المجلس  -4

وقراراتھ في سجل خاص وفي صفحات متتالیة ، على أن توقع من رئیس و أعضاء المجلس الذین حضروا اإلجتماع 
 وتختم كل صفحة بخاتم الشركة . 

 یشكل  المجلس من بین أعضائھ لجاناً ویحدد مھامھا وإختصاصاتھا وصالحیاتھا وفقاً لألنظمة.-5
 . تقدیم إقرار خطي بما یملكھ رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة وتزوید مراقب الشركات بنسخة عنھ-6
رین الرئیسیین یعلى كل من رئیس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساھمة العامة وعلى كل من مدیرھا العام والمد -7

یاً بما یملكھ ھو وكل من زوجتھ وأوالده فیھا أن یقدم الى مجلس اإلدارة في أول إجتماع یعقده بعد إنتخابھ اقراراً خط
القاصرین من أسھم في الشركة وأسماء الشركات االخرى التي یملك ھو وكل من زوجتھ وأوالده القاصرین حصصاً  
المجلس أي تغییر یطرأ على ھذه   إذا كانت الشركة مساھمة في تلك الشركات االخرى وأن یقدم الى  فیھا  أوأسھماً 

 عشر یوماً من تاریخ وقوع التغییر. البیانات خالل خمسة 
على مجلس إدارة الشركة ان یزود المراقب بنسخ عن البیانات المشار الیھا أعاله والتغییر الذي یطرأ على أي منھا  -8

 .خالل سبعة أیام من تقدیمھا أوتقدیم اي تغییر طرأ علیھا
 

 صالحیات مجلس اإلدارة : 
 

 یتمتع المجلس بالصالحیات التالیة : 
 رسم إستراتیجیة إدارة أموال ومصادر أموال الشركة وتحدید أوجھ نشاطاتھا ووسائل استثمارھا . -
الوصف   - تحدید  , وكذلك  وأقسامھا  دوائرھا  للشركة ویحدد  الوظیفي  التسلسل  الذي یظھر  التنظیمي  الھیكل  إقرار 

 ورؤساء األقسام . الوظیفي للرئیس التنفیذي وأعضاء اإلدارة التنفیذیة العلیا ومدراء الدوائر 
السنویة  - والزیادة  وعالوتھا  ورواتبھا  ودرجاتھا  وتصنیفاتھا  الوظائف  مسمیات  یبین  الذي  الموظفین  نظام  وضع 

 للموظفین وإجازاتھم وطرق تعیینھم وإنھاء خدماتھم بما في ذلك واجباتھم ومسؤولیاتھم . 
افي ذلك رھن عقارات الشركة وموجوداتھا ضماناً القیام بجمیع األعمال التي تكفل سیر الشركة وفقا لغایاتھا , بم -

إللتزاماتھا , وإصدار و طلب إصدار الكفاالت بما ال یتجاوز ضعف حقوق المساھمین وكذلك اإلقتراض بدون فائدة  
 من مصادر التمویل المختلفة بما ال یتجاوز ضعف حقوق المساھمین .

العلیا (المدیر العام ونائب المدیر العام ومساعدیھ) بتنسیب مــن المدیر تعیین الرئیس وباقي أعضاء اإلدارة التفیذیة   -
العام وتحدید رواتبھم وعالوتھم ومكافآتھم وأي إمتیازات أخرى ألي منھم وكذلك إنھاء خدمات أي من أعضاء  

 اإلدارة التنفیذیة .
تضیھ مصلحة الشركة وبالقیمة  إعادة طرح األسھم غیر المكتتب بھا من رأس مال الشركة المصرح بھ حسب ما تق  -

التي یراھا مناسبة سواء كانت ھذه القیمة مسوایة لقیمة السھم اإلسمیة أوأعلى أوأقل منھا على أن تصدر ھذه األسھم  
 وفقا ً ألحكام التشریعات المعمول بھا .
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ال - الزمھ علیھا داخل  فتح وإدارة و إغالق الحسابات لدى البنوك واإلیداع فیھا والسحب منھا وإجراء التغییرات 
 المملكة وخارجھا .

تفویض أي من أعضاء المجلس بصالحیة التوقیع عن الشركة منفردین أومجتمعین وكذلك منحھم حق تفوییض  -
التوقیع ألي موظف بالشركة بالحدود والصالحیات التي یحددھا المجلس , كما لھ إلغاء تلك الصالحیة وفق مایراه  

 مناسباً . 
رئیسا للشركة وممثال لھا لدى الغیر وأمام جمیع الجھات الرسمیة كما یتولى تنفیذ قرارات یعتبر رئیس المجلس   -

المجلس بالتعاون مع اإلدارة التنفیذیھ العلیا في الشركة , ویجوز أن یكون رئیس المجلس متفرغا ألعمال الشركة  
ھذه الحال أن ال یكون رئیسا متفرغا  مع تحدید صالحیاتھ ومسؤولیاتھ وأتعابھ والعالوات التي یستحقھا ویشترط في  

 لمجلس إدارة أومدیرا عاما ألي شركة مساھمة عامة آخرى . 
 یقرر المجلس بدالت اإلنتقال والسفر وحضور الجلسات إلعضائھ . -
 إصدار أنظمة داخلیة خاصة للشركة تنظم األمور المالیھ والمحاسبیة و اإلداریة وأي أمور آخرى وتعدیل أي منھا   -
اإلدارة للشركة المساھمة العامة أن ینشر المیزانیة العامة للشركة وحساب أرباحھا وخسائرھا وخالصة    على مجلس -

وافیة عن التقریر السنوي للمجلس وتقریر مدققي حسابات الشركة خالل مدة التزید على ثالثین یوماً من تاریخ  
 انعقاد الھیئة العامة.

