
 

 المملكة األردنیة الھاشمیة  –عمان 
 عقد التأسیس 

 
 اسم الشركة  ) 1( المادة

 . للتامین المساھمھ العامھ المحدودهاإلسالمیة شركة المنارة  
 

 مركز الشركة الرئیسي ) 2( المادة
مدینة عم  في  الرئیسي  الشركة  الھاشمیة،    - ان  یكون مركز  األردنیة  لھا المملكة  ان تنشئ  للشركة  ویحق 

 ومكاتب تمثیل داخل المملكة وخارجھا.عاملة فروعا ً ووكاالت ومكاتب 

 ) 3( المادة
 

 

 

 

 ) 4المادة (

 رأس مال الشركة 
وستمائة الف    الیینخمسة م دینار) فقط    5,600, 000أوال ً: یتألف رأسمال الشركة المصرح بھ من  (

وستمائة الف سھم قیمة كل سھم دینار   الیین) سھم فقط خمسة م5,600, 000دینار اردني مقسم إلى   ( 
المكتتب بھ والمدفوع ( الشركة  خمسة  دینار) فقط    000,5,600أردني واحد، بحیث یكون راس مال 

 وستمائة الف دینار أردني. الیینم
) بـ  المؤسسون  اكتتب   : فقط خمسة م5,600,000ثانیاً  دینار  الیین)  الف  المال    / وستمائة  رأس  سھماً 

 .المصرح بھ، تم تسدید قیمتھا دفعة واحدة
 

  :غایات الشركة

 
 
 

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

العمل بھا، سواء لحسابھا الخاص  أ المجاز  و باإلشتراك مع أو بالنیابة عن الغیر  أعمال التأمین 
و جماعي في المملكة االردنیة الھاشمیة وخارجھا وحسب اجازات وفروع  أساس فردي  أالغیر على  

 : صر على سبیل المثال ال الح التأمین التالیة
 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. •
فرع تأمین البضائع أثناء النقل على المركبات ویشمل األضرار التي تتعرض لھا البضائع واالمتعھ  •

 والمنقوالت 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 •
النقل ویشمل   • أثناء  البضائع  البضائع واالمتعھ والمنقوالت فرع تأمین  التي تتعرض لھا  االضرار 

اثناء وجودھا بالمستودعات قبل  لھا  التي تتعرض  االخرى بما في ذلك اجور الشحن، واالخطار 
 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. •

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

 فرع تامین مسؤولیة الطائرات. •
 -تضمن:إجازة تأمین الحریق واألضرار األخرى واألخطار الملحقة وت -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 •
 فرع تأمین مسؤولیة التأمینات العامة •

 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
أنواع التأمین االخرى: ویشمل أنواع التأمین االخرى التي لم یرد ذكرھا آنفا كالتأمین الزراعي وتأمین  -13

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

منقولة أو أیة حقوق أو امتیازات تراھا الزمة لغایاتھا باألخص أیة أراضي أو ابنیة أو اشغال أو االت  
 افة أوجھ التصرف. أو عمال أو بضائع أو تتصرف بھا بك

 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
بمفردھا   -22 واالئتماني  والمالي  االقتصادي  التقییم  عملیات  ذوي   أوإجراء  من  غیرھا  مع  بالتعاون 

 االختصاص.
إلى   -23 التي تھدف  تلك  المحلیة واإلقلیمیة والدولیة وبخاصة  المھنیة  االتحادات والتنظیمات  الدخول في 

 یة واالستثماریة واالقتصادیة ذات الغایات المشابھة توطید العالقات مع المؤسسات المال
استثمار وتوظیف أموال الشركة الفائضة عن حاجاتھا والتصرف بھا بالشكل الذي تراه مناسبا وبما   -24

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

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

 مفعول . ال
المساھمة في صنادیق االستثمار المشترك وفي شركات االستثمار المشترك طبقا لما تجیزه التشریعات  -26

 ساریة المفعوًل 
 إجراء دراسات الجدوى والدراسات االقتصادیة والمالیة وفرص االستثمار واألوراق المالیة. -27
والبنوك   -28 الشركات  في  واالسالمیة  المساھمة  التنمیة  وبیع  وشراء صكوك  والقروض وشراء  التعمیر 

 االسھم والصكوك 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



شمیة او خارجھا والتي تطرح على  الدخول في عطاءات ومناقصات التأمین داخل المملكة االردنیة الھا -30
 نطاق محلي او دولي. 

