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 - شركة مساهمة عامة - الشركة العربية اإلسالمية للتأمين

 لمتحدةنشرة اإلكتتاب العام لطرح أسهم في دولة اإلمارات العربية ا
 

للسهم مضافاً ) ١(واحد درهم إماراتي  إسمية قدرها ةمليون سهم بقيم) ٢٠٠( االسهم المطروحة لإلكتتاب مقدارها
 .مصاريف إصدار عن كل سهم) ٢ (سينفلإليها 

 
مليون درهم إلى  ٥٠زيادة رأس مال الشركة من خططه لوزارة اإلقتصاد والتخطيط  على الشركة عرض مجلس إدارة

 إكتتب مساهمو الشركة. للسهم) ١(  واحد مليون سهم بقيمة إسمية درهم إماراتي٩٥٠درهم عبر إصدار ) ١(مليار 
 أن يطرح  مجلس إدارة الشركةوقررجمالي زيادة رأس المال إمليون درهم من ) ٧٥٠(سهم أو ما يعادل ) ٧٥٠(في 

  .سهم على اإلكتتاب العاممليون  )٢٠٠( البالغة المتبقيةاألسهم 
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 دارةمجلس اإل
 

 لدورة ١٥/٦/٢٠٠٥بتاريخ   للشركةالعاديةهم الجمعية العمومية تنتخبإأعضاء  ٥دارة الشركة مجلس ادارة من إيتولى 
 : من األعضاء التالية أسمائهميتألف مجلس إدارة الشركة الحالي .سنوات ثالث مدتها
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  هامةاتالحظم
 
اإلكتتاب براء أخرى ذات صلة آأي معلومات أو  هذه و نشرة اإلكتتابتتضمنهاي المعلومات واآلراء الت  الغاية منإن
 بنشرها أو تصويرها أو نسخها أو وال يسمح .يودون المشاركة في اإلكتتابقد  مساعدة المستثمرين المحتملين الذين هي

 . من شعاع كابيتالخطيةدون موافقة اإلكتتاب  أو إستخدامها ألية أغراض تتجاوز عنها كلياً أو جزئياًالكشف 
 

أو  أو بنوك اإلكتتاب عتبار أي عرض تم اإلعالن عنه بصورة مباشرة أو ضمنية من جانب شعاع كابيتالإال يمكن 
 أو المحاسبين أو المحامين أو من مدرائهم أو أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو ساهمينلماأو الشركة أو  المستشار المالي

كتمال محتويات نشرة اإلكتتاب أو التوقعات المتضمنة في نشرة إمثابة ضمان لدقة والموظفين أو أي شخص أخر ب
اإلكتتاب أو أي وثيقة أخرى أو معلومات تم تقديمها في أي وقت وتمت بصلة لطرح األسهم أو أي وثيقة بقيت دون 

 .اإلكتتاب بعد تعديل
 

 بمثابة استشارة قانونية عتبارهاإأوفي نشرة اإلكتتاب  ةالواردال يتعين في أي حال من األحوال اإلعتماد على المعلومات 
 بشراء األسهم من جانب المكتتبين في المتعلقةمالية ال أوقانونية الجوانب ال متكاملة من حيثكمعلومات أو ضريبية أو 

ن يوالمال وهم مستشارالتي يسديهاستشارة وإعتماد النصيحة المهنية إ المستثمرين المحتملينيتعين على  .اإلصدار
تخاذ إل والقيام بعمليات الفحص والتدقيق التي يعتبرونها ضرورية  مماثلةن بشأن إصداراتون والضريبيولقانونياو

 .  ما يرد في نشرة اإلكتتاب هذهىبدون اإلعتماد علاإلكتتاب القرارات المناسبة بشأن 
 

أو الشركة أو أي من أعضاء مجلس ن وساهممالالمستشار المالي أو أو  أو بنوك اإلكتتاب شعاع كابيتالال تتحمل 
أو الموظفين أي مسؤولية تنشأ عن بيانات تم التعبير المستشارين القانونيين  أو المحاسبين أو أي من مدرائهماإلدارة أو 

قي عنها صراحة أو ضمنيا في نشرة اإلكتتاب أو تم إغفالها أو أي وسيلة أخرى مكتوبة أو شفهية فيما يختص بتقييم المتل
 . اإلكتتابلنشرة اإلكتتاب ومشاركته في 

 
أو أي من وكالئهم أو ساهمون أو الم الشركةالمستشار المالي أو أو  أو بنوك اإلكتتاب  شعاع كابيتالال تتحمل كما

أو الموظفين أي مسؤولية بشأن المستشارين القانونيين ممثليهم أو أعضاء مجلس اإلدارة أو المدراء أو المحاسبين أو 
 .ديم معلومات إضافية بعد تاريخ نشرة اإلكتتابتق
 
و " يتوقع" و" ستستمر" و" تتوقع الشركة " و"من المحتمل أن تؤدي إلى" كلمات أو جمل من قبيل من إستعمال  الهدفإن
على  القراء عدم اإلعتماد على . مستقبليةالتنبؤ بنتائج أو أي تعبيرات مشابهة هو "سوف"و " نظرة مستقبلية" و "يقدر"

 يةلالمستقب حيث أنه من المستحيل التنبؤ بالظروف ،للتغيير عرضة التقديراتإن مثل هذه  . المستقبليةالتقديراتمثل هذه 
 .إلى نتائج فعلية تختلف بصورة ملموسة عن العوائد المتوقعة أو المقدرة حالياالتي قد تؤدي 

 
العربية  اإلمارات  دولة فييططالتخوزارة اإلقتصاد  وعرضه علىنشرة اإلكتتاب هذه قد تم بموجب األسهم طرح إن 

البورصة  بما فيها لجنة بلد آخرفي أي  أي سلطة تنظيمية أخرى لدى هاأو تسجيل األسهم لم يتم إعتماد .المتحدة
ض أو وبالتالي ال يجوز عر.  تابعة ألي والية في الواليات المتحدةأوراق مالية األمريكية أو أي لجنة واألوراق المالية

 وأ  األمريكية بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الواليات المتحدةاألسهمبيع أو إعادة بيع أو تحويل أو تسليم هذه 
باستثناء بعض ) ١٩٣٣ األمريكية لعام األوراق الماليةقانون كما ينص عليه ( لحساب أو مصلحة أي شخص أمريكي

 األمريكية الفيديرالية أو الخاصة األوراق الماليةيها قوانين  المعفية من متطلبات التسجيل التي تنص علالصفقات
ذلك  ستوجبإذا إ في المملكة المتحدة هاال يجوز عرضأن هذه األسهم غير معروضة وكما  . المتحدة األمريكيةبالواليات

وعلى  .١٩٩٥ لعام ألوراق الماليةاالكتتاب لض و بحسب قانون عرتسجيل نشرة اإلكتتاب في المملكة المتحدة
 .هذه القوانينالتقيد ب يستحوذون على نسخة من نشرة اإلكتتاب األشخاص الذين

 
 .تحظر قوانينه مثل هذه العروضفي أي بلد يتواجد ي شخص ألال تشكل هذه النشرة عرضًأ 

  
و اإلكتتاب في أسهم الشركة مفتوح أمام مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة من األشخاص الطبيعيين أ إن

ويحظر اإلكتتاب لألفراد الذين تقل . والمحلية اإلتحادية اتالمؤسسات اإلعتبارية أو الشركات أو الهيئات العامة للحكوم
 .عاماً إما مباشرة أو عن طريق وليهم أو وصيهم أو ممثلهم الشرعي) ٢١(أعمارهم عن 

 
 :اإلكتتابمدير ب ستفسارات يرجى االتصاللمزيد من المعلومات أو اإل

 
 عاع كابيتالش

 ٢٨ الطابق ،أبراج اإلمارات
  اإلمارات العربية المتحدة-دبي 
 +٩٧١)٤ (٣١٩٩٦٨٨: هاتف
 +٩٧١)٤ (٣٣٠٣٥٥٠: فاكس
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٦ 

 يفراتعال

شركة مساهمة  ،اإلسالمية للتأمينالشركة العربية تعبير يستخدم لإلشارة إلى  كةالشر
 وشركاتها التابعةعامة 

 
 مجلس إدارة الشركة   مجلس اإلدارة 

 
 عملة اإلمارات العربية المتحدة    دراهم/درهم/الدرهم

 
 كسور العملة المعتمدة في اإلمارات العربية المتحدة   فلوس/فلس

 
 عملة الواليات المتحدة األمريكية     والر الد
 
 لشركة احملة أسهم   ساهمونالم
 

 بموجب هذه النشرة شركةلطرحها اتمليون درهم  ٢٠٠كتتاب عام بقيمة إ    اإلكتتاب
 

 ع.م. ششعاع كابيتال   اإلكتتابمدير 
 

تجارية وتعديالته ات ال في شأن الشرك١٩٨٤لعام ) ٨(القانون اإلتحادي رقم  قانون الشركات التجارية 
 وأنظمته النافذة

  
  للسهم)١( هو درهم إماراتي واحدو ةمطروحال لألسهمالسعر المطلوب    سعر اإلصدار 

 
  من إجمالي رأسمال الشركة  ٪ ٢٠مليون سهم تمثل  ٢٠٠   األسهم المطروحة 

 
 التسجيل ورسوم بما في ذلك رسومباإلكتتاب والنفقات المتعلقة المصاريف  اإلصدار مصاريف 

  الواحدسهملل )٢ (ينبفلستقدر ي اإلصدار والتسويق والطباعة وه
 

 ٢٠٠٥ يونيو  التي تم إعدادها بتاريخ هذهنشرة اإلكتتاب   نشرة اإلكتتاب 
 

 للسهم  )١( واحد درهمقدرها  شركة بقيمة إسميةالأسهم في  األسهم 
 

 للشروط ء األسهم المطروحة وفقاًالمكتتبون المؤهلون للتقدم بطلبات لشرا المكتتبون 
 نشرة اإلكتتابالمحددة في 

 
  مع هذه النشرةالمرفق للشركة نظام األساسيال  النظام األساسي

 
 السنة المالية للشركة كما هي محددة في النظام االساسي للشركة   السنة المالية

 
 شخص إعتباري يتمتع أي شخص طبيعي أو هيئة أو مؤسسة أو شركة أو أي مواطن دولة اإلمارات

 بجنسية دولة اإلمارت العربية المتحدة
 

تعبير يستخدم لإلشارة إلى الشركات التي تملك الشركة جزء من أسهمها وهي  الشركات التابعة
) البحرين( – شركة طريق – شركة التكافل وإعادة التكافل العالمية لإلستثمار

ن المصري السعودي شركة بيت التأميو )السنغال (شركة سوزار األمانو
 بيت إعادة التأمينو) الجزائر(لجزائر ا شركة البركة واألمانو) مصر(

 )تونس( – بست ري –  التونسيالسعودي
 
 
 
 



٧ 

 كتتاب لإلالجدول الزمني

  الجدولبحق تغيير أي من تواريخشركة حتفظ الت. إلكتتابلالمتوقع  الجدول الزمني  التواريخ المحددة أدناهتلخص
  . أو إطالة الفترات الزمنيةختصارأو إكتتاب إل لالزمني

 
 كتتابإلفتتاح اإموعد       ٢٠٠٥ يونيو ٢٧
 
 كتتابإلموعد إغالق ا     ٢٠٠٥ يوليو ٧
 
وهي المدة التي  طلبات اإلكتتاب ونشرة اإلكتتابتوزيع   ٢٠٠٥ يوليو ٧  ولغاية٢٠٠٥ يونيو ٢٧ من

 جانب طلبات اإلكتتاب منتستلم خاللها بنوك اإلكتتاب 
 للتعليمات المحددة في المكتتبين مرفقة بوسيلة الدفع وفقاً

 طلب اإلكتتابنشرة االكتتاب و
 

تخصيص األسهم بين المكتتبين الذين تقدموا بطلبات  ٢٠٠٥ يوليو ١٨
 اإلكتتاب

 
وإعادة  األسهم المخصصة لهم عن عددإخطار المكتتبين  ٢٠٠٥ يوليو ٢٥

 بعد التخصيصاألموال الزائدة 
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 النشرةملخص 