 
 مسؤولیات مجلس االدارة: 

 
حد أعضاء المجلس أوالى أصول أي منھم أوفروعھ  أ  كة ان تقدم قرضا ً نقدیا من أي نوع الى رئیس أوال یجوز للشر  -1

 أوزوجتھ.
على المجلس ان یعد خالل مدة ال تزید على ثالثة أشھر من انتھاء السنة المالیة للشركة الحسابات والبیانات التالیة   -2

 . لعرضھا على الھیئة العامة
 

المیزانیة السنویة العامة للشركة وحساب األرباح والخسائر وبیان التدفقات النقدیة واالیضاحات حولھا مقارنة مع السنة -أ
 المالیة السابقة مصدقة جمیعھا من مدققي حسابات الشركة. 

 ة القادمة التقریرالسنوي لمجلس االدارة عن أعمال الشركة خالل السنة الماضیة وتوقعاتھا المستقبلیة للسن-ب
 
یعد المجلس كل ستة أشھر تقریرا یبین فیھ المركز المالي للشركة ونتائج أعمالھا وحساب األرباح و الخسائر وقائمة    -3

مراقب عام    , ویتم تزویدالتدفق النقدي واالیضاحات المتعلقة بالبیانات المالیة مصدقا ً علیھ من مدقق حسابات الشركة
 خة من ھذا التقریر وفقا ً للمواعید المحددة في قانوني الشركات وتنظیم أعمال التأمین. البنك المركزي بنسو  الشركات

 
یلتزم مجلس اإلدارة بتقدیم حساباتھ الختامیة المصدقة والموقعة من المحاسب القانوني الخارجي إلى البنك المركزي    -4

حصول على الموافقة الخطیة المسبقة من البنك المركزي قبل توجیھ للخالل مدة ال تتجاوز شھرین من نھایة السنة المالیة،  
 امة بشأنھا أوعرضھا على الھیئة العامة للمساھمین.الدعوة إلى المساھمین الجتماع الھیئة الع

شركة بعد مصادقة الھیئة العامة للمساھمین على بیاناتھا المالیة الختامیة عن السنة المالیة المنتھیة  الیلتزم مجلس إدارة    -5
 بما یلي: 

یتین محلیتین األوسع انتشارا خالل نشر بیاناتھا المالیة الختامیة وتقریر المحاسب القانوني الخارجي في صحیفتین یوم   )-أ
ال تتجاوز أسبوعین من تاریخ المصادقة علیھا ونشر بیاناتھا المالیة اإلجمالیة وبیاناتھا المالیة الختامیة في المملكة إذا   مدة

 كان لھا فروع خارجھا.
ولمدة ثالثة أشھر على كة  للشرموقع اإللكتروني  العلى  االدارة  عرض تلك البیانات مع قائمة بأسماء أعضاء مجلس    )-ب

 األقل خالل السنة المالیة التالیة للسنة المالیة المنتھیة. 
 

 
 إجتماعات مجلس اإلدارة :

 
 یجب أن ال یقل عدد إجتماعات المجلس عن ستة إجتماعات خـــالل الســنة المالیة للشركة .  -
 ینوب نائب الرئیس عن الرئیس في حال غیابھ .  -
خطیة من الرئیس أوبناًء على طلب خطي یقدمھ إلى الرئیس ربع أعضائھ على األقل  یجتمع المجلس بدعوة   -

 یبینون فیھ األسباب الداعیة لعقد اإلجتماع .
إذا لم یوجھ الرئیس الدعوة خالل سبعة أیام من تاریخ تسلمھ  الطلب فلألعضاء الذین قدموا الطلب دعوة المجلس   -

 لإلنعقاد .
صادره عن الرئیس تبلغ لكل عضو إما بالید مقابل التوقیع أوبالفاكس أوبالبرید یتم دعوة أعضاء المجلس بكتب   -

 اإللكتروني أوبوسائل التواصل اإلجتماعي على حسابھ الشخصي قبل خمسة أیام على األكثر من موعد اإلجتماع. 
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 ): 48المادة (

ا فقد النصاب أعضاء المجلس إلكتمال النصاب ولتكون قراراتھ قانونیة , وإذ  األكثریة المطلقة منیجب حضور   -
 أثناء إنعقاد الجلسة وجب تعلیقھا وتعتبر القرارات التي اتخذت قبل فقدان النصاب نافذه . 

 یعقد المجلس إجتماعاتھ في مركز الشركة أوفي المكان الذي یعینھ الرئیس إذا تعذر اإلجتماع في مركز الشركة.  -
بالتع - المجلس ویدیر جلساتھ وعلیھ  إجتماعات  الرئیس جمیع  المجلس یترأس  قرارات  ینفذ  أن  اإلدارة  اون مع 

 ویتقید بتوجیھاتھ . 
 ال یجوز إشتراك عضو المجلس ببحث أي مسألھ یكون لھ فیھا مصلحة شخصیة .  -
ینظم لكل جلسة محضر یسجل في سجل خاص ویوقعھ الرئیس واألعضاء الذین حضروا الجلسة وعلى العضو   -

 المخالف أن یسجل مخالفتھ خطیاً فوق توقیعھ.
وإذا تساوت األصوات یرجح    ،ر قرارات المجلس باألكثریة المطلقھ لألعضاء الذین حضروا اإلجتماع  تصد -

 الجانب الذي صوت معھ رئیس اإلجتماع .
وال یجوز التوكیل فیھ كما ال   ،  یجب أن یكون التصویت على قرارات المجلس شخصیاً یقوم بھ العضو بنفسھ -

 یجوز أن یتم بالمراسلة أوبأي طریقة غیر مباشرة أخرى . 
 ،إذا إعترض أي عضو على أي قرار یصدره المجلس , فیجب إثبات ھذا اإلعتراض خطیاً في محضر اإلجتماع -

 ویعتبر أي إعتراض غیر مثبت خطیا في محضر اإلجتماع كأن لم یكن .
 