وجھ االستثمارات الصناعیة والزراعیة والتجاریة والسیاحیة أموالھا وتتصرف بھا بكافة  أان تستثمر   -31
 . والعقاریة والمالیة او غیرھا وبالكیفیة التي تراھا مناسبھ ضمن احكام القانون 

ن تقوم برھن أموالھا المنقولة  أشركة لتحقیق غایاتھا وان تقترض وتقرض األموال الالزمة ألعمال ال -32
 وغیر المنقولة ضمانا لدیونھا والتزاماتھا وفق الضوابط الشرعیة .

التصرف واإلدارة على حقوقھا وامتیازاتھا وممتلكاتھا من أموال منقولة وغیر  -33 ممارسة كافة أعمال 
 منقولة.

 الوكالء والوسطاء والموزعین لخدماتھا. فتح الفروع ومكاتب التمثیل ألغراض الشركة وتعیین -34
فتح وإدارة وإغالق الحسابات لدى البنوك والشركات المالیة وشركات الخدمات المالیة داخل المملكة  -35

 وخارجھا والتعامل من خاللھا سحبا ً وإیداعا ً. 
ھا  بموجب صكوك تصدر عنأواالقتراض من المصادر المحلیة واألجنبیة بأسلوب االقتراض المباشر   -36

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

والحصول من الجھات المذكورة على عقود ،  شخص أوشركة أوھیئة أو سلطة  أوالتعاقد مع أي حكومة   -37
الأوامتیازات  أوحقوق  أو فیھا  ترغب  العقود توكیالت  تلك  وتنفیذ  واستعمال  غایاتھا,  لتحقیق  شركة 

 والحقوق واالمتیازات والتوكیالت.
غیر منقولة  أوبیع وشراء وتملك وتأجیر واستئجار وتبادل ورھن وارتھان واستثمار أي أموال منقولة   -38

الت  آأومنشآت  أوأبنیة  أوامتیازات تراھا الزمة لغایات الشركة بما في ذلك أي أراضي  أوأي حقوق  أو
نقل  أومعامل  أو البنیة  أووسائط  التغییرات في  األشغال أوبضائع وان تنشئ وتقیم وتتصرف وتجري 

مالئما لغایات الشركة بما في ذلك أعمال استصالح األراضي المملوكة أوحیثما یكون ذلك ضروریا  
 اإلسكان . أوالسیاحة  أوالصناعة أوالمستأجرة وتنظیمھا للزراعة أو

 إصدار وطلب إصدار وتلقي خطابات الضمان والكفاالت بأنواعھا بما ینسجم وغایات الشركة .  -39
ي مقابل مھما كان نوعھ نقدا ً  أي وجھ وبأتصرفت بھا بأوحقوق باعتھا  أوان تقبض ثمن أي أموال   -40

شركة  أوأقساطا  أو أي  في  كلیا  أوبالعین  قیمتھا  مدفوعة  مسجلة  مؤجلة  أوھیئة  بحقوق  سواء  جزئیا 
أي مقابل آخر حسب أوھیئة مسجلة  أوشركة  أوبأي صكوك مالیة ألي شخص  أو بدونھا  أو ممتازة  أو

الصكوك المالیة  أوتتعامل على أي وجھ آخر بتلك األسھم  أوالشروط التي تقررھا الشركة  وان تمتلك  
 المقابل الذي حصلت علیھ على الوجھ المذكور.أو

أعمال اخرى یكون أومشروع  أوشخص  أومع أي شركة  تدخل  أوتتعاون  أوتشتري  أوتساھم  أوأن تؤسس   -41
فیھا   مصلحة  أي  أو ترتبط  أوتلحق  أوتندمج  أوتدمج  أوتشترك  أولھا  مع  األشكال  من  شكل  باي  تتفق 

جھة القتسام األرباح وتوحید المنافع والتعاون في المشاریع المشتركة واالمتیازات أو شركة أوشخص/
 وغیر ذلك من األعمال . 