 هذا الملخص يقد ال يحتو . المعلومات المفصلة المتضمنة في أجزاء أخرى من نشرة اإلكتتابسياق الملخص التالي في يجب قراءة
يتعين على  .على كافة المعلومات التي يتعين على المكتتبين أخذها بعين االعتبار قبل اتخاذ قرار اإلستثمار في أسهم الشركة

 ."اإلستثمار محاذير"المكتتبين قراءة نشرة اإلكتتاب كاملة بعناية بما في ذلك القسم المعنون 
 

 الشركة
 

 مليون درهم لهدف تقديم ١٠ برأس مال مدفوع قدره ١٩٧٩في عام ) الشركة(للتأمين  تأسست الشركة اإلسالمية العربية
وبعد صدور قانون الشركات . مية وفقاً للمرسوم الصادر من حاكم دبيمنتجات التأمين التي تتوافق مع الشريعة اإلسال

لتتوافق أحكامه مع متطلبات القانون الجديد حيث  قام مساهمو الشركة بتعديل نظامها األساسي ١٩٨٤التجارية عام 
شركات  ىكبروتعتبر الشركة من  .أصبحت الشركة مسجلة كشركة مساهمة عامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

تؤمن مجموعة متكاملة من منتجات التأمين   حيثالتأمين في العالم التي تقدم حلوالً تأمينية تتوافق مع الشريعة اإلسالمية
 .وإعادة التأمين اإلسالمي في دول مختلفة حول العالم

 
 اوفر لها أسواقالتي تسالمية  في قطاعي التكافل وإعادة التكافل في عدد من البلدان اإلالتوسع في أعمالهالشركة وتعتزم ا

 التأمين وإعادة التأمين، األمر الذي سوف يساعدها على تعزيز موقعها الريادي في قطاعي جديدة وفرص نمو مهمة
 .التكافلي

 
 اإلكتتاب

 
 الجمعية تبنتهوفقاً للقرار الذي  زيادة رأس المالل  المخصصةسهماألمليون سهم من  )٧٥٠( الشركة في ساهموم إكتتب

  لطرح األسهم المتبقية منخطتها عرضتوكانت الشركة قد . ١٥/٦/٢٠٠٥ للشركة في تاريخ عاديةالالعمومية غير 
على إلكتتاب العام ل ) من إجمالي رأس المال٪٢٠التي تمثل (سهم   مليون)٢٠٠(الموزعة على زيادة رأس المال 

لشركات عمالً بأحكام قانون ي الدولة من األفراد واسيكون اإلكتتاب محصوراً على مواطن .وزارة اإلقتصاد والتخطيط
 سيتم تخصيص األسهم ةالمطروحاألسهم في حال تجاوز اإلكتتاب و. لقة بشركات التأمين وإعادة التأمين المتعالشركات

بحق تخصيص األسهم بما يضمن  الشركةحتفظ تو . فيهاعلى أساس النسبة والتناسب كنسبة من األسهم التي اكتتبوا
 . وافق مع أحكام قانون الشركات التجارّيةالت
 

 مجلس اإلدارة
 

 لدورة ١٥/٦/٢٠٠٥بتاريخ هم الجمعية العمومية العادية للشركة تنتخبإأعضاء  ٥دارة من إيتولى إدارة الشركة مجلس 
 .  سنواتثالث مدتها

 
 اإلدارة

 
 هيكلية  يعمل ضمن وإعادة التكافللتكافلا يفي قطاعيتمتع بخبرة واسعة  على فريق متمرسالشركة في إدارتها تعتمد 

كما تعتزم الشركة على دمج وإلحاق الخبرات اإلدارية الموجودة في شركاتها . التوسعيةالشركة  تتناسب مع تطلعات
  وإعادة التكافل لغرض اإلستفادة من خبرة طاقم اإلدارة المتمرسة في قطاعي التكافلطريقوخاصة في شركة ، التابعة

 ويترأس الطاقم اإلداري للشركة الدكتور صالح مالئكة الذي يعتبر من الرائدين في مجال .التجارية المميزةوعالقاتهم 
 .التأمين التكافلي في العالم

 
 توزيع األرباحسياسة 

 
 ال على أن  نقداًعلى األقل من األرباح الصافية ٪٥٠ تقضي بتوزيع توزيع األرباحلمن المتوقع أن تتبنى الشركة سياسة 

كما أن قرار توزيع األرباح  . المصرفي ورأس المال العامليؤثر ذلك سلبا على نشاطات الشركة ومتطلبات تمويلها
 .مجلس اإلدارة والجمعية العمومية للشركة لما يحقق مصلحة الشركة حسب تقديرخاضع 

 
 األسهم

 
سيتم إصدار وتسجيل . مدفوعة بالكاملمصدرة و سهم مليارمن بعد إكتمال عملية اإلكتتاب  الشركة يتكون رأس مالس

األسهم من خالل شهادات أسهم يحصل عليها المساهمون وستحتفظ الشركة بسجل مساهمين يوضح عدد األسهم 
 في أقرب وقت ممكن بعد سوق دبي الماليسهمها في أستسعى الشركة إلدراج  .المملوكة لكل مساهم في جميع األوقات

إلى التي ستصدرها الشركة راج األسهم في سوق دبي المالي ستتحول شهادات األسهم عند إد .اإلكتتابإنجاز عملية 



 

٩ 

 الشركة فقط بعمليات وسوف تعترف .وسينتقل سجل األسهم إلى سوق دبي المالي (Dematerialized)أسهم الكترونية 
وفقا لعقد تأسيس الشركة  جميع عمليات بيع ونقل ملكية األسهم يجب أن تتم . األسهمنقل األسهم التي تظهر في سجل

 . سوق دبي المالي والقوانين المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدةونظاموتعديالته من آن ألخر 
 

 تكاليف اإلكتتاب
 

رسوم اإلصدار التي  نقصفي حال . اإلكتتابب تغطي رسوم اإلصدار كافة النفقات والمصاريف المتعلقة  أنمن المتوقع
 . تسجيله في سجالت الشركة في بند النفقات نقص سيتم مثل هذان إنفقات التأسيس فجم عن حتم جمعها 

 



 

١٠ 

 اإلكتتابشروط 

المتعلقة ة يالرئيس  واإلجراءاتشروطللوفيما يلي شرح مقتضب  .من األفراد والشركاتدولة المواطني ل مفتوحاإلكتتاب 
 .اإلكتتابب
 

للسهم ) ١( واحد إماراتي همرلكامل بقيمة إسمية دمليون سهم مدفوعة با ٢٠٠ عدد األسهم المطروحة
 . بعد إتمام عملية اإلكتتابمن إجمالي رأس مال الشركة٪ ٢٠تمثل 

 
 إلى ةضافباإل) ١( واحد سعر اإلصدار لكل سهم مطروح لالكتتاب هو درهم سعر اإلصدار

 . عن كل سهممصاريف إصدار إضافيةك) ٢ (ينسفل
 
شركة مساهمة عامة وفقا لقوانين دولة  ،مية للتأمين اإلسالالشركة العربية صدرالُم

 .اإلمارات العربية المتحدة
 

وال يشمل  .من األفراد والشركاتمواطني دولة اإلمارات اإلكتتاب مفتوح أمام  كتتابإلالمستثمرون المؤهلون ل
كذلك . هذا التعريف الشركات المؤسسة والمسجلة في المناطق الحرة في الدولة

 الذي اليومفي  عاما ٢١الذين تقل أعمارهم عن  األفرادعلى  اباإلكتتيحظر 
 . اإلكتتاببطلب فيه ونيتقدم

 
 وسيكون اإلكتتاب في ،سهم) ٢٥,٠٠٠( ـكتتاب بإلتم تحديد الحد األدنى ل كتتابإلالحد األدنى ل

 .سهم) ٥,٠٠٠( المطروحة بمضاعفات عدد األسهم
 

 .سهم )١,٠٠٠( ـب لتخصيصى لتم تحديد الحد األدن  لتخصيصالحد األدنى ل
 
 
 
 



 

١١ 

 يةستثمارإ ميزات

 .برز المزايا التنافسية التي تتمتع بها الشركةأفيما يلي 
 

 موقع سوقي مميز

تعتبر الشركة من أوائل شركات التأمين اإلسالمي في العالم وأول شركة تأمين إسالمي تؤسس في منطقة الشرق 
تملك الشركة خبرة واسعة في هذا القطاع  ،العالمالتكافلي في التأمين ادة  وإعوكشركة رائدة في قطاع التأمين. األوسط

  خططاً الشركة وضعتوقد. األمر الذي يمنحها العديد من المزايا التنافسية في مواجهة شركات التأمين التكافلي األخرى
  . قطاع التأمين التكافليفي وزيادة المنافسة لتطورا مواكبةمن أجل منتجاتها لتطوير

 
ولدى الشركة . حيث التغطية الجغرافية وتنوع المنتجاتمن أكبر شبكة للتأمين التكفالي في العالم وتمتلك الشركة 

 نيأمشركة بيت إعادة الت كما أن .خالل شركاتها التابعة من  وآسيويةفي عدة دول عربية وأفريقيةقويا حضوراً 
 .ي الشركة اإلسالمية الوحيدة المصنفة في العالمه التي تقوم بعمليات إعادة التأمين التونسي السعودي

 
 إدارة متمرسة

  علىتعتمدستراتيجية إوقد تبنت الشركة .  في مجال التأمين اإلسالميمميزةتتمتع اإلدارة العليا للشركة بخبرات واسعة و
تعزيز مهارات وقدرات وتعطي الشركة أولوية لتطوير و. لتنفيذ أعمالها وخطتهاستقطاب أفضل الكوادر وأكثرهم خبرة إ

 كما تعتمد الشركة على الخبرات .قيادية في الشركة مراكز يالعناصر المميزة من بين فريق العاملين بهدف تهيئتهم لتول
 .التونسي السعودي نيأم بيت إعادة التشركةفي اإلدارية الموجودة في شركاتها التابعة وخاصة 

 
 قائمة خدمات ومنتجات متنوعة

ومتكاملة من منتجات التأمين وإعادة التأمين الملتزمة بأحكام الشريعة ي تطوير مجموعة متنوعة نجحت الشركة ف
  . واآلسيويةواألفريقية في عدد من البلدان العربيةاإلسالمية السمحاء 

 
ع الشركة وتتوق. وتخطط الشركة لتعزيز خدماتها ومجاالت عملها لمواكبة االهتمام المتزايد بمنتجات التكافل اإلسالمي 

 معمقةبدراسة الشركة  وقد قامت . قريباً في دولة اإلمارات العربية المتحدةتكافلي على الحياةالتأمين الطرح منتجات 
 .هذه المنتجاتل اإلقتصادية للسوق لتحديد الجدوى

 
 عالقات عمل

العالمية األمر الذي يمكنها مع وسطاء التأمين والعمالء وشركات التأمين  متميزةنجحت الشركة في إقامة عالقات عمل 
 .كما أن الشركات التابعة للشركة تتمتع بعالقات واسعة في مجال عملها .من الحصول على حجم أعمال منتظم

 
 وضع مالي قوي

. النقدي عن طريق إحتجاز األرباحالمالي وأن تدعم وضعها أن تحسن أدائها الماضيين  العامينإستطاعت الشركة خالل 
عزز هيكلية رأس المال مما يسمح لها أن تنافس تي وتقويادة رأس المال التي تقوم بها الشركة حالياً سكما أن عملية ز

 .كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين في المنطقة
 

 فرص للنمو

دان ن السياسة التوسعية للشركة المرتكزة على اإلستثمار في شركات في قطاعي التكافل وإعادة التكافل في عدد من البلإ
موقعها السوقي الريادي في قطاعي مما سيساعدها على تعزيز ، اإلسالمية يوفر لها أسواق جديدة وفرص نمو مهمة

 ٩٠وإلى ،  مليون درهم٦٠  وتتوقع الشركة أن تزيد ربحيتها هذا العام إلى حوالي . التكافليالتأمين وإعادة التأمين
  .٢٠٠٦مليون درهم في 

 
 



 

١٢ 

 محاذير اإلستثمار

الشركة على سلباً ن تؤثر أبعض المحاذير والعوامل التي يمكن لفت نظر المكتتبين إلى  هو باب من النشرةلغرض من هذا الإن ا
كافة المعلومات األخرى الواردة في وهذه المحاذير أن يأخذوا بعين اإلعتبار المكتتبين على ويتعين  . بأسهمهاكتتبينعلى المأو /و