 مجلس اإلدارة : نفقات وأجور وإمتیازات
 

قل من الموعد المحدد إلجتماع الھیئة  األمركز الرئیسي قبل ثالثة أیام على  الیضع مجلس إدارة الشركة في   
 - العامة للشركة كشفاً مفصالً إلطالع المساھمین یتضمن البیانات التالیة ویتم تزوید المراقب بنسخة منھا:

رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة من الشركة خالل السنة المالیة من  أ) جمیع المبالغ التي حصل علیھا كل من   -
 أجور وأتعاب ورواتب وعالوات ومكافآت وغیرھا.

ب) المزایا التي یتمتع بھا كل من رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة من الشركة كالمسكن المجاني والسیارات وغیر  -
 ذلك. 

التي دفعت لكل من رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة   - المبالغ  السنة المالیة كنفقات سفر وإنتقال داخل  ج)  خالل 
 المملكة وخارجھا.

 د)التبرعات التي دفعتھا الشركة خالل السنة المالیة مفصلة والجھات التي دفعت لھا.  -
 ھـ)بیان بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وعدد األسھم التي یملكھا كل منھم ومدة عضویتھ.  -
 

ركة مسؤولین عن تنفیذ أحكام ھذه المادة وعن صحة البیانات  یعتبر كل من رئیس وأعضاء مجلس إدارة الش
 التي تقدم بموجبھا إلطالع المساھمین علیھا.

 
 ): 49المادة (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ): 50المادة (

 
 مكافآت مجلس االدارة: 

 
للتوزیع على % من الربح الصافي القابل 10یستحق رئیس وأعضاء المجلس مكافأة سنویة بنسبة ال تزید على  -1

) اقصى  الضرائب واالحتیاطیات وبحد  تنزیل جمیع  لكل منھم في  5000المساھمین بعد  دینار  )خمسة االف 
 السنھ. 

توزع المكافآت على رئیس وأعضاء المجلس بنسبة عدد الجلسات التي حضرھا كل منھم, وتعتبر الجلسات التي   -2
 سات التي حضرھا العضو تغیب عنھا العضو لسبب مشروع یوافق علیھ المجلس من الجل

إذا كانت الشركة في مرحلة التأسیس ولم تحقق بعد إرباحاً یجوز توزیع مكافأة سنویة لرئیس اإلدارة بمعدل ال   -3
) من ھذه 1یتجاوز ألف دینار لكل عضو إلى أن تبدأ الشركة بتحقیق األرباح وعندھا تخضع ألحكام الفقرة (

 المادة.
عد تحقیق األرباح أولم تكن حققت أرباحاً بعد فیعطى لكل من رئیس وأعضاء  . أما إذا لحقت بالشركة خسائر ب  -4

الشركة بمعدل ( إدارة  عن جھدھم في  اإلدارة تعویضاَ  عن كل جلسة من جلسات مجلس 20مجلس  دیناراً   (
المنبثقة عنھ على أن ال تتجاوز ھذه المكافآت مبلغ ( للجان   ) دینار 600اإلدارة مجلس اإلدارة أوأي إجتماع 

 ستمائة دینار في السنة لكل عضو,
لحضور الجلسات مجلس اإلدارة وجلسات اللجان المنبثقة عن  تحدید بدالت اإلنتقال لرئیس وأعضاء المجلس   -5

 بموجب نظام  تحدده الشركة لھذه الغایة.المجلس وتحدید بدالت السفر 
 

 فقدان عضویة مجلس اإلدارة: 
 

 الحاالت التالیة: یفقد عضو المجلس عضویتھ في أي من  •
 اذا استقال من منصبھ بإشعار كتابي یبلغ إلى المجلس.  -
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الدرجة   - المجلس أوتم تثبیت الحجز علیھا بحكم قضائي اكتسب  التي تؤھلھ لعضویة  اذا لم یعد یملك عدد األسھم 
 القطعیة أوتم رھنھا.

 عذر مشروع.اذا تغیب عن اجتماعات المجلس لمدة ستة أشھر متتالیة ولو كان ذلك بسبب  -
 .اذا تغیب عن حضور أربع جلسات متتالیة دون عذر یقبلھ المجلس -
 . اذا أفلس أوأعسر أوأصبح فاقدا ً لألھلیة -
 .اذا قام منفردا ً أوباالشتراك مع آخرین بأي عمل یضر بأعمال الشركة -
التزویر أواإلفالس التقصیري  اذا حكم علیھ بأي جنایة أوجنحة أخالقیة أوجنحة السرقة أواالحتیال أوإساءة االئتمان أو -

 أوالشھادة أوالیمین الكاذبین. 
 اذا تم عزلھ وفقا ً ألحكام القانون.  -
 اذا قررت الھیئة العامة إقالتھ وفق أحكام القانون.  -

 
 
إذا فقد أي شرط من الشروط الواجب توافرھا في عضویتھ في مجلس إدارة شركة التأمین وفقاً ألحكام قانون تنظیم  •

 .ن واألنظمة والتعلیمات الساریة بمقتضاهأعمال التأمی
 . شركة ألسباب مبررةالإذا قرر المجلس تنحیة رئیس أوأي من أعضاء مجلس إدارة  •
شركة ألي سبب من األسباب أن یكون رئیساً أوعضواً في مجلس  الال یجوز لكل من فقد عضویتھ في مجلس إدارة   •

أوبصفتھ ممثالً عن أي مساھم أوأن یعمل فیھا أوأن یقدم خدمات إلیھا  إدارة أي شركة تأمین أخرى بصفتھ الشخصیة 
 . دون الحصول على الموافقة الخطیة المسبقة من البنك المركزي

ستقالتھم أوإذا فقد مجلس إدارة الشركة نصابھ القانوني ألي سبب كان، بحیث  إشركة ال اذا قدم رئیس وأعضاء مجلس  •
شركة ودعوة ھیئتھا  الشكیل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة واالختصاص لتتولى إدارة  یقوم مجلس إدارة البنك المركزي بت