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

 ا .وغیرھا من الحقوق المعنویة واستغاللھا وإبرام العقود المختلفة بشأنھا والتصرف بھا وإدارتھ
ان تعمل على تحسین وتطویر وتحدیث وإدارة وتنمیة ومبادلة وتأجیر واستئجار ورھن وبیع جمیع   -43

 بعضھا وذلك بالشكل والكیفیة التي تراھا مناسبة لمصلحة الشركة. أوحقوق وممتلكات ومزایا الشركة  
مفوضین  أو سطاء  وأو بواسطة وكالء  أو بأي منھا سواء بنفسھا  أوان تقوم بجمیع األمور المذكورة أعاله   -44

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

 ذات العالقة.  وجمیع  الجھات الرقابیة
جازة الالزمة من  ممارسة أي فرع من فروع التأمین المجازة شرعا ً في حال حصول الشركة على اإل -46

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

 
 



 
 

 
 
 

 :و مدتھا  تاریخ ابتداء الشركة ): 5المادة (
 

 من تاریخ تسجیلھا لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة. 
 غیر محدودة.و مدتھا 

 
 

 : مسؤولیة المساھمین ): 6( المادة
 

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 

 الشركة. إال بمقدار األسھم التي یملكھا في 
 

 : االلتزام بالشریعة االسالمیة  ): 7المادة (
 

تلتزم الشركة في كافة تعامالتھا  وانشطتھا التامینیة واالستثماریة بالشریعة اإلسالمیة  الغراء وتعین    –أ  
لھذا الغرض ھیئة رقابة شرعیة  لغایات المراقبة واالشراف على معامالتھا وابداء الراي حول مدى اتفاقھا 

لمدة ثالث سنوات قابلھ للتجدید من بین    مع احكام الشریعة االسالمیة ، مكونھ من ثالثة أشخاص  یتم تعیینھم
العلماء وذوي االختصاص ویكون رایھا ملزم للشركة ویكون تعیینھم وعزلھم وتغییرھم بقرار من الھیئة  

 في: و اختصاصھا العامة بترشیح  من مجلس اإلدارة تتمثل مھامھا 
میة ومبادئھا وإعالم البنك  شركة وأنشطتھا من حیث التزامھا بأحكام الشریعة اإلسالالمراقبة أعمال   .1

 .تتعلق بذلك شركةالالمركزي عن أي مخالفة ترتكبھا 
تبرمھا   .2 التي  التأمین جمیعھا  إعادة  وإتفاقیات  التأمین وشروطھا،  لضمان  المراجعة عقود  شركة 

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

بة لجعلھا تتماشى مھ ھذه توافقھا مع أحكام الشریعة اإلسالمیة ومبادئھا، مع تقدیم التوصیات المناس
 األحكام والمبادىء.

الشریعة  .7 أحكام  مع  لتتوافق  والمضاربات  اإلستثمار  وأعمال  التأمین  أعمال  ومراجعة  مراقبة 
 اإلسالمیة ومبادئھا. 

شركة في الشركة وإعتماد أورفض أي نشاط تقوم بھ  الوضع القواعد الشرعیة األساسیة ألعمال   .8
 م الشریعة اإلسالمیة ومبادئھا. حال عدم إتفاق النشاط مع أحكا

 شركة ألحكام الشریعة اإلسالمیة ومبادئھا.الالتأكد من التزام  .9
 إصدار الفتاوى الشرعیة في الموضوعات التي تستدعي ذلك.  .10
شركة على إحتساب الزكاة في صندوق الزكاة وذلك من  لالعمل مع المحاسب القانوني المستقل ل .11