 المنطقةفي  وعوامل إقتصادية خاصة بوجه عامالشركة ير اإلستثمار التي سيتم تفصيلها بمجاالت عمل وترتبط محاذ .نشرة اإلكتتاب
 .ال تمثل كافة المخاطر التي قد تواجهها الشركة ليست سوى أمثلة محاذيرذه اله أندر اإلشارة بويج .والقطاع الذي تعمل فيه

 
 عوامل المخاطر ذات الصلة بالشركة ومجاالت عملها

 الدفعات  قد ال تكون كافية لتغطية اإلستحقاقاتاطياتحتيإ

عمليات ال التي قد تنجم عن الفعليةالمبالغ التي تخصصها الشركة كافيةً لتغطية  اإلستحقاقات قد ال تكون إحتياطيات
د يؤثر على األمر الذي ق ،تهاحتياطيات أوتكبد نفقات لتغطيهذه اإلونتيجة لذلك قد تضطر الشركة إلى زيادة . التأمينية
 . المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقديةهاوضع

 
وفي ضوء ذلك تجدر اإلشارة إلى أن الشركة قد تتعرض إلى خسائر غير منظورة في المستقبل ليس بمقدورها تحديد 

نونية أو أية أو تغييرات في البيئة القا ،وقد تنجم تلك الخسائر اإلضافية عن أنشطة جديدة للشركة. نوعيتها أو مداها
 . األوضاع االقتصادية العامة فيأو تغييرأو نشاطاتهم أحداث غير عادية قد تؤثر على عمالء الشركة 

 
 عةستثمارية المتوقاإل عوائدال عدم قدرة الشركة على تحقيق

عة بما يتوافق ستثمارية متنوإ  وأدوات في محافظينيةمتأ من رأس مالها باإلضافة إلى األقساط ال تستثمر الشركة جزءاً
هذه المحافظ عرضة لتقلبات السوق وقد تتأثر بصورة سلبية في حال تراجعت األسواق إن عوائد . مع الشريعة اإلسالمية

 . أو يكبدها خسائر ماليةمما قد يقلل من دخل الشركة
 

 التعرض للمخاطر اإلئتمانية لمعيدي التأمين

 التأمينية التي تنجم عن عقود التأمين الموقعة مع لمخاطراتغطية وتقليل  ل إعادة التأمينبالتعاقد مع شركاتتقوم الشركة 
  المالية الشركة وتهدف عقود إعادة التأمين إلى الحد من تأثيرات الخسائر الكبيرة والمتعددة على أوضاع.زبائنها

ى معيدي التأمين من ومن آن آلخر تحد ظروف السوق شركات التأمين وحت. باإلضافة إلى توسيع طاقتها اإلستيعابية
 المخاطر التأمينية الناتجة عنالحصول على نوعية وأحجام عقود إعادة التأمين التي يعتبرونها مالئمة لتغطية إمكانية 
. عملياتها قد يؤثر سلباً على ةن عدم قدرة معيد التأمين على الوفاء بإلتزاماته تجاه الشركأفإلى ذلك وباإلضافة . أعمالهم

  .ئتمانية المتعلقه بمعيدي التأمينن عقود إعادة التامين التي توقعها الشركة تجعلها عرضة للمخاطر االإوفي ضوء ذلك ف
 

  اقدرة الشركة على إختيار وتملك ودمج شركات في قطاعي التكافل وإعادة التكافل ضمن هيكلها وعملياته

قتصادية في ستراتيجية ذات الجدوى اإلرية اإلستثما بهدف تحديد الفرص اإلمفصلةعملية دراسة وتحليل ب الشركة قامت
شركة طريق في البحرين وهي شركة قابضة  وتبعا لذلك تملكت الشركة مؤخراً.  التأمين وإعادة التأمين التكافلييقطاع

ومن المتوقع أن تقوم الشركة بشراء وتأسيس شركات  .تمتلك عدة شركات في قطاعي التأمين وإعادة التأمين التكافلي
 . في عدة دول عربية وإسالميةتتوافق مع عملياتها وإستراتيجيتها أخرى

 
 القدرة على إدارة النمو

 لديها ولدى الشركات التشغيل والمراقبةو قدرات نظم المعلومات تطويرتطلب منها تعلية ابفالنمو على الشركة إن قدرة 
ستمرارية كبار إ وتدريب وتحفيز وضمان جذبستكون بحاجة إلى الشركة ن إ وعالوة على ذلك ف.التي تستثمر فيها

 ن هذا يمكن أنإف ها قدراتتطويروفي حال لم تستطع الشركة  .ها التابعة وبشركاتالمديرين وغيرهم من العاملين بالشركة
 .هاعلى أعمالسلباً يؤثر 

 
 اإلعتماد على عناصر رئيسية في اإلدارة

 إن .الفرعية هاتها وإدارة شركاتدارإد وأداء وخدمات فريق بدرجة كبيرة على مهارات وجهوالشركة عتمد نجاح سوف ي
 على أعمال سلبياً اً واحد أو أكثر من كبار التنفيذيين يمكن أن يترك أثرخروجعدم قدرة الشركة على جذب الكفاءات أو 

 .تها وأنشطالشركة
 



 

١٣ 

  التأمين وإعادة التأمين التكافلييعوامل المخاطر ذات الصلة بقطاع

 .بهذين القطاعينمما يجعلها عرضة للمخاطرالمرتبطة  ،إعادة التأمين التكافليو منتجات التأمينة الشرك تقدم
 

 تقلبات قطاع التامين قد تؤدي إلى تقلبات في نتائج أعمال الشركة

ت ن نتائج التشغيل في شركاإ فوتاريخياً.  التأمين وإعادة التأمين بالتقلب والخضوع لدورات صعود وهبوطييتسم قطاع
 :مثلبها إعادة التأمين شهدت تقلبات كبيرة نتيجة لتطورات ال يمكن التنبؤ والتأمين 

 
 . على األسعارالمنافسة 
 .األخطار والكوارث الطبيعة الحادة ومعدالت تكرارها 
 .مستويات الطاقة التأمينية والطلب 
 .قتصادية العامةاألوضاع اإل 
 .لمختلفة للمسؤولية القانونيةوالقوانين واألشكال ا ،التغيرات في التشريعات 

 
 التأمينية اإلمكانياتإرتفاع عند  على األسعارتنافسية حادةمر قطاع التأمين بفترات يوفي ظل مثل هذه المتغيرات فقد 

ومن الطبيعي أن تكون الشركة عرضة لمثل هذه التغيرات الدورية في قطاع .  إنخفاض مستويات األقساطمما يؤدي إلى
 .وتدفقاتها النقدية ،ونتائج عملياتها ،الذي يمكن أن يترك أثراً ملموساً على وضعها المالي التامين األمر

 
 التعرض للكوارث سواء كانت طبيعية أو من صنع اإلنسان

على قطاعي التأمين وإعادة التأمين وقد  ،قد تؤدي كارثة أو كوارث طبيعية غير متوقعة إلى خسائر كبيرة غير محسوبة
وتشمل قائمة الكوارث الطبيعية التي . موسة على الوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقديةتؤثر بصورة مل

يمكن أن تعاني منها الشركة الزالزل والفيضانات والحرائق وهي كوارث ال يمكن التنبؤ بها أو بمدى حدتها أو معدالت 
 .تكرارها

 
ض لكوراث من صنع البشر مثل الهجمات اإلرهابية التي يصعب التنبؤ بها وباإلضافة إلى ذلك فإن القطاع التأميني معر

 .والتي قد تترك آثارا كبيرة على القطاع وعلى الشركة
 

 تحرير قطاع التأمين في اإلمارات

شركات جديدة على دخول القطاع األمر الذي سيزيد من قد يشجع تحرك حكومة اإلمارات نحو تحرير قطاع التأمين 
 . إلى تقليل دخل األقساط والربحية مما قد يؤديسة بين شركات التأمين حدة المناف

 
  على النتائج الماليةواقع المنافسة في قطاع التأمين قد يترك أثرا ملحوظاً

على الرغم من المنافسة الملحوظة في سوق التأمين اإلقليمي الذي يمثل نطاق عمل الشركة إال انه يظل أحد أفضل 
وال تتنافس شركات التأمين التكافلي . لكوارث طبيعية كبرىال تتعرض  المنطقة ما دامتثرها ربحية األسواق أداء وأك

ضم سوق شركات ي. ىمع بعضها البعض فحسب بل هي أيضا تواجه منافسة من جانب شركات التأمين التقليدي األخر
الوطنية للتأمين  بوظبيأللتأمين وشركة مان التأمين التقليدي في اإلمارات العديد من الشركات الكبرى مثل شركة ُع

أما . وشركة المشرق العربي للتأمين وشركة اإلمارات للتأمين وشركة الالينس للتأمين والشركة الوطنية للتأمينات العامة
بوظبي الوطنية للتأمين أشركة : هيالشركة وإلضافة إلى اب انقطاع التأمين التكافلي في اإلمارات فتنشط فيه شركت

 في القائمة كما إن الشركات التابعة للشركة تتعرض للمنافسة .افلي وشركة دبي اإلسالمية للتأمين وإعادة التأمينالتك
 .جميع األسواق التي تعمل بها

 
 اإلفتقاد لهيئة تنظيمية لقطاع التأمين التكافلي 

بشأن الموقف من األدوات  الشريعة في الدول المختلفة تباين في وجهات النظر بين بعض المجالس وهيئاتهناك 
 . كبر من توحيد الرؤى بين هيئات الشريعةأوهناك حاجة لدرجة . ختالفهاإالتأمينية على 

 
 العوامل اإلقتصادية في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 اإلستثمار األجنبي والملكية

ين على مواطني دولة اإلمارات من ملكية شركات التأمين وإعادة التأم ١٩٨٤لسنة ) ٤(ادي رقم حتصر القانون اإليح
 هذه القيود من إقبال تقللن أويمكن . ملتلك القيود على الملكية ونقل األسه الشركة تخضعو. األفراد والشركات

  . الشركات المحلية مستقبالًإمكانية بيعأو أن تحد من المستثمرين 
 



 

١٤ 

 التضخم وأسعار الصرف

نها عرضة للتغيير افي العادة إال دولة اإلمارات العربية المتحدة مستقرة معدالت التضخم وأسعار الصرف األجنبي في 
المصرف المركزي فيما تتحدد السياسة  قبلوتتحدد السياسة النقدية من  .في أي وقت مما قد يؤدي الى زيادة التكاليف

والدرهم اإلماراتي  .ى حده كل إمارة وضع ميزانيتها علكما تتولى .وزارة المالية على صعيد الدولة قبلالمالية من 
مرتبط بالدوالر األمريكي وفي حال خفض قيمة العملة المحلية فان نتائج ذلك ستؤثر على عمليات الشركات في 

  .الشركةاإلمارات بما في ذلك 
 

 رؤى مستقبلية

د إلى تكهنات والتي تستنبالشركة وي نشرة اإلكتتاب على العديد من الرؤى المستقبلية والمعلومات ذات الصلة تتح
هذه المعلومات تشمل على سبيل المثال ال الحصر بيانات حول  .وتوقعات وتقديرات ومعلومات متاحة حالياً

 .وخططها وأهدافها وتوقعاتها ونواياها وإنفاقها وإفتراضاتهاالشركة ستراتيجيات إ
 

 ال تضمن األداء المستقبلي يية وهفيما يختص بأحداث مستقبلساهمين للمهذه البيانات تعكس وجهات النظر الحالية 
باإلضافة إلى ذلك فان بعض المعلومات المستقبلية تستند إلى  .يصعب التنبؤ بها وتشمل مخاطر محددة وعناصر

النتائج وهناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى اختالف  .يقة دقتكون غيرإفتراضات إزاء أحداث مستقبلية قد 
 :هذه العوامل ما يليومن  .المستقبلية عن التوقعات

 
عامة في الدول أو المنطقة التي تعمل فيها الالتغيرات في األوضاع السياسية واإلقتصادية وظروف األعمال  

 .ها التابعة وشركاتالشركة
التغيرات في القوانين أو السياسات الحكومية أو األنشطة الحكومية أو شبه الحكومية في الدول التي تعمل فيها  

 .ها التابعة و شركاتةالشرك
 . المنافسة وتقديم منتجات منافسة من جانب الشركات األخرىحدةرتفاع إ 
 . سعار إلى الزبائناألالقدرة على تمرير الزيادة في  
 .التغيرات في أسعار الصرف وأسعار الفائدة ومعدالت التضخم 
 .التغيرات في إستراتيجية العمل 
 .عوامل أخرى متعددة 