العامة إلى االجتماع النتخاب مجلس إدارة جدید خالل مدة ال تزید على تسعین یوماً من تاریخ تشكیلھا، قابلة للتجدید 
المجلس وتتحمل   المؤقتةاللمدة مماثلة ولمرة واحدة بقرار من  اللجنة  أتعاب  إدارة البنك   شركة  التي یحددھا مجلس 

 .المركزي
إذا شغر مركز عضو في مجلس االدارة ألي سبب من األسباب فیخلفھ عضو ینتخبھ مجلس اإلدارة من المساھمین   •

ویشترك الشخص المعنوي في ھذا االنتخاب ویتبع ھذا اإلجراء كلما شغر مركز في   الحائزین على مؤھالت العضویة 
الھیئة العامة للشركة في أول اجتماع تعقده لتقوم   عیین العضو بموجبھ مؤقتاً حتى یعرض علىمجلس االدارة، ویبقى ت

الجدید مدة سلفھ   بإقراره أوانتخاب من یملئ المركز الشاغر بمقتضى أحكام ھذا القانون، وفي ھذه الحالة یكمل العضو
  المسبقة علیھ. ةبشرط الحصول على موافقة البنك المركزي الخطی في عضویة مجلس اإلدارة

إذا لم یتم إقرار تعیین العضو الموقت أوانتخاب غیره من قبل الھیئة العامة في أول اجتماع تعقده، فتعتبر العضویة  •
مجلس اإلدارة تعیین عضوا آخر على أن یعرض تعیینھ على الھیئة العامة للشركة   المؤقتة لذلك الشخص منتھیة، وعلى

 ق األحكام المبینة شریطة الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقھ.في أول اجتماع الحق تعقده ووف 
 
 

 ): 51المادة (
 

 

 

 

 

 اإلدارة التنفیذیة: 
 

تتألف اإلدارة التنفیذیة للشركة من الرئیس التنفیذي و/أوالمدیر العام وعدد من األعضاء یحدده المجلس حسب  .1
 الحاجة. 

و/أوالرئیس التنفیذي وأعضاء اإلدارة التنفیذیة للشركة من ذوي الخبرة والكفاءة  یتم اختیار وتعیین المدیر العام   .2
 واالستقامة. 

صالحیاتھم  .3 ویحدد  للشركة  التنفیذیة  اإلدارة  وأعضاء  التنفیذي  و/أوالرئیس  العام  المدیر  بتعیین  المجلس  یقوم 
 ومسؤولیاتھم ورواتبھم وامتیازاتھم وتسمیة مناصبھم الوظیفیة. 

المدی .4 تنفیذیا ً یتولى  رئیسا ً  الیكون  أن  ویشترط  للشركة  العامة  اإلدارة  مسؤولیة  التنفیذي  و/أوالرئیس  العام  ر 
 أومدیرا ً عاماً  لشركة مساھمة عامة أخرى. 

یتولى مھام وصالحیات المدیر العام في حال غیابھ نائبھ أومن یلیھ في السلم الوظیفي من أعضاء اإلدارة التنفیذیة   .5
 العلیا.

حة شؤون الموظفین على اإلدارة التنفیذیة فیما یتعلق بالمكافآت واإلجازات وعالوات السفر واالستشفاء  تطبق الئ .6
 وتعویض نھایة الخدمة وسائر الحقوق والخدمات األخرى ما لم یتفق على غیر ذلك بموجب اتفاقیات خطیة.

ألحكام التشریعات ذات العالقة  یعلم المجلس البنك المركزي والمراقب والسوق وأي جھة أخرى مختصة وفقا ً   .7
 الساریة المفعول خطیا ً عن اي قرار یتخذ بشان تعیین المدیر العام  أوانتھاء خدماتھ حال اتخاذ القرار. 



20 
 

. للـمدیر الـعام الموافـقة على تعیین الموظف في درـجة أوراـتب أعلى من الـحد األدنى وضـــــمن ـحدود اـلدرـجة إذا  8
اـستثنائیة، على أال تخالف أحكام قانون العمل وقانون تنظیم اعمال التامین وتعلیمات رأى ـضرورة ذلك وفي حاالت  

 الحوكمھ الخاصة بشركات التامین النافذه

 -یتوجب على الموظف في أدائھ لعملھ االلتزام بما یلي: •

 تأدیة العمل بنفسھ وان یبذل في عملھ عنایة الشخص العادي. -أ
 المتعلقة بالعمل المتفق علیھ ضمن حدود القانون واآلداب العامة والسالمة.أن یلتزم بأوامر مسؤولیھ  - ب
 المحافظة على أسرار العمل. - ج
 الحرص على األشیاء واألدوات المسلمة إلیھ لتأدیة العمل. -د

 
 
 

 ): 52المادة (
 
 
 
 
 
 
 
 

 ): 53المادة (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شروط المرشح إلشغال عضویة ھیئة الرقابة الشرعیة: 
 
في  أن   )أ الشریعة اإلسالمیة ومبائھا بشكل عام وأن یكون متخصصاً  العلم والمعرفة في أحكام  لدیھ  یتوافر 

اإلقتصاد اإلسالمي أوفقھ المعامالت المالیة والتجاریة في الشریعة اإلسالمیة ومطلعاً على التطبیقات الحدیثة  
 فیھا.

 من العاملین فیھا. شركة أوالأن ال یكون مساھماً في  ) ب
 أن یكون عضواً في ھیئة رقابة شرعیة لشركة تأمین تكافلي اخرى.  ال یجوز ج)

 
 

 ھیئة الرقابة الشرعیة ما یلي: یحظرعلى عضو
 

 القیام بأعمال تنفیذیة في شركة تأمین أخرى مشابھة.  -1 -أ
 أن یكون عضوا في مجالس إدارة شركات تأمین منافسة أومشابھة. -2
 ینجم عنھ تضارب مع مصلحة شركة التأمین.القیام بأي عمل أونشاط  -3
ممارسة أعمال وكیل التأمین أووسیط التأمین أووسیط إعادة التأمین أوأي من أعمال مقدمي الخدمات التأمینیة التي   -4

 یحددھا البنك المركزي. 
) من ھذه 4ي البند (أن یكون على صلة عمل أوزواج أوقرابة حتى الدرجة الثالثة مع أي من األشخاص المشار إلیھم ف  -5

 الفقرة الذین تتعامل معھم شركة التأمین.
تقاضي عمولة عن أي عمل من أعمال التأمین أوتحقیق منفعة مادیة أومزایا بأي صورة كانت عن أي من الخدمات    -6

 التأمینیة المقدمة لشركة التأمین.
 