 إنشائھ. أصحاب حقوق الملكیة وذلك في حال  أموال صندوق حملة الوثائق وأموال 
الرد على أي أسئلة أوإستفسارات توجھھا لھا شركة التأمین التكافلي أوالبنك المركزي والمتعلقة   .12

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

بھ من أعمال مع مالحظاتھا بشأن معامالت الشركة و مدى إلتزامھا باالحكام الشرعیة وعلى أن  
ا السنوي العادي  یتم قراءة تقریر ھیئة الرقابة الشرعیة في إجتماع الھیئة العامة للشركة في إجتماعھ



وتقدم نسخة من التقریر الى البنك المركزي ضمن المستندات الواجب تقدیمھا الى البنك المركزي 
 قبل انعقاد إجتماع الھیئة العامة للشركة على أن یتم إدراجھ ضمن التقریر السنوي.

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

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

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

 تلك االیضاحات.
في حال عدم قیام الشركة بتمكین ھیئة الرقابة الشرعیة من أداء مھمتھا فعلى ھیئة الرقابة الشرعیة   .18

ھیئة الرقابة بتثبیت ذلك في تقریر ترفعھ الى مجلس االدارة، واذا لم یقم المجلس باالستجابة لطلب  
 الشرعیة فعلیھا إبالغ  البنك المركزي بذلك التخاذ االجراءات التى یراھا مناسبة.

یعین مجلس إدارة الشركة من أحد أعضاء ھیئة الرقابة الشرعیة أو غیرھم وبناء على توصیة من   .19
تلفة و  ھیئة الرقابة الشرعیة مراقبا شرعیا یتولى مھمة تطبیق أعمال دوائر وأقسام الشركة المخ

 مدى تنفیذھا لقرارات و أراء ھیئة الرقابة الشرعة. 
  

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

 
 شركة.الیتم ترشیح أعضاء ھیة الرقابة الشرعیة من قبل مجلس إدارة   -1
قبل خمسة وأربعین یوماً من تاریخ انعقاد    البنك المركزيمؤھالتھم على  تعرض أسماء المرشحین و -2

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

ل -3 العامة  الھیئة  المرشحین على  للموافقة على تعی لتعرض اسماء  الرقابة  شركة  ینھم كأعضاء في ھیئة 
الشرعیة ویتم إبالغ البنك المركزي خالل مدة ال تتجاوز عشرة أیام من تاریخ إجتماع الھیئة العامة 

 تعیینھم لعضویة ھیئة الرقابة الشرعیة. تم بأسماء من 
 

والھیئة العامھ والبنك دارة  التعین ھیئة الرقابة الشرعیة  احد اعضائھا رئیسا لھا لیمثلھا امام مجلس ا  -ج
المركزي، وتجتمع ھیئة الرقابة الشرعیة بدعوة من رئیسھا أوبناء على طلب اثنین من اعضائھا أوبدعوة  
قراراتھا   وتتخذ  األقل،  على  بحضور عضوین  قانونیا  اجتماعھا  ویكون  الشركة  ادارة  مجلس  رئیس  من 

ضاء ھیئة الرقابة الشرعیة في اجتماعاتھا أوعند  باالجماع أوباغلبیة عدد اعضائھا وال یجوز االنابة بین اع
 التصویت على القرارات. 

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

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

 تنسیب مجلس االدارة.
 
 

 
 ) 8المادة (

 
 
 
 
 

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

الشریعة اإلسالمیة  متخصصاً في اإلقتصاد اإلسالمي أوفقھ المعامالت المالیة والتجاریة في  
 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)
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 واجبات ھیئة الرقابة الشرعیة: 
 

شركة لضمان توافقھا المراجعة جمیع عقود وشروط التأمین، وإتفاقیات إعادة التأمین التي تستخدمھا  -1
مع أحكام الشریعة اإلسالمیة ومبادئھا مع تقدیم التوصیات المناسبة لجعلھا تتماشى مع ھذه األحكام 

 والمبادىء.
فق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة مراقبة ومراجعة أعمال التأمین وأعمال اإلستثمار والمضاربات للتوا -2