 
 فهي تخرج عن نطاق مه العوامل السابق اإلشارة إليها ترتبط بطبيعتها باألوضاع اإلقتصادية ومن ثإن العديد من هذ

 أو أكثر من تلك المخاطر أو في حال عدم ثبوت صحة أحد اإلفتراضات ة واحدمواجهةوفي حال . الشركةسيطرة إدارة 
 .ردة في نشرة اإلكتتابالمتوقعة الواقد تختلف عن تلك النتائج  للشركة ن النتائج الفعليةإف



 

١٥ 

 رأس المال

إلى مليار درهم موزعة على مليار سهم  مليون درهم ٥٠ مال الشركة من سألقد قرر مجلس إدارة الشركة زيادة ر
األسهم المخصصة مليون سهم من ) ٧٥٠( فيمساهمو الشركة  إكتتبوقد . للسهم) ١(بقيمة إسمية قدرها درهم واحد 

 .سهم على اإلكتتاب العام  مليون)٢٠٠( يتم طرح على أن ،لزيادة رأس المال

 زيادة رأس المال  حصيلةإستخدام

ل في داخل دولة فل وإعادة التكافالتكا  قطاعلتوسيع حجم عملياتها في زيادة رأس مالهاتستخدم الشركة حصيلة  سوف
خطة وإستراييجية متكاملة وضعت إدارة الشركة وقد  . التي توفر فرصاً مهمة للنمواإلمارات ودول إسالمية أخرى

لإلستثمار في عدة شركات إقليمية في قطاع التأمين التكافلي باإلضافة إلى تأسيس شركات جديدة والدخول في تحالفات 
 .إقليمية

 
 . زيادة رأس المالةعملي منوفيما يلي شرح مقتضب للعمليات التي تنوي الشركة القيام بها وتمويلها 

 
  ركة الماليةإعادة هيكلة ميزانية الش .١

إرتفعت قيمة المديونيات في ميزانية الشركة خالل األشهر القليلة الماضية بشكل ملحوظ وذلك لتمويل التوسع الكبير 
 البالغة بإزالة معظم ديونها وسداد هذه الديون وتنوي الشركة إعادة هيكلة ميزانيتها المالية. الذي طرأ على أعمالها

 وتمكينها من  المال مما يؤدي إلى تقوية مركز الشركة الماليسلمحصلة من زيادة رأمن المبالغ ا مليون ٣٥٠حوالي 
 .اإلستمرار بتنفيذ خطتها التوسعية

 
 وتحسين الوضع المالي واإلئتماني توسيع قاعدة المنتجات التأمينية  .٢

ات لغرض تحسين نوعية وأداء على اآلليالمركزة  في اإلماراتتنوي الشركة أن تُعيد هيكلة عملياتها التأمينية المركزة 
باإلضافة  راداتيكما تنوي الشركة تنويع المنتجات التي تقدمها وإطالق منتجات جديدة لتوسيع قاعدة اإل. هذه المحفظه

بحوالي المتطلبات وتقدر الشركة هذه . ا يتناسب مع سياستها التوسعيةم ب للشركةاإلئتماني والماليوضع التحسين إلى 
 .مليون درهم ١٦٥

 
  تونس-) بست ري(السعودي التونسي  بيت إعادة التأمينزيادة رأس مال شركة  .٣

 مليون ١٦٥وتعتزم بست ري زيادة رأس مالها بحوالي . تعد شركة بست ري من أولى شركات إعادة التكافل في العالم
 مما سوف ، العالميةمن شركة آي أم بست] -A[ مما سيساعدها على تحسين تصنيفها اإلئتماني إلى ،درهم هذا العام

 .يؤهلها لزيادة قدرتها اإلكتتابية وحجم أعمالها
 
 شركة إلعادة التكافل في السعوديةتأسيس والمساهمة في  .٤

 قطاع التأمين في السعودية من خالل تأسيس شركة إلعادة التكافل برأس مال يبلغ نموتعتزم الشركة من اإلستفادة من 
يد  على أن تزىكخطوة أول)  درهم مليون١٠٠ ( من رأس المال٪١٠ستثمار في وتنوي الشركة اإل. حوالي مليار درهم

 . في وقت الحق مليون درهم٢٠٠مساهمتها إلى 
 
 تأسيس شركة تكافل في ماليزيا .٥
ولهذا الغرض تنوي الشركة تأسيس شركة للتكافل برأس مال . عد ماليزيا من أهم أسواق التكافل اإلسالمي في العالمت

 .مليون درهم ٥٨على أن تستثمر فيها بحوالي م  مليون دره١٠٠
 
 )تحت التأسيس( السعودية - تأسيس والمساهمة في الشركة العربية اإلسالمية للتأمين .٦

 ٪٤٩وتبلغ مساهمة الشركة .  مليون درهم١٠٠قامت الشركة بالتقدم بطلب إلنشاء شركة تكافل في السعودية برأس مال 
فيما سوف يتم عرض باقي رأس المال على اإلكتتاب العام وفقاً لمتطلبات ) هممليون در ٤٩حوالي (من رأس المال 

 .قانون التأمين في المملكة
 
 إنشاء شركة للتكافل العائلي في مصر .٧

ولهذا الغرض .  تأمينية أخرى في شركات مستقلة ال توفر منتجاتتحصر القوانين المصرية خدمات التأمين على الحياة
حوالي  مليون درهم على أن تساهم ب٨٠  التأمين العائلي برأس مال يبلغ حواليكة تؤمن خدماتم الشركة إنشاء شرتعتز
 . مليون درهم٣٢
 



 

١٦ 

  في اإلماراتإطالق التأمين التكافلي العائلي .٨
لغرض خبرة في هذا المجال وقد أوكلت الشركة مكتب .  في الدولة الشركة إطالق منتجات التأمين العائليعتزمكما ت

وتظهر التقديرات األولية لهذه الدراسة . راسة معمقة للسوق ومتطلباته باإلضافة إلى تحديد الجدوى اإلقتصاديةالقيام بد
 . مليون درهم في هذا المجال٢٠عن حاجة الشركة إلستثمار حوالي 

  
  الحياةسوزار - تأسيس شركة للتكافل العائلي في السنغال .٩

التراخيص لحصول على ل للسلطات المختصةقدمت بطلب ي السنغال حيث تتنوي الشركة تأسيس شركة للتأمين العائلي ف
 . مليون درهم١١بحوالي في سوزار الحياة وتقدر الشركة حجم مساهمتها . الالزمة

  
 

 .زيادة رأس المالحصيلة من ها لم بها وتموياالعمليات التي تنوي الشركة القي يلخص الجدول التالي
 

 القيمة
 ستثماراتاإل )همادرالن الييم(

   الميزانيةإعادة هيكلة ٣٥٠
 توسعة قاعدة المنتجات التأمينية ١٦٥
 بست ري ١٦٥
 شركة إلعادة التكافل في السعودية ١٠٠
 شركة للتكافل في ماليزيا ٥٨

 الشركة العربية اإلسالمية للتأمين السعودية ٤٩
 إنشاء شركة للتكافل العائلي في مصر ٣٢

 افلي في اإلماراتإطالق التأمين التك ٢٠

 سوزار الحياة ١١
 المجموع ٩٥٠

 



 

١٧ 

 الشركة العربية اإلسالمية للتأمين

 مليون درهم لهدف تقديم ١٠ برأس مال مدفوع قدره ١٩٧٩في عام ) الشركة(للتأمين  تأسست الشركة اإلسالمية العربية
ارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في كلِِ من اإلمالسمحاء الشريعة اإلسالمية ب تلتزممنتجات التأمين التي 

الشركة   قام مساهمو١٩٨٤وبعد صدور قانون الشركات التجارية عام .  في حينهوفقاً للمرسوم الصادر من حاكم دبي
 في شأن ١٩٨٤لسنة ) ٨(  رقماالتحاديألحكام القانون تخضع شركة مساهمة عاّمة بتعديل نظامها األساسي لتصبح 

 في شأن شركات ووكالء التأمين ١٩٨٤لسنة ) ٩(والقوانين المعّدلة له والقانون االتحادي رقم  التجارّية الشركات
 .والقوانين المعّدلة له وطبقاً ألحكام هذا النظام

 
انت كما ك. الشريعة اإلسالميةب تلتزم  مباشرةوتعتبر الشركة من أوائل شركات التأمين في العالم التي تقدم حلوالً تأمينية

 وقد شهدت أعمال الشركة عدة .اإلمارات دولة تعتبر لوقت قريب الشركة الوحيدة التي تقدم التأمين اإلسالمي في
 مليون درهم لدعم متطلبات ٥٠بزيادة رأس المال المدفوع إلى قام المساهمون  ٢٠٠٢وفي عام  .تحوالت منذ تأسيسها
 .بيع فرعها في المملكة العربية السعوديةب نفسه كما قامت الشركة في العام. نمو حجم األعمال

 
  في دولة اإلماراتإستعراض العمليات

لتمكن عمالئها من التعامل مع  أحكام الشريعة اإلسالمّيةالملتزمة بكافل وإعادة التكافل  جميع خدمات التتقدم الشركة
  : فيهاالشركة تعملالتي ئيسية الرالقطاعات التأمينية وفيما يلي إستعراض لبعض . المخاطر التي قد يواجهونها

 
ويشمل عمليات التأمين ضّد األضرار الناتجة عن حوادث السير وعن : التأمين ضّد الحوادث والمسؤولية المدنّية -

 وتشكل التأمينات على اآلليات وحوادث .ختالس وكذلك التأمين ضّد السرقة وخيانة األمانة واإل.الحوادث الشخصّية
  . ٪ ٩٠بحوالي في الدولة  الشركة عملياتن ألكبر مالسير الجزء ا

  
 .ويشمل ذلك كافة عملّيات التأمين ضّد الحريق واألخطار الناجمة: التأمين ضّد الحريق وما يلحق به -
 
 النقل لويشمل جميع عمليات التأمين ضّد ما يصيب وسائ: التأمين ضّد أخطار النقل البري والبحري والجوي -

ات ومعداتها وآالتها ومهامها من أضرار وكذلك ما تحمله هذه الوسائط من أشخاص أو كالشاحنات والسفن والطائر
  .بضائع أو مواد أو أمتعة أو ممتلكات منقولة أو أموال وكذلك التأمين على أجور شحنها

 
صفة الذي التأمين والذي يشمل  لتأمين العائلي المدى القريب طرح أدوات تأمينية جديدة كايتعتزم الشركة فكما 

 .هالمؤمن لعجز دخارية وكذلك التأمين المتعلق بتسديد أقساط التسهيالت المصرفية في حالة وفاة أو إلستثمارية أو اإلا
وتجدر  . هذا المنتجى إختصاصية في مجال التأمين العائلي لهدف إعداد دراسة جدوى مفصلة علجهةالشركة عينت وقد 

ويشمل ذلك إعادة التأمين لكافة أو  .ة أعمال إعادة التأمين بكافة قطاعاته لها بمزاولسمحياإلشارة أن ترخيص الشركة 
 .بعض عمليات التأمين المباشر التي تجريها الشركة أو الغير

 
 تونسإستعراض العمليات في 

 التي ،في تونس) بست ري( عمليات إعادة التأمين التكافلي من خالل شركة بيت إعادة التونسي السعودي ةتوفر الشرك
وتتوزع عمليات الشركة إلعادة التأمين على عدة بلدان عربية . تعد من أولى شركات إعادة التأمين التكافلي في العالم

 فروع في كل من ماليزيا ولبنان ٦وتعتمد الشركة على هيكلية عمل غير مركزية موزعة على . وأفريقية وأسيوية
ز الشركة أعمالها إلعادة التأمين على معاهدات إعادة التأمين وترك  .والجزائر والسنغال وتركيا باإلضافة الى تونس
 .التي تغطي محفظة متنوعة من العقود التأمينية

 
 الجزائرإستعراض العمليات في 

شركة ( عملياتها في الجزائر على التأمين المباشر لآلليات وضد الحوادث عبر شركة البركة واألمان ةتركز الشرك
في المدى القريب نظراً لفرص النمو المهمة المتاحة حالياً في الجزائر  في إستثماراتهازيادة وتعتزم الشركة ). البركة