أومستشاراً قانونیاً لھا أواكتواریاً أومحاسباً قانونیاً  أن یكون مدیراً عاماً للشركة    ھیئة الرقابة الشرعیةیحظر على عضو    - ب
 لھا أوعضواً في ھیئة الرقابة الشرعیة لھا. 

  
  

 حسابات الشركة:  ): 54المادة (
 
 

كانون األول من كل سنة باستثناء    31تبدأ السنة المالیة للشركة في الیوم األول من شھر كانون الثاني وتنتھي في   .1
كانون األول من نفس السنة    31المالیة األولى حیث تبدأ من تاریخ مباشرة الشركة ألعمالھا وتنتھي في  السنة  

اذا باشرت أعمالھا خالل النصف األول من السنة, أما اذا باشرت أعمالھا خالل النصف الثاني من السنة فتنتھي 
 كانون األول من السنة التالیة.  31سنتھا المالیة األولى في 
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تنظم الشركة حساباتھا وتعمل على حفظ سجالتھا ودفاترھا وفقا ً لألصول المحاسبیة والتدقیق الدولیة المعتمد  .2
الخاصة   الحسابات  التأمین اإلسالمي ولھذا الغرض تراعي الفصل بین  والمتعارف علیھا في أعمال شركات 

 بالمساھمین على تلك الخاصة بعملیات التامین. 
ودفاتر حسابات في مقر الشركة ویحق ألعضاء المجلس والمساھمین االطالع علیھا حسب یتم حفظ سجالت   .3

 الشروط وفي األوقات وبالكیفیة التي یقررھا المجلس. 
تنتخب الھیئة العامة العادیة مدققا ً أوأكثر من بین مدققي الحسابات المرخص لھم بمزاولة المھنة لسنة واحدة   .4

 م أوتفویض المجلس بتحدیدھا ویتولى مدققوا الحسابات القیام بالمھام التالیة: قابلة للتجدید مع تحدید أتعابھ
 مراقبة أعمال الشركة  . أ

 تدقیق حسابات الشركة وفقاً  لقواعد التدقیق المعتمدة  .ب
فحص األنظمة المالیة واإلداریة للشركة وأنظمة المراقبة المالیة الداخلیة لھا والتأكد من مالئمتھا لحسن   .ت

 ركة والمحافظة على أموالھا. سیر أعمال الش
 التحقق من موجودات الشركة وملكیتھا لھا والتأكد من قانونیة االلتزامات المترتبة على الشركة وصحتھا. .ث

 - بفتح حسابات مفصلة خاصة بما یلي: الشركةتلتزم  .5
 
 حساب خاص بإستثمار رأس المال ألصحاب حقوق الملكیة.-1
بات نوع وفروع التأمین المختلف بإستثناء فروع التأمین التكافلي الواردة في  حساب صندوق حملة الوثائق أوعدة حسا-2

) من ھذه الفقرة تسجل فیھ اإلشتراكات وعوائد اإلستثمار المتحققة من إستثمار األموال المتجمعة في الحساب 3البند (
 أوالحسابات المذكورة.

 - لتالیین:لفروع التأمین التي تشمل على عنصر إدخار فتح الحسابین ا-3
 حساب إستثمار یحول الیھ الجزء الخاص باإلستثمار من اإلشتراكات المدفوعة الخاصة بھذه الفروع. -
 حساب صندوق حملة الوثائق. -
یتم دفع التعویضات والمنافع المستحقة من قبل حساب صندوق حملة الوثائق وذلك وفقاً لشروط وأحكام  عقود    •

 التأمین التكافلي. 
شركة بأن یكون إستثمار اإلشتراكات التي یدفعھا المشتركون وأصحاب حقوق الملكیة وفقاً للصیغ المشروعة  التلتزم    •

التي الواردة في تعلیمات "أسس إستثمار أمو التأمین ومواقعھا  التأمین وتحدید طبیعة موجودات شركة  ال شركة 
 تقابل اإللتزامات التأمینیة المترتبة علیھا النافذة" وبما تجیزة ھیئة الرقابة الشرعیة. 

تكون اإلشتراكات وعوائد إستثمارھا ملكاً مشتركاً للمشتركین تحدد حقوقھم فیھا وأسباب اإلستحقاق في التعویض  •
 ئض التأمیني بحسب ما ھو وارد في القسم الخاص بالتأمین التكافلي الوارد في وثیقة التأمین.*أوالفا

اطالع على قرارات المجلس والھیئة العامة والتعلیمات الصادرة عن الشركة وأي بیانات تتطلب عملھم ضرورة   •
 الحصول علیھا والتحقق منھا. 

 م ومھماتھم وتالوتھ أمام الھیئة العامة. إعداد تقریر خطي موجھ للھیئة العامة حول أعمالھ •
 إبداء الرأي النھائي في المیزانیة السنویة وحساب األرباح والخسائر والتدفقات النقدیة للشركة  •
 
تحدید مدخالت ومخرجات صندوق حملة الوثائق یتم وفقاَ للقواعد المحاسبیة التي تضعھا الشركة والتي یجب أن   •

سبیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ووفقاً لمبادئ  تكون متفقة مع المعاییر المحا
 التأمین التكافلي، وترسل نسخة عن تلك القواعد إلى البنك المركزي بعد اعتمادھا من قبل ھیئة الرقابة الشرعیة. 