 ومبادئھا.
في   شركةالوإعتماد أو رفض أي نشاط تقوم بھ شركة الوضع القواعد الشرعیة األساسیة ألعمال  -3

 حال عدم إتفاق النشاط مع أحكام الشریعة اإلسالمیة ومبادئھا. 
 ألحكام الشریعة اإلسالمیة ومبادئھا. شركةالالتأكد من التزام  -4
 الفتاوى الشرعیة في الموضوعات التي تستدعي ذلك. إصدار  -5
 والمتعلقة بالمسائل الشرعیة.  البنك المركزيشركة أو اللھا  على اي أسئلة وإستفسارات توجھھاالرد   -6
 شركة.لتكون الفتاوى الصادرة عن ھیئة الرقابة الشرعیة ملزمة ل    -7
شركة تبین فیھ خالصة ما قامت بھ لئة العامة لعلى ھیئة الرقابة الشرعیة تقدیم تقریر سنوي الى الھی  -8

شركة في إجتماعھا السنوي العادي وتقدیم نسخة من التقریر الى  الأعمال مع مالحظاتھا بشأن معامالت 
 ضمن المستندات الواجب تقدیمھا على أن یتم إدراجھ ضمن التقریر السنوي.  البنك المركزي

ولجنة التدقیق  بنسخ عن محاضر إجتماعھا التي   المركزي البنكعلى ھیئة الرقابة الشرعیة تزوید   -9
 تصدر عنھا.

، الشركةلھیئة الرقابة حق اإلطالع في أي وقت من األوقات على جمیع سجالت وعقود ومستندات   -10
 اإلیضاحات. ركة تقدیم  تلكشالولھا أن تطلب اإلیضاحات التي تراھا ضروریة ألداء مھمتھا وعلى إدارة  

شركة من أحد أعضاء ھیئة الرقابة الشرعیة أو غیرھم وبناء على توصیة من  الیعین مجلس إدارة  -11
شركة المختلفة ومدى تنفیذھا  ال ھیئة الرقابة الشرعیة مراقباً شرعیاً یتولى مھمة تدقیق أعمال دوائر وأقسام

قوم المراقب الشرعي بأعمالھ بالتنسیق مع ھیئة الرقابة  الشرعیة حیث یلقرارات وأراء ھیئة الرقابة  
 الشرعیة، كما یقوم بأعمال أمانة سر ھیئة الرقابة الشرعیة ویقدم تقاریره الیھا.

 
 
 

 حسابات الشركة: 
 

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

كانون األول من نفس السنة اذا باشرت أعمالھا خالل النصف األول من السنة, أما اذا باشرت 
كانون األول من السنة   31ن السنة فتنتھي سنتھا المالیة األولى في أعمالھا خالل النصف الثاني م

 التالیة. 
والتدقیق  .2 المحاسبیة  وفقا ً لألصول  ودفاترھا  على حفظ سجالتھا  وتعمل  الشركة حساباتھا  تنظم 

الدولیة المعتمد والمتعارف علیھا في أعمال شركات التأمین اإلسالمي ولھذا الغرض تراعي الفصل  
 ت الخاصة بالمساھمین على تلك الخاصة بعملیات التامین.بین الحسابا

یتم حفظ سجالت ودفاتر حسابات في مقر الشركة ویحق ألعضاء المجلس والمساھمین االطالع  .3
 علیھا حسب الشروط وفي األوقات وبالكیفیة التي یقررھا المجلس.

الحسابات المرخص لھم بمزاولة المھنة تنتخب الھیئة العامة العادیة مدققا ً أوأكثر من بین مدققي   .4
لسنة واحدة قابلة للتجدید مع تحدید أتعابھم أوتفویض المجلس بتحدیدھا ویتولى مدققوا الحسابات  

 القیام بالمھام التالیة: 
 مراقبة أعمال الشركة  . أ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 مالئمتھا لحسن سیر أعمال الشركة والمحافظة على أموالھا.
التحقق من موجودات الشركة وملكیتھا لھا والتأكد من قانونیة االلتزامات المترتبة على الشركة   .ث