 .يالجزائر سوقال
 

 مصرإستعراض العمليات في 

 ،توفر الشركة عمليات التأمين المباشر على اآلليات وضد الحريق في مصر عبر شركة بيت التأمين المصري السعودي
 .كما تنوي الشركة إطالق منتجات التأمين العائلي في المدى القريب. ي مصروهي شركة التكافل الوحيدة ف

 
 



 

١٨ 

 

 السنغالإستعراض العمليات في 

عمليات التأمين المباشر على اآلليات وضد الحريق باإلضافة إلى ) سوزار(تقدم الشركة عبر شركة سوزار األمان 
كما تنوي .  وكيل١١ في السنغال ولديها شبكة مؤلفة من وتعد الشركة من أهم شركات التأمين العاملة. التأمين الصحي

 .إطالق منتجات التكافل العائلي في المدى القريب
 
تقوم الشركة بتغطية عملياتها من خالل شراء عقود إلعادة التأمين من معيدي التأمين لغرض تقليل من تأثيرات و

ة التأمين الشركة على زيادة حجم عملياتها وتوسيع باإلضافة تساعد عقود إعاد. الخسائر أو الحوادث على عملياتها
 .طاقتها اإلستيعابية

 
 الملكيةالهيكل 

 .الحالييوضح الرسم التالي هيكل ملكية الشركة 
 

 
 

 مجلس اإلدارة

 لدورة ١٥/٦/٢٠٠٥ريخ أعضاء إنتخبتهم الجمعية العمومية العادية للشركة بتا ٥دارة من إيتولى إدارة الشركة مجلس 
 .يتألف مجلس إدارة الشركة الحالي من األعضاء التالية أسمائهم. مدتها ثالث سنوات

 
 رئيسا  الشيخ خالد بن زايد آل نهيان

 نائباًُ للرئيس   صالح جميل مالئكة. د
 عضواً  سهيل مبارك الظاهري/ السيد
 عضواً مروان أحمد ماجد الغرير/ السيد
 عضواً  ن بوزيد رضا فريد ب/السيد

 
 

 

 

 

 الشركة العربية اإلسالمية للتأمين

شركة التكافل وإعادة التكافل العالمية 
 لإلستثمار

 تونسي السعودي بيت إعادة التأمين ال

 تونس
 شركة سوزار األمان

 السنغال

شركة بيت التأمين المصري السعودي  

 مصر

 شركة البركة واألمان 

 الجزائر

 الشركة العربية اإلسالمية للتأمين
 السعودية
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  يالهيكل التنظيم

 
 اإلدارة

 ولهذا الغرض .التكافل وإعادة التكافل يفي قطاع يتمتع بخبرة واسعة على فريق متمرسفي إدارتها الشركة تعتمد 
الخبرات  كة على دمج وإلحاقكما تعتزم الشر. وضعت الشركة هيكلية إدارية تتناسب مع تطلعاتها التوسعية المستقبلية

 لغرض اإلستفادة من خبرة طاقم اإلدارة المتمرسة في طريق وخاصة في شركة كاتها التابعةاإلدارية الموجودة في شر
ارة الشركة الدكتور صالح مالئكة الذي  ويترأس طاقم إد.قطاعي التكافل وإعادة التكافل وعالقاتهم التجارية المميزة

  .ي قطاعي البنوك وشركات التأمين اإلسالميةيتمتع بخبرة واسعة ف
 
 التنفيذيالرئيس  – صالح مالئكة.د

مالئكة من الرواد في مجال المصارف اإلسالمية والتـأمين التكافلي وله خبرة طويلة في هذا المجال تمتد عن . يعتبر د
. اإلسالمية ماليةاللمؤسسات لراجعة والم هيئة المعايير والمحاسبةمجلس أمناء سابق في  ووهو عض.  عاما٢٠ًأكثر من 

لمجموعة دلة البركة ) قطاع األموال ( البركة لإلستثمار والتنميةةشركل التنفيذي ئيسمنصب الرقد شغل مالئكة .  دكانو
وشركة األمين لبنك  ا تنفيذيكما عمل رئيسا  .سسة مالية إسالميةؤوالتي يندرج تحتها أكثر من أربعين م القابضة
 .التوفيق

 
مالئكة شهادة الدكتوراه في إدارة األعمال والتمويل واإلستثمار من جامعة ميتشيجان وشهادة ماجستير في . يحمل د

 .إدارة األعمال وبكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة البترول والمعادن في الظهران، المملكة العربية السعودية
 

  المدير المالي-عمران حيدر
إنضم السيد حيدر إلى الشركة .  التأمين والتدقيق والمحاسبةمجاالت عاماً في ٢٠بخبرة تتجاوز عن يتمتع السيد حيدر 

. وهو عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية لشركة طريق.  بصفة المدير المالي لشركة طريق٢٠٠٢في عام 
شراف على اإلستثمارات التي تقوم بها تتضمن مسؤوليات السيد حيدر التخطيط والمراقبة والمحاسبة باإلضافة إلى اإل

 .الشركة
 

 مدير العمليات في اإلمارات - برويز صديق
وشغل السيد صديق عدة مراكز متقدمة مع .  عاماً من الخبرة في مجال التأمين١٧يملك السيد برويز صديق أكثر من 

 بالشركة شغل السيد صديق منصب مساعد وقبل إلتحاقه. شركة أدامجي للتأمين التي تعد أكبر شركة للتأمين في باكستان
 ماجستير في إدارة األعمال من جامعة  شهادةيحمل السيد صديق.  السعودية- مدير فرع شركة أدامجي في جدة

 . في إنجلترا Chartered Insurance Instituteكراتشي وهو زميل في
 
 
 

 مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي
 الدكتور صالح مالئكة

 إدارة الموارد البشرية

 لجنة التدقيق اللجنة التنفيذية

القسم التقني 
وتطوير 
 المنتجات

  الماليةاإلدارة
قسم التدقيق 
 الداخلي

 العالقات العامة القسم القانوني

قسم تقنية 
 السكرتارية العامة المعلومات

 الموارد المالية التخطيط والمراقبة المحاسبة
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 لمنتجاتقسم التقني وتطوير ا ال ومديررعاميسكرت – عبد الرزاق اللواتي. د
شغل السيد .  يحمل السيد اللواتي شهادة هندسية من جامعة بوليتكنيك ولديه خبرة واسعة في قطاعي المال والصناعة

كما كان المدير التنفيذي .  اللواتي منصب المدير العام لمجموعة تانيت، وهي شركة إستثمارية متخصصة في تونس
عمل السيد اللواتي كمرشد إستراتيجي للبنك يو أي و. التجارية  في تونسالتي يعتبرمن أعرق وأقدم البنوك , لبنك أي أم

 .بي في تونس
 
 )بست ري (السعودي التونسي بيت إعادة التأمينشركة ل المدير التنفيذي – فريد بن بوزيدرضا . د

بوزيد خبرة بن  لدى السيد.  ١٩٨٤منذ تأسيسها في عام بوزيد منصب المدير التنفيذي لشركة بست ري بن يشغل السيد 
بوزيد مناصب بن شغل السيد .  عاما في قطاع التامين وإعادة التأمين باإلضافة الى القطاع المصرفي٣٥تزيد عن 

 وكان نائب ١٩٧٦ و١٩٧٤كما عمل مستشارا لوزير المالية في الجزائر بين . ريادية ومرموقة في عدة شركات للتأمين
 .١٩٨٣في عام الجزائري لحاكم المصرف المركزي 

 
 الرقابة الشرعيةو لفتوىا هيئة

تتولى هيئة  .جلس اإلدارةم يعينها أعضاءثالثة من   مؤلفة هيئة للفتوى والرقابة الشرعيةتشرف على أعمال الشركة
اإلشراف على جميع النواحي باإلضافة إلى ة إصدار الفتاوى الخاصة بكافة نشاطات الشركة يالفتوى والرقابة الشرع

هيئة تتألف و .للتأكّد من مطابقتها للفتاوى الصادرة عنها وألحكام الشريعة اإلسالميةكافة ات الشركة لنشاطة يالشرع
وفيما يلي  .محمد مختار السالميالشيخ محمد داوود بكر و.  الحالية من الشيخ نظام يعقوبي ودلفتوى والرقابة الشرعيةا

 .نبذة عن أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
 

ظام يعقوبي هو عضو هيئة الرقابة الشرعية لدى عدد من البنوك والشركات اإلسالمية منها بنك أبوظبي الشيخ ن
سالمية في اإل هتابع الشيخ يعقوبي دراسات.  اإلسالمي وشركة اإلستثمار اإلسالمية الخليجية والبنك العربي اإلسالمي

لشهادة الدكتوراه في القوانين اإلسالمية من جامعة يحمل سالميين وهو اإلعلماء أهم المكة والهند والمغرب تحت إشراف 
 .ويلز

 
.  ٢٠٠٣كان الشيخ سالمي مفتي تونس حتى عام .  الشيخ سالمي هو عالم شريعة معروف ومرموق في شمال إفريقيا

لجان /يئاتهو أيضاً عضو في هووهو حالياً عضو في أكاديمية الفقه وهيئة الرقابة الشرعية لدى بنك التطوير اإلسالمي 
 .الرقابة الشرعية لدى العديد من المؤسسات المالية

 
 بما فيها لجنة األوراق العالميةر هو عضو هيئة الرقابة الشرعية لدى العديد من المنظمات المحلية و محمد داود بك.د

ويل اإلسالمي في وهو يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية للتم.  المالية في ماليزيا وبنوك أخرى
 .ماليزيا

 
 الخطط التوسيعية واألهداف المستقبلية

تنوي الشركة أن تصبح من كبرى شركات التكافل وأعادة التكافل في العالم من خالل توفيرمجموعة متنوعة من 
 :ا يليالتركيز على م الشركةولتحقيق هذه األهداف تنوي . المنتجات التأمينية اإلسالمية في عدة دول حول العالم

 
 إعادة هيكلة شبكة عملياتها لتركيز جهود ونشاطات شركاتها التابعة 

 .المباشر بينما تتولى بست ري إدارة نشاطات إعادة التأمينها على أنشطة التأمين ن المتوقع أن تركز الشركة أعمالم
 

 الية من المسلمينتوسيع رقعة العمليات الجغرافية إلى بلدان توفر فرص نمو مهمة تتمتع بنسب سكانية ع

ولهذا الغرض تنوي الشركة دخول بلدان جديدة من خالل شركاتها التابعة أو من خالل تأسيس شركات جديدة في هذا 
 –ومن البلدان التي تنوي الشركة دخولها المملكة العربية السعودية من خالل الشركة العربية اإلسالمية للتأمين . القطاع

باإلضافة إلى . ي حصلت مؤخراً على التراخيص األولية من السلطات السعودية لتأسيسهاالت) تحت التأسيس(السعودية 
 . الواليات المتحدة والمملكة المتحدة، باكستان، إندونيسيا، إيران،ذلك تنوي طريق دخول بلدان أخرى مثل قطر

 
 تنويع المنتجات التأمينية 

 التأمين الصحي باإلضافة إلى منتجات تأمينية ،امين العائلي توسعة نشاطات شركاتها التابعة لتشمل التالشركةتنوي 
 .أخرى
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 ملخص الوضع المالي للشركة

لتغطية ) صحملة البوال(يرتكز التأمين اإلسالمي أو التكافلي على المبدأ التعاوني حيث يتم تجميع مساهمات المشاركين 
 .  على أن يتم توزيع المبالغ المتبقية على حملة البوالص،نالخسائر أو اإللتزامات التي قد تنجم عن تقديم خدمات التأمي

 
كما تقوم . تحضر الشركة بيناتها المالية وفقاً لمعاير المحاسبة العالمية المتعلقة بتحقيق اإليرادات والمصارف وغيرها

معايير المحاسبية الخاصة  عن البيانات المالية الخاصة بالشركة وفقاً للصبفصل البيانات المالية المتعلقة بحملة البوال
 .AAOIFI)(بالمؤسسات اإلسالمية 

 
 نتائج العمليات

 .٢٠٠٤ و٢٠٠٣ي يلخص الجدول التالي نتائج عمليات الشركة لعام
 

 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ بآالف الدراهم

 ٤٥,٨٧٢ ٤٤,٦٥٩ األقساط التأمينية اإلجمالية               
 ٤٢,٧٤٢ ٣٧,١٤٨ األقساط التأمينية الصافية         