 :األرباح ): 55المادة (
 

 واالحتیاطي من قبل الھیئة العامة العادیة بناء على تنسیب من المجلس.یجرى إقرار األرباح أوال ً : 
شركة نفقات إدارة كل من أنشطة اإلستثمار وأعمال التأمین التكافلي من حساب أصحاب حقوق الملكیة أومن  ال: تدفع  ثانیاً  

 حصة أصحاب حقوق الملكیة من األرباح.
 

 یلي:یتم توزیع األرباح الصافیة كما ثالثا ً: 
 عشرة بالمائة لحساب االحتیاطي اإلجباري  -
%  20یجوز اقتطاع جزء من األرباح الصافیة لالحتیاطي االختیاري على أن ال یزید المبلغ المقتطع سنویا ً عن   -

 من األرباح الصافیة لتلك السنة. 
قتراح من المجلس,  یجوز اقتطاع جزء من األرباح الصافیة لالحتیاطي الخاص بناء على قرار الھیئة العامة با -

% من األرباح الصافیة لتلك السنة, وذلك الستعمالھ ألغراض  20على أن ال یزید المبلغ المقتطع سنویا ً عن  
 الطوارئ أوالتوسع أولتقویة مركز الشركة المالي. 

تدویرھا   - أویتم  القانون  ألحكام  وفقا ً  المساھمین  على  السابقة  االقتطاعات  بعد  الصافیة  األرباح  كلیا ً توزیع 
 أوجزئیا ً حسبما تقرره الھیئة العامة العادیة للشركة بناءً  على اقتراح المجلس. 
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 توزیع األرباح واإلحتیاطي اإلجباري:  ): 56المادة (
 
ال یجوز للشركة توزیع أي عوائد على المساھمین فیھا إال من أرباحھا بعد تسویة الخسائر المدورة من سنوات سابقة   -1

%) من أرباحھا السنویة الصافیة لحساب اإلحتیاطي اإلجباري وال یجوز توزیع أي 10تقتطع ما نسبتھ (وعلیھا أن  
أرباح على المساھمین إال بعد إجراء ھذا اإلقتطاع والیجوز وقفھ قبل أن یبلغ حساب اإلحتیاطي اإلجباري المتجمع ما 

یئة العامة للشركة اإلستمرار في إقتطاع ھذه النسبة یعادل ربع رأسمال الشركة المصرح بھ إال أنھ یجوز بموافقة الھ
السنویة الى أن یبلغ ھذا اإلحتیاطي ما یعادل مقدار رأس مال الشركة المصرح بھ شریطة الحصول على موافقة البنك  

 المركزي المسبقة. 
 

یجوز للھیئة العامة   شركة توزیع أي أرباح على المساھمین إال بموافقة مسبقة من البنك المركزي، والالالحظر على   -2
 شركة أن تقرر توزیع أي أرباح نقدیة أوعینیة على المساھمین إال في حدود ما وافق علیھ البنك المركزي. اللمساھمي  

 

ال یجوز للشركة أن توزع أرباحاً على المساھمین قبل تغطیة كامل المصاریف التأسیسیة والمصاریف التي ال تقابلھا  -3
وقبل   حقیقیة  تلك  موجودات  تغطیة  المركزي  البنك  بموافقة  وتجوز  نوعھا،  كان  مھما  بھا  لحقت  خسائر  أي  إطفاء 

 المصاریف وإطفاء ھذه الخسائر خالل مدة ال تزید على خمس سنوات.

 یتم توزیع الفائض التأمیني على المشتركین حسب ما تحدده الشركة بعد أخذ رأي ھیئة الرقابة الشرعیة. -4
 
توزیع أرباح على أصحاب حقوق الملكیة من أي فائض تحققھ حسابات صندوق حملة الوثائق وذلك شركة  للال یجوز  -5

باستثناء ما تتقاضاه الشركة لقاء إدارتھا لتلك الحسابات المقرر بموجب ما ھو وارد في القسم الخاص بالتأمین التكافلي  
 الوارد في وثیقة التأمین.

 
لفنیة التي تحتفظ بھا وفقاً ألحكام (تعلیمات أسس احتساب المخصصات الفنیة  على الشركة باإلضافة إلى المخصصات ا -6

النافذة) االحتفاظ بمخصص طوارئ لمواجھة أي ظروف طارئة مستقبلیة قد یواجھھا صندوق حملة الوثائق یتم اقتطاعھ 
 من الفائض التأمیني.

التي تشمل على عنصر ادخار بمعرفة ومصادقة    یتم تحدید الفائض التأمیني في حساب التأمین الخاص بفروع التأمین-7
 .  شركةالاالكتواري الخاص ب

 
شركة بدفع نفقات إدارة كل من أنشطة االستثمار وأعمال التأمین التكافلي من حساب أصحاب حقوق الملكیة التقوم  -8

 أومن حصة أصحاب حقوق الملكیة من األرباح.
 
 اإلجباري للشركة على المساھمین فیھا. يال یجوز توزیع االحتیاط -9

 
المبالغ   -10 إطفاء خسائرھا من  إجتماع غیر عادي  في  تقرر  أن  االخرى  اإلحتیاطات  إستنفاد  وبعد  العامة  للھیئة 

 .المتجمعة في حساب اإلحتیاطي اإلجباري على أن یعاد بناؤه وفقاً ألحكام قانون الشركات
 

یتحملھا صندوق حملة الوثائق وال تتقاضى شیئاً من الفائض التأمیني وال تتحمل شركة في المخاطر التي  الال تشترك   -11
الخسائر التي تلحق بصندوق حملة الوثائق إال إذا كانت ھذه الخسائر ناشئة عن تقصیر أو تعد أو مخالتفھا للشروط 

 الواردة في القسم الخاص بالتأمین التكافلي الواردة في وثیقة التأمین.
 