 وصحتھا.
 - بفتح حسابات مفصلة خاصة بما یلي: الشركةتلتزم  .5

 
 بإستثمار رأس المال ألصحاب حقوق الملكیة.  حساب خاص -1
حساب صندوق حملة الوثائق أوعدة حسابات نوع وفروع التأمین المختلف بإستثناء فروع التأمین التكافلي    -2

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

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

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

للصیغ المشروعة الواردة في تعلیمات "أسس إستثمار أموال شركة التأمین وتحدید طبیعة موجودات 
ومواقعھا التي تقابل اإللتزامات التأمینیة المترتبة علیھا النافذة" وبما تجیزة ھیئة الرقابة   شركة التأمین

 الشرعیة. 
تكون اإلشتراكات وعوائد إستثمارھا ملكاً مشتركاً للمشتركین تحدد حقوقھم فیھا وأسباب اإلستحقاق  •

القسم الخاص بالتأم التأمیني بحسب ما ھو وارد في  أوالفائض  التعویض  الوارد في  في  التكافلي  ین 
 وثیقة التأمین. 

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

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

سات المالیة  یجب أن تكون متفقة مع المعاییر المحاسبیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤس
بعد  المركزي  البنك  إلى  القواعد  تلك  عن  نسخة  وترسل  التكافلي،  التأمین  لمبادئ  ووفقاً  اإلسالمیة 

 اعتمادھا من قبل ھیئة الرقابة الشرعیة. 
 

 

 ): 11المادة (
 
 
 
 
 
 
 

 : يلفاااللتزام بالتأمین التك
 
التأمین الصادرة عنھا أوالواردة الیھا متفقة مع المبادىء األساسیة للتامین تلتزم الشركة بأن تكون أعمال   -1

 التكافلي وبمقتضى توجیھات وقرارات ھیئة الرقابة الشرعیة. 
التأمین الصادرة عنھا الى شركات إعادة تأمین تكافلي، وفي حال   -2 الشركة بإسناد أعمال إعادة  تلتزم 

 عامل مع شركات إعادة تأمین تقلیدیة.شركة التلتعذر ذلك وألسباب مبررة فیحق ل
 جنبیة. أ  یحق للشركة إسناد أعمال إعادة التأمین الصادرة عنھا الى شركات إعادة تأمین تكافلي محلیة  أو -3



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جھزة الشركة المختلفھ أسس داخلیة یحدد فیھا عالقة ھیئة الرقابھ الشرعیة بأبوضع    االدارةیلتزم مجلس   -4
 سخھ عن ھذه الالئحة الى البنك المركزي العتمادھا.رسال نإوبالمراقب الشرعي ویتم 

الرقابة الشرعیة  ل -5 الشركة  الحصول  ھیئة  إدارة على استشارات وخبرات فنیة من خارج  بالتنسیق مع 
 . لتعزیز قیامھا باعمالھا، اذا اقتضى االمر ذلك وعلى ان تكون على نفقة الشركةالشركة 

بعملیات  تقوم   -6 التكافلي  أدارة  إالشركة  التامین  أعمال  اما  بأجر  وكالة  عقد  االستثمار بموجب  عمال 
ویتم بیان ذلك على وثائق التأمین، وذلك ضمن األحكام ساس المضاربھ ،  أالمرتبطھ باالشتراكات على  

   -التالیة : 
 -تطبق األحكان التالیة على صیغة الوكالة : -أ

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

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

 -لكل مما یلي :
 تكالیف اإلدارة . -
 تكالیف طرق توزیع منتجات التأمین التكافلي.  -
 عائد تشغیلي للشركة.  -

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

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

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

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

 ندوق حملة الوثائق مقابل نسبة مئویة شائعة من عوائد اإلستثمار.ألنشطة إستثمار أموال ص
 

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

 
 .ممكنأن تقلل النسبة التي تسند لشركات إعادة التأمین  التقلیدي الى أدنى حد  -أ

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

عائد إستثماراتھا وعدم  نصیب من  بإلستثمارات تتوافق مع مبادىء الشریعة اإلسالمیة وعدم المطالبة  
 المسؤولیة عن الخسارة التي 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
 
اإلسالمیة ومبادئھا عند إبرام عقد التأمین سواء من حیث قبول محل التحقق من تطبیق أحكام الشریعة   -8

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

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

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

الشركة   -11 المحاسبیة اإلسالتلتزم  المحاسبة والمراجعة  بالمعاییر  الصادرة عن ھیئة  میة والشرعیة 
 للمؤسسات المالیة اإلسالمیة.