 )٣٠,٧٩٢( )٢٩,٧٨٧( صافي المطالبات
 )٣,٨٧٣( )٣,٨٥١( العموالت                           

 ٨,٠٧٦ ٣,٥١٠ نتائج العمليات التأمينية
 ٣,٢٠٨ ٢,٢٢٧ إيرادات اإلستثمار                  

 )٩٧١( ٢,١٠٠ أخرى       ) مصاريف(مداخيل 
 )٣,٦٠٨( )٣,٣٢٧( أجور

 )٣,١٠٥( )٣,١٨٢(                   مصاريف إدارية 
 ٣,٥٩٩ ١,٣٢٧ األرباح الصافية

 
وتحصل .  الوكالة في عملياتها التجاريةجتقوم الشركة بأعمال التأمين نيابةً عن حاملي الوثائق حيث تعتمد على نموذ

 تحصل الشركة على رسوم باإلضافة.  من قيمة األقساط اإلجمالية مقابل هذه الخدمات٪١٥الشركة على رسم وكالة يبلغ 
 . من عائدات اإلستثمار على األموال العائدة إلى حملة البوالص٪١٥مضاربة تبلغ 

 
 وتمثل التأمينات على اآلليات الجزء ،مليون درهم ٤٦ حوالي ٢٠٠٤تبتها الشركة في عام تكإبلغ إجمالي األقساط التي 

وتقوم الشركة بإسناد جزء من عملياتها التأمينية . يرادات من إجمالي اإل٪٩٢األكبر من عمليات الشركة بنسبة حوالي 
 ٢,٧ حوالي ٢٠٠٤وبلغت قيمة األقساط التأمينية المسندة في .  مع شركات إلعادة التأمين لغرض تأمين تغطية للعمليات

 .  من إجمالي األقساط التأمينية٪٦ أي حوالي ،مليون درهم
 

كما زاد هامش صافي . ٢٠٠٣ مليون درهم في ٣,٥ مليون درهم مقابل ٨,١بلغ صافي أرباح عمليات التأمين حوالي 
 .٢٠٠٣ في ٪٨ مقابل ٪١٨أرباح عمليات التأمين إلى حوالي 

 
نيابةً ص والحسابها الخ ناتجة عن العمليات اإلستثمارية التي تقوم بها الشركة لتتألف إيرادات اإلستثمار من عدة مداخي

 إستثمارات في شركات ،ة أو إجارةكعمليات مضاربستثماراتها على عدة أنشطة وتوزع الشركة إ. صعن حملة البوال
وتجدر اإلشارة أن . ق مع أحكام الشريعة اإلسالميةوافتتالتي  باإلضافة إلى المساهمات ، ودائع مصرفية،خاصة أو عامة

  .مليون درهم ٢٩حوالي تبلغ  ةشركات خاصة بقيمة إجماليفي كل إستثمارات الشركة المتاحة للبيع هي 
 

وجاءت هذه . ٢٠٠٣ مليون درهم في ١,٣ مليون درهم مقابل ٣,٦ حوالي ٢٠٠٤بلغ صافي أرباح الشركة في عام 
 .الزيادة نتيجة إلى التحسن في نتائج العمليات التأمينية للشركة باإلضافة إلى الزيادة في أرباح العمليات اإلستثمارية
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 الوضع المالي

 .٢٠٠٤ و ٢٠٠٣لوضع المالي للشركة في عامي يلخص الجدول التالي ا
 

 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ بآالف الدراهم

 ٣١٤ ٣١١ نقدي في الشركة والبنوك 
 ٨٣,٣٣٨ ٨١,٤٨٥ إستثمارات

 ٩,٥٩٩ ١٤,٥٠٢ موجودات متداولة
 ١,٣٩٣ ١,٨٨١ موجودات ثابتة

 ٩٤,٦٤٤ ٩٨,١٧٩ إجمالي الموجودات
 ٣٢,٩٠٨ ٣٧,٧٩٥ مخصصات تقنية
 ١٨,٣٣٠ ٢٠,٥٧٧ مطلوبات متداولة
 ٥١,٢٣٨ ٥٨,٣٧٢ إجمالي المطلوبات
 ٤٣,٤٠٦ ٣٩,٨٠٦ *حقوق المساهمين

 ٩٤,٦٤٤ ٩٨,١٧٩ إجمالي المطلوبات و حقوق المساهمين
  مليون درهم٥٠: رأس المال الشركة* 
 

 الموجودات

تقوم بها الشركة أغلبية تمثل اإلستثمارات التي . ٢٠٠٤ مليون درهم في نهاية ٩٥بلغ إجمالي موجودات الشركة حوالي 
فيما يلي عرض و. لصالح حملة البوالص ولحسابها الخاصهذه اإلستثمارات بالشركة تقوم و). ٪٨٨حوالي (الموجودات 

 :٢٠٠٤لهذه اإلستثمارات في نهاية 
 

 . مليون درهم مع بنك دبي اإلسالمي٥,٦إستثمارية بقيمة ودائع  
وتتألف هذه الدفعات من مضاربات . ت قامت لها الشركةإستحقاق إستثمارات في مضاربا/دفعات من بيع 

 ،٢٠٠٢ها الشركة مع رصد البنك نتيجة لبيع عملياتها في السعودية عام ب مليون درهم قامت ٣٤بقيمة 
 وقد قامت الشركة . مليون درهم من شركة رصد العالمية لخدمات التسويق١,٧إلضافة الى دفعة بقيمة اب

 .مع بنك دبي اإلسالمي تحصيلها  عندالدفعاتبإستثمار هذه 
 : مليون درهم تتألف من أسهم وحصص تملكها الشركة في ٢٩إستثمارات متاحة للبيع بقيمة  

 ). مليون درهم٦,٨(شركة رصد العالمية لخدمات التسويق في السعودية  -
 ). مليون درهم١٠,٤(شركة تأجير في السعودية  -
 ). مليون درهم١١,٨(ية  السعود–شركة العربية اإلسالمية للتأمين ال -

 . مليون درهم١٣بقيمة مبنى وأرض في منطقة الديرة في إمارة دبي  تملك الشركة :إستثمارات عقارية 
 

. نتتألف الموجودات المتداولة في ذمم مدينة من العمالء باإلضافة إلى ذمم مدينة في شركات التأمين وإعادة التأمي
وبلغ قيمة هذه ). المبالغ التي تستبعد الشركة تحصيلها(صات للمبالغ الهالكة وتظهر الشركة هذه الذمم صافية من المخص

 . مليون درهم٢,٣ حوالي ٢٠٠٤ المخصصات في
 

 المطلوبات

 باإلضافة الى مطلوبات أخرى ناتجة عن ،مخصصات ، غير المحققةالتأمينيةلشركة من األقساط اتتألف مطلوبات 
 .  عمليات الشركة التأمينية

 
األقساط التأمينية الصافية التي لم يتم إستخدامها من قبل العمالء في تاريخ تحضير البيانات قساط غير المحققة األتمثل 
 ما عدا ةصافية لكل منتجاتها التأمينيال من قيمة األقساط التأمينية ٪٤٠وتقدر الشركة هذه األقساط بحوالي . المالية

وبلغ مجموع األقساط التأمينية غير المحققة .  من قيمة هذه األقساط٪٢٥تقدر هذه األقساط بحوالي حيث التأمين البحري 
 . مليون درهم١٧ حوالي ٢٠٠٤في نهاية 

 
وبلغت قيمة هذه المخصصات . التي قد تنشأ عن العمليات التأمينية كما تقوم الشركة بأخذ مخصصات لتغطية المطالبات

 . ٢٠٠٣ مليون درهم في ٢١,٥ مقارنةً بحوالي ٢٠٠٤ مليون درهم في نهاية عام ١٦
 

 حقوق المساهمين

تقوم و. ٢٠٠٣ مليون درهم في ٤٠ مقارنة بحوالي ، مليون درهم٤٣حوالي  ٢٠٠٤في نهاية بلغت حقوق المساهمين 
. فقاً ألحكام قانون الشركاتو ، من أرباحها السنوية وإحتجازها في حساب اإلحتياطي القانوني٪١٠الشركة بإقتطاع 
 .٢٠٠٤ مليون درهم في نهاية عام ٥,٨تياطي القانوني للشركة وبلغ قيمة اإلح



 

٢٣ 

 
من  بإعتماد سياسة محاسبية جديدة تقضي بإعتماد مخصصات لتسديد القرض المقدم ٢٠٠٤وقد قامت الشركة في عام 

في إنخفاض مما أدى إلى  ٢٠٠٣وها قبل عام لتغطية العجز في حساب حملة البوالص نتيجة للخسائر التي تكبدالشركة 
 .األرباح المدورة

 
 .عند اإلنتهاء من عملية زيادة رأس المال سيبلغ رأس مال الشركة مليار درهم موزعة على مليار سهم

 



 

٢٤ 

 التوقعات المالية

 عدد من المخاطر  للتأكيد على وجود واألقسام األخرى من هذه النشرةمحاذير اإلستثمار في قسم نكرر ما تم ذكره
 قياسا إلى النتائج  الفعليةونشاطاتها والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاوت نتائج األعمال المستقبلية  الشركةالمالزمة ألعمال

 . المتوقعة في البيانات المستقبلية
 

وقد .   دورية الزمة لمواكبة األوضاع الفعلية وتطورات األعمال ومراجعاتعرضة لتعديالتالمالية  الشركة توقعاتإن 
 . عملياتالما قد يؤثر على نتائج م التسويقية وإستثماراتها ونفقاتها األخرى ليات الشركةتؤثر هذه المراجعات على عم

 .يصبح من الضروري األخذ بعين اإلعتبار أن التوقعات المالية ليست نهائية وأنها غير مضمونةوفي ضوء ذلك 
 

 

 حساب األرباح والخسائر
 

 .٢٠١٠ إلى سنة ٢٠٠٥توقعة من سنة  الملشركةحساب ارباح والخسائر ليلخص الجدول التالي 
 

 

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ف الدراهمباآل 
 ٥٤٤,٦٠٨ ٤٥٠,٦٩٨ ٣٥٦,٥١٥ ٢٧٢,٣٦٧ ١٩٤,٩٨٦ ١٥٦,٤٦٣ ناتج عمليات التأمين

 ١٠٧,٦٧٩ ٨٥,٧٤١ ٦٨,١٧٧ ٦٣,٨٩٢ ٨٧,٠١٦ ٤٨,٩٧٤ إيرادات إستثمارية وإيرادات أخرى
 )٣٠٤,٦٥٤( )٢٦٣,١٥٦( )٢٢٦,٠٣٠( )١٩٢,٨٩٢( )١٦٥,٤٥٠( )١٣٢,٧٦٦(  مصاريف إدارية
 )٧,٧٠٦( )٥,٥٧٥( )٣,٧٤٧( )٢,٥٣٤( )١,٢٧٣( )٢٧٦( ضرائب وزكاة 

 ٣٣٩,٩٢٨ ٢٦٧,٧٠٧ ١٩٤,٩١٥ ١٤٠,٨٣٣ ١١٥,٢٧٩ ٧٢,٣٩٥ الربح الصافي قبل حقوق األقلية
 )٧٧,٥٩٢( )٦٤,٠٨٩( )٤٨,٨٣٩( )٣٥,٥٠٨( )١٨,٠٣٧( )١٠,٨٥٩( حقوق األقلية

 ٢٦٢,٣٣٦ ٢٠٣,٦١٨ ١٤٦,٠٧٦ ١٠٥,٣٢٥ ٩٧,٢٤١ ٦١,٥٣٦  الصافي بعد حقوق األقليةالربح
 ٤٢,٥٦٧ ٣٠,٩٦٨ ٢٠,٩٠٥ ١٢,٧٣٠ ٥,٢٩٠ ٣,٨٠٩ تحويل إلى حساب المستأمنين

 ١٢٣,٨٤٣ ٩٦,٢١٨ ٦٩,٦٤٥ ٤٧,٦٠٤ ٢٢,٥٢٧ ١١,٥٥٧ توزيعات أرباح 
 ٤٢,٥٦٦ ٣٣,٨٧٨ ٢٤,٨١٦ ١٦,٥٨٠ ٨,٧٩٦ ٥,٤٦٤ تحويل إلى مخصصات قانونية
 ٥٣,٣٦٠ ٤٢,٥٥٥ ٣٠,٧١١ ٢٨,٤١٠ ٦٠,٦٢٨ ٤٠,٧٠٥ تحويل إلى األرباح المدورة