شركة الصندوق حملة الوثائق والمخصصات الفنیة المتراكمة فیھ عن سداد اإللتزامات المستحقة تلتزم  في حال عجز   -12
م سداد مبلغ القرض الحسن من الفائض التأمیني تبإقراض صندوق حملة الوثائق قرضاً حسناً بما یغطي العجز، وی

 الذي یتوفر الحقاً.
 

كوك الحسن التزاماً شامالً حده األقصى مجموع حقوق أصحاب یعتبر التزام شركة التأمین التكافلي بتقدیم الص -13
 شركة. الحقوق الملكیة في 
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 األرباح وتوزیعھا والبیانات الحسابیة: ): 57المادة (
 

 ینشأ حق المساھم في األرباح السنویة للشركة بصدور قرار الھیئة العامة بتوزیعھا.  -أ
یكون الحق في إستیفاء الربح تجاه الشركة لمالك السھم بتاریخ إجتماع الھیئة العامة الذي تقرر فیھ توزیع األرباح   - ب

دارة أن یعلن عن ذلك في صحیفتین یومیتین محلیتین على األقل وبوسائل اإلعالم االخرى  اإلوعلى مجلس  
 بتبلیغ المراقب والسوق بھذا القرار. خالل أسبوع على األكثر من تاریخ قرار الھیئة، وتقوم الشركة

للشركة أن تنشئ صندوق إدخار لمستخدمیھا یتمتع بالشخصیة اإلعتباریة المستقلة وذلك بموجب نظام خاص   - ت
یصدره مجلس إدارة الشركة، ویتم إعتماده من الجھات الرسمیة المختصة بموجب أحكام التشریعات الساریة  

ما یكفل التشریعات الساریة المفعول وعلى أن یتضمن ھذا النظام ما یكفل  المفعول وعلى أن یتضمن ھذا النظام  
 الشركة. ارةاستقالل ھذا الصندوق من الناحیة االداریة والمالیة عن إد

 
جتماع الھیئة إتلتزم الشركة بدفع األرباح المقرر توزیعھا على المساھمین خالل خمسة وأربعین یوماً من تاریخ   - ث

إخالل الشركة بذلك تلتزم بدفع فائدة للمساھم بمعدل سعر الفائدة السائد على الودائع ألجل العامة، وفي حالة  
 خالل فترة التأخیر، على أال تتجاوز مدة التأخیر ستة أشھر من تاریخ استحقاقھا.

 
 النظام الداخلي:  ): 58المادة (

 
 اعمال التامین النافذ. تلتزم الشركة بتطبیق قواعد الحوكمھ الصادرة بموجب قانون تنظیم  -أ

الشركة   - ب إدارة  یعدھا مجلس  داخلیة خاصة  أنظمة  بموجب  للشركة  والمحاسبیة واإلداریة  المالیة  األمور  تنظم 
ویحدد فیھا بصورة مفصلة واجبات المجلس وصالحیاتھ ومسؤولیاتھ وعالقتھ باإلدارة التنفیذیة ویبین اللجان 

 لحوكمة المشار الیھ في الفقرة (أ) من ھذه المادة. الواجب تألیفھا وبما یتماشى ودلیل قواعد ا
 

 صالحیات ومسؤولیات رئیس المجلس:  ): 59المادة (
 
القضائیة  -أ الجھات  ذلك  في  بما  الجھات  جمیع  وأمام  الغیر  لدى  ویمثلھا  للشركة  رئیساً  اإلدارة  مجلس  رئیس  یعتبر 

المجلس الصالحیات المخولة لھ بموجب أحكام  المختصة ولھ أن یفوض من یمثلھ أمام ھذه الجھات ویمارس رئیس  
ھذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه واألنظمة االخرى المعمول بھا في الشركة ویتولى تنفیذ قرارات مجلس اإلدارة  

 بالتعاون مع الجھاز التنفیذي في الشركة. 
ضاء المجلس ویحدد مجلس اإلدارة في  یجوز أن یكون رئیس مجلس اإلدارة متفرغاً ألعمال الشركة بموافقة ثلثي أع  - ب

یستحقھا  التي  والعالوات  أتعابھ  یحدد  كما  بوضوح،  ممارستھا  لھ  یحق  التي  والمسؤولیات  الصالحیات  الحالة  ھذه 
عاماً  ألي شركة   إدارة شركة مساھمة عامة اخرى أو مدیراً  لمجلس  متفرغاً  ویشترط في ذلك ان ال یكون رئیساً 

 مساھمة  عامة اخرى. 
أن یكون عضو مجلس اإلدارة مدیراً عاما للشركة أو مستشارا قانونیا أو اكتواریا أو محاسبا قانونیا لھا أو   ال یجوز - ت

 عضوا في ھیئة الرقابة الشرعیة لھا.
 

یكون لمجلس إدارة الشركة أو مدیرھا العام الصالحیات الكاملة في إدراة الشركة ملزمة لھا بمواجھة في الحدود التي  -د 
بینھا نظامھا ، والتصرفات التي یقوم بھا ویمارسھا المجلس أو مدیر الشركة بإسمھا  الغیر الذي یتعامل مع الشركة ی

بحسن نیة ولھا الرجوع علیھ بقیمة التعویض عن الضرر الذي لحق بھا وذلك بغض النظر عن أي قید یرد في نظام   
 الشركة أو عقد تأسیسھا .