المالیة   -12 للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  ھیئة  عن  محاسبیة صادرة  معاییر  حال عدم وجود  في 
اإلسالمیة یتم تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة الصادرة عن لجنة معاییر المحاسبة الدولیة وذلك بما ال  

 لف أحكام الشریعة اإلسالمیة. یخا
 -اإلفصاح في التقریر السنوي عن مایلي: یتم - 13

 أي عالقة أومعاملة تنشأھا مع أي عضو من أعضاء ھیئة الرقابة الشرعیة.  •
 أسماء ومؤھالت أعضاء ھیئة الرقابة الشرعیة.  •
التقل عددھا عن أربعة  عدد إجتماعات ھیئة الرقابة الشرعیة التي تمت خالل السنة والتي یجب أن   •

 إجتماعات.
 

 
 

 
 ): 12المادة (

 
 
 
 

 : االكتتاب في اإلصدارات الجدیدة للشركة
 

على أن یتم طرح األسھم غیر  ،یكون للمساھمین حق األولویة باالكتتاب في أي إصدارات جدیدة للشركة
 الشأن. المكتتب بھا على الجمھور حسب القوانین واألنظمة المعمول بھا في ھذا 

 
 
  

 إدارة الشركة )13المادة( 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ): 14(المادة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اإلداریة والمالیة والقضائیة واالخرى وغیرھا مجلس   أوالً: الشركة وتصریف كافة شؤونھا  إدارة  یتولى 
 .) أعضاء یتم إنتخابھم وفقاً ألحكام القانون 7إدارة مكون من (

مدة المجلس:المنتخب تكون أربع سنوات تنتھي بانتخاب مجلس إدارة جدید من قبل الھیئة العامة وذلك  ثانیاً:  
المجلس القائم یوجھھا الى الھیئة العامة لالجتماع خالل الثالثة أشھر األخیرة من مدتھ, إال ان  بدعوة من  

المجلس القائم یستمر في تصریف شؤون الشركة حتى تنتخب الھیئة العامة المجلس الجدید على أن یباشر 
ون المجلس مجدد تلقائیا  جدید یك  المنتھي  مھامھ بعد انتھاء مدة المجلس القائم وفي حال عدم انتخاب مجلس

 لمدة مماثلھ.
  ) سھم 3000عدد األسھم التي یشترط أن یكون الشخص مالكاً لھا للترشح لعضویة مجلس اإلدارة (  ثالثاً:

إنتھاء عضویتھ تاریخ  أشھر من    6اً بھا خالل فترة عضویتھ وحتى مدة  ظعلى أن یبقى محتف  ثالثة االف سھم  
م أن ال تكون محجوزة أو مرھونھ أو مقیدة بأي قید اخریمنع التصرف  لدى الشركة، ویشترط في ھذه األسھ

 المطلق بھا.
رابعاً: تسقط تلقائیاً عضویة أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة اذا نقص عدد األسھم التي یجب أن یكون  

 . ) سھم3000مالكاً لھا عن عدد (
 

 الشركات وتعدیالتھ   الحكام قانون ت: تتم وفقاطریقة دعوة مجلس االدارة لالجتماع 
 أحكام عامة 

تسري أحكام قانون الشركات وقانون  ھیئة األوراق المالیة وقانون تنظیم أعمال التأمین وتعلیمات تنظیم  
وتعدیالتھ ،واألنظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضاھا بشأن كل ما لم   2011)لسنة  1التأمین التكافلي رقم (

 والنظام األساسي.یرد علیھ نص في عقد التأسیس 
 
 
 
 
 



 
 