 

 



 

٢٥ 

 الميزانية 

 .٢٠١٠ إلى سنة ٢٠٠٥ المتوقعة من سنة يلخص الجدول التالي ميزانية الشركة
 

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ف الدراهمباآل 
        الموجودات 

 ١٢٩,١٤١ ٩٤,٤٣٨ ١٠٨,٩٥٦ ٧٩,٥٦٤ ٨٠,٢٥٥ ٦٣,٩٩٢ نقدي في الشركة
 ٥٠٢,٠٤٣ ٤٤٠,٢٧٥ ٣٨٣,٤١٣ ٣٣٨,٤٠٤ ٣٠٨,٤٩٧ ٢٧٨,٩٨١ بنكيةودائع 

 ١,٥٩٦,٤٦٩ ١,٣٦٩,٧٥٦ ١,١٤٩,٠٥٤ ١,٠٢٥,٦٢٢ ٩٠٨,٦٢٩ ٧٧٧,٩٧٢ إستثمارات 
 ٤٨١,٧٧٧ ٤٢٠,٤٩٠ ٣٦١,٦٦٢ ٢٩٦,٧٠١ ٢٤٥,٨٩٩ ٢٠٢,٢٨٦ ذمم مدينة

 ١٥١,٨٠٠ ١٧٦,٤٤٧ ٢٠٤,٠٥٨ ٢٢٤,١٦٦ ٢٣٥,٣١٥ ٢٢٦,٧١٢ موجودات أخرى
 ١٢,٢٧٥ ١٥,٢٠١ ١٨,١٧٥ ٢٢,٢١٥ ٢٤,٨٢٩ ١٨,٨٦٠ موجودات ثابتة

 ٢,٨٧٣,٥٠٦ ٢,٥١٦,٦٠٦ ٢,٢٢٥,٣١٩ ١,٩٨٦,٦٧٢ ١,٨٠٣,٤٢٤ ١,٥٦٨,٨٠٣ إجمالي الموجودات
       المطلوبات

 ٢٧٢,٦١٣ ٢١٥,٢٧٠ ١٦٧,٩٤٥ ١٢٩,٩٧٦ ١٠٣,٤٩٣ ٦٩,٢٣٣ أقساط غير محققة
 ٦١٩,٤٨٧ ٥٢٤,٥٤٦ ٤٤٦,٧٠٢ ٣٧١,٠٩٥ ٢٩٨,٢٢٦ ٢٣٨,٨٧٢ مخصصات للمطالبات

 ٢٣,٥٦٨ ١٧,٣١٨ ١٢,٨١٤ ٩,٥٢٠ ٧,٠٦٦ ٥,٢٧٤ مخصصات
 ٤١,٠٧٦ ٢٩,٨٢٨ ١٩,٧٠٩ ٩,١٢٥ ١٥,٣٤٦ ٢٣,٥٣٠ مطلوبات أخرى

 ٩٥٦,٧٤٤ ٧٨٦,٩٦٣ ٦٤٧,١٦٩ ٥١٩,٧١٦ ٤٢٤,١٣٢ ٣٣٦,٩١٠ المطلوباتإجمالي 
 ٤١١,٤٢٠ ٣٦٢,٧٩٠ ٣١٨,٦٩٥ ٢٨٣,٩٣٣ ٢٥٣,٩٩٠ ١٨١,٣٠٥ حقوق األقلية

       حقوق المساهمين
 ١,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ رأس المال

 ١٤٨,٧٠١ ١٠٦,١٣٥ ٧٢,٢٥٧ ٤٧,٤٤١ ٣٠,٨٦١ ٢٢,٠٦٥  مخصصات قانونية 
 ٢٥٧,٤٧٦ ٢٠٤,١١٦ ١٦١,٥٦١ ١٣٠,٨٥٠ ١٠٢,٤٤٠ ٤١,٨١٢ أرباح مدورة

   ١٦,٥٥٥ ٤,٧٣١ )٧,٩٩٨( )١٣,٢٨٨( المستأمنين) بلحسا(من )/قرض(دفع
 ١,٤٠٦,١٧٧ ١,٣١٠,٢٥١ ١,٢٥٠,٣٧٣ ١,١٨٣,٠٢٢ ١,١٢٥,٣٠٣ ١,٠٥٠,٥٨٨ حقوق المساهمين

 ٩٩,١٦٦ ٥٦,٦٠٢ ٢٥,٦٣٧ ٤,٧٣١ )٧,٩٩٨( )١٣,٢٨٨( لمستأمنينحساب ا
   )١٦,٥٥٥( )٤,٧٣١( ٧,٩٩٨ ١٣,٢٨٨  إلى الشركة)دفعات/ ( قرض من الشركة

 ٢,٨٧٣,٥٠٦ ٢,٥١٦,٦٠٦ ٢,٢٢٥,٣١٩ ١,٩٨٦,٦٧٢ ١,٨٠٣,٤٢٤ ١,٥٦٨,٨٠٣ لي المطلوبات وحقوق المساهمينإجما
 

 توزيع األرباحسياسة 

 على األقل من صافي الدخل كتوزيعات نقدية  ٪ ٥٠ تقضي بتوزيع لتوزيع األرباحشركة سياسة المن المتوقع أن تتبنى 
  كما أن قرار .اإلستثماريويل المصرفي ورأس المال العامل واإلنفاق متطلبات التمسلبا على  ذلك ال يؤثرعلى أن 

 .مجلس اإلدارة والجمعية العمومية للشركة لما يحقق مصلحة الشركة حسب تقديرتوزيع األرباح خاضع 

 المدققون

ادية وقامت الجمعية العمومية الع .٢٠٠٤ لغاية عام  حسابات الشركةتدقيقت أند يونغ أعمال س شركة إرنولتت
ويتم تعيين . ٢٠٠٥ كمدقق لحسابات الشركة لعام (KPMG)ج .م.ب. بتعيين شركة ك١٥/٦/٢٠٠٥للمساهمين بتاريخ 

 .نيالمدققين سنوياً في إجتماع الجمعية العمومية العادية للمساهم
 



 

٢٦ 

 مسائل قانونية

 . ويجدر قرائته معهمااإلماراتلى بنود عقد تأسيس الشركة وقانون الشركات التجارية في يستند إ التاليالملخص ن إ
 

 عقد التأسيس

كشركة مساهمة عامة وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية في مقيدة في سجالت وزارة اإلقتصاد والتخطيط الشركة 
 . الحقوق واإللتزامات المصاحبة لملكية أسهم الشركة بالتفصيلنظام الشركة األساسييحدد  و.اإلمارات العربية المتحدة

 
 هم الشركةأس

 )١(إماراتي واحد  قدرها درهم سهم بقيمة إسمية ار موزعة على مليإماراتي درهم ارمليالمصرح به يبلغ رأس المال 
 وبوجه خاص فان حقوق األسهم متساوية فيما يتعلق .حيث الحقوق والواجباتوجميع هذه األسهم متماثلة من  .للسهم

ال يحق و .قيمتها اإلسميةبالمصاحبة لملكية األسهم محدودة  اإللتزامات إن .والتوزيعات في حال التصفيةبتوزيع األرباح 
 .تهملمجلس اإلدارة أو الجمعية العمومية للشركة زيادة إلتزامات حملة األسهم دون موافق

 
 حقوق التصويت

ويتم تبني قرارات .  في إجتماعات الجمعية العمومية لحملة األسهم واحداً الشركة مالكه صوتاًأسهميخول كل سهم من 
 .الجمعية العمومية للشركة وفقا ألصوات غالبية األسهم الممثلة في مثل هذه اإلجتماعات

 
 تسجيل األسهم

تحتفظ الشركة بسجل لألسهم يضم أسماء وبيانات مفصلة عن حملة األسهم ويتم إصدار شهادة لحامل األسهم توضح 
 إلى صورة  اإلسميةسوق دبي المالي ستتحول شهادات األسهمعند إدراج األسهم في و .عدد األسهم التي يملكها

بعمليات نقل األسهم إالّ تعترف الشركة ولن  .سجل األسهم إلى سوق دبي المالي وينقل (Dematerialized) لكترونيةإ
 .التي تظهر في السجل

 
  األرباحتوزيع

 )٪١٠(إقتطاع غير أن الشركة ملزمة ب .سهم للتوزيع على حملة األقاباليكون صافي دخل الشركة في كل سنة مالية 
 . المدفوع من إجمالي رأسمال الشركة)٪٥٠(بلوغ ذلك االحتياطي كإحتياطي قانوني لحين صافي أرباحها من 

 
  الجمعية العمومية

األرباح تلتزم الشركة بعقد إجتماع واحد على األقل في السنة للجمعية العمومية العادية ومناقشة ميزانية الشركة وحساب 
مجلس أعضاء وإنتخاب مراجعي الحسابات توزيع األرباح وتعيين والخسائر والتصديق عليها والنظر في مقترحات 

عادية ألغراض أخرى مثل العمومية غير الجمعية الوقد تتم الدعوة إلجتماعات  ).عندما يحّل موعد انتخابهم(اإلدارة 
تصويت والنصاب القانوني في اليخضع  .ل أو تصفية الشركةرأس الما زيادةأو بحث تعديل عقد تأسيس الشركة 

 . الشركات التجارية في اإلماراتإلى أحكام قانون العادية والغير عاديةإجتماعات الجمعية العمومية 
 

 مجلس اإلدارة

ن يخول مجلس اإلدارة بصالحيات واسعة إلدارة شؤون الشركة والقيام بجميع المهام فيما عدى تلك التي تقع ضم
تنتخبهم الجمعية العمومية و  عضواً تحدد عددهم١١ إلى ٣يتكون مجلس االدارة من  .صالحّيات الجمعّية العمومية

 .سنوات ٣لدورات متالحقة مدة كل دورة  للشركة
 



 

٢٧ 

 التكافل وإعادة التكافلقطاع 

الحصر الدراسات القطاعية المتخصصة  تشمل على سبيل المثال ال عددةتم جمع المعلومات الواردة في هذا الجزء من مصادرة مت
 إضافة إلى العديد من ، وأريج)(Standard & Poors وستاندرد اند بورز)(Swiss Re الصادرة عن كل من سويس ري

 .المعلومات العامة التي حصلت عليها شعاع كابيتال خالل فترة إعداد هذه النشرة
 

 )التكافل(مقدمة حول التأمين اإلسالمي

 لمباديء التكاف

 ١٤يعتبر التكافل مجال عمل حديث نسبياً على الرغم من أن أصوله تعود إلى الممارسات اإلسالمية منذ ما يزيد على 
وقد تلقت محاوالت . ١٩٨٤ وفي ماليزيا منذ العام ١٩٧٩بدأ تطوير قطاع التكافل الحديث في السودان منذ العام . قرناً

التأمين المستند على أسس  بسمحاإلسالمي فتوى تالفقه  مجمع دما أصدر عن١٩٨٥التطويراألولية دفعة قوية في العام 
ويختلف التكافل عن . ومعلوم أن التأمين التقليدي ينطوي على عناصر تجعله مخالفا ألحكام الشريعة اإلسالمية. تعاونية

 مثلما هو الحال في ،أقساطاً فعلى الرغم من أن العمالء يدفعون ،التأمين التقليدي في أنه مهيكل وفقا لمناهج تبادلية
التأمين التقليدي إال أنه وفي ظل التأمين التكافلي يتم تجميع مساهمات المشاركين معاً بحيث يتم تقسيم الخسائر وإعادة 

 .دفع اإللتزامات وفقا لقواعد عمل القناة التي يتم تجميع األموال من خاللها
 

 :ء التاليةىويعتمد التكافل على المباد
 .ملة البوالص التأمينية لما فيه المصلحة المشتركةتعاون ح 
 .ملة البوالصحيتم تقسيم الخسائر وتوزيع اإللتزامات وفقاً لمساهمة  
 . ملة البوالصحالمفاضلة بين عدم  

 
  التكافلنماذج

 من الترادف بينوبدالً . يتم هيكلة شركات التأمين التكافلي بصورة أشبه بشركات التأمين التعاوني أو التبادلي في الغرب
حملة البوالص وحملة األسهم يتم في شركات التكافل الجمع بينهم حيث يملك الطرفان رأس المال ويتشاركون في 