یعتبر الغیر الذي یتعامل مع الشركة بحسن النیة ما لم یثبت غیر ذلك على أنھ ال یلزم ذلك الغیر بالتحقیق من وجود   -ـھ
 أي قید على صالحیات مجلس اإلدارة أو مدیر عام الشركة أو على سلتطھم في إلزام الشركة بموجب عقدھا في نظامھا 

تجاه الشركة والمساھمون والغیر عن كل مخالفة إرتكبھا أي منھم أو  رئیس وأعضاء مجلس إدارة الشركة مسؤولون    -و 
  ة جمیعھم للقوانین واألنظمة المعمول بھا ولنظام الشركة وعن أي خطأ في إدارة الشركة وال تحول موافقة الھیئة العام

 على إبراء ذمة مجلس اإلدارة دون المالحقة القانونیة لرئیس وأعضاء المجلس . 
ة مجلس اإلدارة إما شخصیة تترتب على عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مشتركة تكون مسؤولی  -ي

بین رئیس وأعضاء المجلس ویكونون جمیعھم في ھذه الحالة األخیرة مسؤولین بالتضامن والتكافل عن التعویض عن  
و أثبت إعتراضھ خطیاً في محضر  الضرر الذي نتج عن المخالفة أو الخطأ ، على أن ال تشمل ھذه المسؤولیة أي عض

لإلجتماع على القرار الذي تضمن المخالفة أو الخطأ وفي جمیع األحوال ال تسمع الدعوة بھذه المسؤولیة بعد مرور خمس  
 سنوات على تاریخ إجتماع الھیئة العامة الذي صادقت فیھ على المیزانیة السنویة والحسابات الختامیة للشركة . 
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وأعضاء مجلس إدارة الشركة مسؤولون بالتضامن تجاه المساھمین عن تقصیرھم أو إھمالھم في إدراة الشركة  رئیس  
بالتزاماتھا وكان سبب ھذا العجز    ءغیر أنھ في حالة تصفیة الشركة وظھور عجز في موجوداتھا بحیث ال تستطیع الوفا

جلس أو المدیر العام في إدارة الشركة أو مدققي الحسابات أو التقصیر أو اإلھمال في إدارة الشركة من رئیس وأعضاء الم
، للمحكمة أن تقرر تحمیل كل مسؤول عن ھذا العجز دیون الشركة كلھا أو بعضھا حسب مقتضى الحال ، وتحدد المحكمة 

 ؤھا وما إذا كان المسببون للخسارة متضامنین في المسؤولیة أم ال . االمبالغ الواجب أد 

 أحكام عامة: ): 60المادة (
 

كام قانون الشركات أو في حال المخالفة ، أح  عقد التأسیس والنظام األساسيفي  تسري بشأن كل ما لم یرد علیھ نص  
وتعلیمات التأمین التكافلي ،  وقانون األوراق المالیة وقانون تنظیم أعمال التأمین واألنظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضاھا

 . النافذ
 تعدیل النظام األساسي: ): 61المادة (

 
یتم تعدیل النظام األساسي وفقا ً ألحكام القانون باقتراح یقدمھ المجلس أو كلما دعت الحاجة لذلك وتقره الھیئة العامة غیر 

 العادیة  
 
 
 

 :  حل الشركة وتصفیتھا ): 62المادة (
 

 تحل الشركة بصدور قرار من الھیئة العامة للشركة وفقا ً ألحكام القانون.
 

 : لجنة الضوابط الشرعیة     ):63المادة (

 الصالحیات : 

لجنة الضوابط ھي إحدى اللجان التي یشكلھا مجلس إدارة الشركة لمساعدتھ على تنفیذ مسؤولیاتھ ومھامھ القانوینة واإلشرافیة 
لممارسة جمیع األدوار  للحفاظ على توازن مصالح المساھمین و حملة الوثائق ، وتتمتع اللجنة بالصالحیات والسلطات الكافیة 

 والمسؤولیات المحددة في ھذا التفویض والممنوحة لھا بمقتضى القرارات المنفصلة التي یصدرھا مجلس اإلدارة من حین آلخر. 

 تكوین وحجم اللجنة : 

ء دورة تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل یرشحھم المجلس بقرار مستقل، وتكون مدة تعیینھم أربعة سنوات أو حتى انتھا
المجلس، أیھما أسبق. ویجوز لمجلس اإلدارة عزل أو إستبدال األعضاء أو أي منھم قبل انتھاء مدة اللجنة، على ان یكون بینھم 
عضو مستقل عن مجلس اإلدارة وعضو آخر من أعضاء ھیئة الرقابة الشرعیة وعضویة مدیر تنفیذي في الشركة أو أحد كبار  

 العمالء. 

 رئیس اللجنة : 

دقائق من  (10)یعین مجلس اإلدارة رئیساً للجنة الضوابط وإذا لم یحضر رئیس اللجنة في اجتماع مقرر للجنة في غضون عشرة 
 الوقت المحدد لبدء االجتماع، یجوز للجنة أن تختار رئیساً مؤقتاً لھا من بین أعضائھا.

 مھام ومسؤولیات اللجنة : 

عتبار عند وضع السیاسات واإلجراءات الخاصة بالحاكمیة المؤسسیة وضع السیاسات واإلجراءات الواجب اخذھا باال -
للشركة والتي یمكن تطبیقھا على التامین التكافلي والتوصیة لمجلس إدارة الشركة بھا، واقتراح مبادئ وسلوكیات العمل 

 الخاصة بالشركة وموظفیھا ووكالئھا. 

ن تطبیقھا على التأمین التكافلي وعرضھا على مجلس إدارة  وضع واقتراح ھیكل وإجراءات الضوابط اإلضافیة التي یمك -
 الشركة، ومراجعة وتقییم فعالیتھا. 
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اإلشراف والمراقبة على تطبیق إطار سیاسة الضوابط من خالل العمل المشترك مع اإلدارة ولجنة التدقیق وھیئة الرقابة   -
 الشرعیة.  

علق بتكوین االحتیاطیات والمخصصات الفنیة وتوزیع الفائض مراقبة اإلدارة المالیة للتكافل وخاصة األمور التي تت -
 التأمیني وأرباح االستثمار.  

 تزوید مجلس إدارة الشركة بتقاریر وتوصیات مبینة استنتاجھا لدى ممارستھا ألعمالھا.  -

ثائق، اجراء تحلیل شامل لغایات كشف واجتناب أي حاالت لتعارض المصالح في سیر عملیات وإدارة صندوق حملة الو -
 وخاصة األمور المتعلقة بالتكالیف والنفقات على صندوق حملة الوثائق ومستوى الفائض التأمیني الناتج.  

 

 

 