وعلى الرغم من أن فقهاء الشريعة اإلسالمية نجحوا في اإلتفاق على مجموعة من المكونات والسمات المميزة . األرباح
لمعالجة العالقة بين المساهمين مختلفة تطبيقات  المنتجات بصورة تجارية ظهرت للتأمين التكافلي إال أنه ومع طرح تلك

 . األمر الذي سوف نشرحه بالتفصيل فيما يلي،في شركات التأمين اإلسالميوالمستأمنين 
 
دخل ويعتمد هذا النموذج على مفهوم المضاربة الخالصة بحيث تتقاسم شركة التكافل وحملة البوالص : ذج التعاونيونمال

 من الفائض دون اإلقدام على أي ٪١٠٠ويحق لحامل بوليصة التأمين التعاوني الحصول على . اإلستثمار المباشر فقط
 حيث يتم توزيع األموال )الحياة (ويتم إعتماد هذا النموذج في بوالص التأمين العائلي التكافلي. خصم قبل التوزيع

 .بالكامل على المشاركين
 

وقد يتم تقسيم الربح أو .  هذه النموذج يتم إقتسام الفائض بين حملة البوالص وشركة التكافلوفي: نموذج المضاربة
وبوجه عام فإن تلك الترتيبات المتعلقة بإقتسام المخاطر . الفائض بناء على نسبة يتم االتفاق عليها بين األطراف المتعاقدة

 .ب عوائد األقساط المستثمرةتسمح لشركة التكافل بإقتسام نتائج عمليات التأمين إلى جان
 

قتسام المخاطر بصورة جماعية بين المشاركين بينما تحصل شركة التكافل على إ لهذا النمط يتم قاًوف: نموذج الوكالة
 وال تشارك أو تتحمل أية نتائج عن العمليات حيث أن ذلك يعود إلى المشاركين ،رسم معين في مقابل الخدمة كوكيل

ووفقاً لنمط الوكالة يمكن لشركة التأمين فرض رسم إدارة ورسم تحفيزي . الفائض أو بالعجزسواء كانت النتيجة ب
 .لألداء

 
ويشمل هذا النمط المؤسسات المملوكة حكومياً والمؤسسات االجتماعية والبرامج التي تدار على : النموذج الالربحي

من جانب مشاركين لديهم الرغبة في مد يد  ٪١٠٠أسس غير ربحية وتعتمد على مساهمات تعد بمثابة تبرع بنسبة 
 .العون للمحتاجين من أفراد المجتمع

 
 إعادة التكافل

ويتعين على شركات التأمين اإلسالمي إعادة التأمين ضد . يعتبر إعادة التأمين بمثابة التأمين على شركات التأمين
 ونظراً لمحدودية طاقة إعادة التأمين بالنسبة . ألحكام الشريعة اإلسالميةالمخاطر التي تنطوي عليها أعمالهم وفقاً

لشركات إعادة التكافل فقد سمحت لجان الرقابة الشرعية بإحالة أقساط التكافل األساسية إلى شركات إعادة التأمين 
 .التقليدية



 

٢٨ 

لتكافل لشركة وإعادة التكافل هو شكل من أشكال التأمين حيث تقوم شركة التكافل بدفع قسط متفق عليه سلفاً من أموال ا
 . وفي المقابل تؤمن شركة إعادة التكافل تغطية المخاطر المعاد التأمين عليها،إعادة التكافل

 :ومن بين شركات إعادة التكافل الناشطة في األسواق العالمية
  السودان- الوطنية إلعادة التأمين 
 ماليزيا -" اريل" آسيان الدولية إلعادة التكافل 
 تونس  -سعودي التونسيالإعادة التأمين بيت  

 
 التحديات التي تواجه قطاع التأمين التكافلي

 البيئة التنظيمية

حتى وقتنا هذا لم تواكب التشريعات والقوانين والقواعد التنظيمية المتعلقة بقطاع التأمين التكافلي الطلب واالهتمام 
 وهيئات الرقابة الشرعية ،اإلشرافية والتنظيميةوهناك إختالفات واسعة النطاق بين الجهات . المتزايد بمنتجات التكافل

إن هذا الوضع يدعو إلى درجة أكبر من توحيد الرؤى . في دول العالم بشأن إعتماد وقبول العديد من المنتجات
ومن بين أبرز القضايا التي . والمنطلقات بين الجهات المختلفة والسلطات اإلشرافية ذات الصلة بقطاع التأمين التكافلي

 :ومعالجتها والبحث عن حلول لها ما يليعين التصدي لها يت
 .توحيد مصطلحات التكافل عالمياً 
 .لتكافل العائليلموحدة تطوير صيغة  
 .الوصول إلى إجماع بشأن نظام لتحديد الفوائض الموزعة على المشاركين وحملة األسهم 

 
على صعيد محاولة خلق سوق تكافل إسالمي وتأتي مملكة البحرين في صدارة الدول التي حققت أفضل اإلنجازات 

لتزام بالمعايير ضرورة اإلإلى مؤسسة النقد البحرينية مؤخراً مختلف شركات التأمين اإلسالمي دعت وقد . شامل التنظيم
  ).(AAOFIلشركات التأمين اإلسالمية  لمراجعةواالمحاسبة  هيئةالمحاسبية ومعايير الشريعة التي أقرتها 

 
نقد البحرين قاعدتين مشتركتين للعمل في أموال التكافل األولى هي نموذج المضاربة والثانية هي وحددت مؤسسة 

 .نموذج الوكالة
 

لشركات التأمين اإلسالمي  لمراجعة المحاسبة واهيئةوهذان النموذجان هما الوحيدان المعترف بهما من جانب 
ى الرغم من ذلك تجدر اإلشارة إلى أن القبول بنموذج المضاربة وعل. بإعتبارهما اآللية المناسبة للعمل في مجال التكافل

 .محدود بأشكال معينة من أعمال التأمين التكافلي مثل التكافل العائلي أو التكافل التعاوني
 

 أسواق المال

 مع ىش فإن قدرتها على تحقيق عوائد تتماوبالتالي. صملة البوالحتقوم شركات التكافل بإدارة األموال المجمعة من 
 . تجاه حملة البوالص يتوقف إلى حد بعيد على نوعية األدوات المالية المتاحة في السوقإلتزاماتها

 
ومن الجدير بالذكر أن هناك خيارات محدودة أمام شركات التكافل إلستثمار األموال المجمعة من األقساط وفقاً لقواعد 

نشاء صناديق إيجارة كبديل للسندات وصناديق لإلستثمار في القطاع العقاري وهناك حاجة ماسة إل. الشريعة اإلسالمية
ستثمارية أمام شركات التكافل بحيث يتم تداولها على نطاق عام لتنويع البدائل اإل وغيرها من األصول القابلة للتسديد

 .ومساعدتها في منافسة شركات التأمين التقليدية على تحقيق عوائد 
 

 كافلطاقة إعادة الت

 ألنه يتعين على شركات التكافل إعادة تسعى شركات إعادة التكافل لتعزيز وتقوية القدرات المالية لقطاع التكافل ونظراً
عد ضرورة  لقاعدة إعادة التكافل فإن المسارعة إلى تنمية وتطوير طاقة إعادة التكافل إقليمياً ُيالتأمين على المخاطر وفقاً

 .ة إعادة التكافل دون تحقيق المزيد من النمو في السوق األوليةملحة حتى ال يحول ضعف طاق
 

 أي شركة إعادة تأمين مصنفة إال أن هذا الوضع ة شركات عَد تفتقد السوق اإلقليمية حاليا لوجود،بست ريوباستثناء 
 .مرشح للتغيير

 
 حجم الرسملة 

مازالت حتى اآلن دون مستوى النضوج في ظل وعلى الرغم من النمو الذي تشهده سوق التكافل بوجه عام إال أنها 
إن مستوى رسملة شركات التكافل وإعادة التكافل متواضع . وجود أعداد من الشركات الصغيرة محدودة رأس المال

. ويتعين تعزيزه لتمكينها من قبول معدالت أعلى من األقساط واإلحتفاظ بمستويات أكبر من مخاطر األعمال نسبياً
ية الرساميل واإلحتياطيات الرأسمالية فإن جانباً كبيرا من األعمال المتعلقة بشركات التكافل يتحول إلى  لعدم كفاونظراً

 .شركات التأمين التقليدية



 

٢٩ 

 
 مستوى الوعي والتعليم

وهناك تفاوت ملحوظ في السمات المميزة لألسواق على صعيد العالم العربي واإلختالفات الرئيسية تتعلق بالتعاطي مع 
 .طر وضعف الوعي التأمينيالمخا

 
 إضافة ،إن العديد من الدول اإلسالمية تفتقد إلى الثقافة التأمينية كما أن هناك ضعف في معرفة الجمهور بمباديء التكافل

 .إلى الشكوك إزاء مشروعيتها خاصة التأمين على الحياة
 

 صناعة التأمين

 تجاهات صناعة التأمين العالميةإ

 ٢٠٠٣ في العام ٪٢حوالي  لقطاعي التأمين على الحياة وأنماط التأمين األخرى بنسبة بلغت نمت األقساط التأمينية
 مليار دوالر ألنماط التأمين ١٢٦٨ مليار دوالر للتأمين على الحياة و١٦٧٣ مليار دوالر منها ٢٩٤١لتصل إلى 

 .األخرى
 

 من أقساط التأمين السنوية ٪٦٠التأمين بما متوسطه وقد مثل قطاع التأمين على الحياة تاريخياً الجانب األكبر من أقساط 
 .خالل السنوات العشر الماضية

 
 . ٢٠٠٣ في العام ٪٨وبلغت حصة صناعة التأمين من إجمالي الناتج المحلي العالمي 

 
  ٢٠٠٣-١٩٩٤ حجم األقساط التأمينية العالمية :بيان 
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وبلغت حصة سوق التأمين في أمريكا الشمالية من أنشطة . الميةتستحوذ الدول الصناعية على غالبية أنشطة التأمين الع
 مليار دوالر تستحوذ الواليات المتحدة على ١١١٥ وبقيمة إجمالية لألقساط بلغت ٢٠٠٣ في العام ٪٣٨التأمين العالمية 

 .الجانب األكبر منها
 

 ٪٣٣,٦أهم أسواق التأمين العالمية بنسبة وتأتي أسواق أوروبا الغربية واليابان في المرتبتين الثانية والثالثة بين 
 بلغت  عالياًوعلى الرغم من أن قطاع التأمين في األسواق الناشئة سجل نمواً.  من إجمالي األقساط على التوالي٪١٦,٣و

نتشار إ إال أن تلك األسواق مازالت دون مستوى التطوير من زاوية معدالت ،٢٠٠٣ إلى ٢٠٠٢ من ٪٧,٢نسبته 
  .مينيةالخدمات التأ

 
 
 
 

مليارات 
 الدوالرات



 

٣٠ 

 )٢٠٠٣(مؤشرات قطاع التأميني : جدول
  

 األقساط التأمينية
 )الدوالرات ماليين(

 وحجم النم
 للتضخم المًعدل
)٪( 

الحصة من 
 السوق العالمي

)٪( 

األقساط التأمينية 
 كنسبة

 من الناتج المحلي
)٪( 

األقساط التأمينية 
 للفرد

 )دوالرات(

 ١٣٥٠ ٨,٥٢ ٣٩,٣ ٢,٧ ١,١٥٦,٥١٢ القارة األمريكية
 ٣٤٦٤ ٩,٤ ٣٧,٩ ٢,٧ ١,١١٤,٦٤٢ أمريكا الشمالية
 ٧٨ ٢,٤٥ ١,٤ ١,٤ ٤١,٨٧١ أمريكا الالتينية

 ١٢٥٢ ٧,٩٨ ٣٤,٨ ١,١ ١,٠٢٢,١٥٨  القارة األوروبية
 ٢٠٨٥ ٨,٤٦ ٣٣,٦ ٠,٦ ٩٨٧,٧٥٥  أوروبا الشرقية

 ١٠٣ ٣,١ ١,٢ ١٨,٤ ٣٤,٤٠٢  أوروبا الوسطى والغربية
 ١٨٣ ٧,٥١ ٢٣,٣ ٢,٦ ٦٨٥,٧٥٣  أسيا

 ٣٧٧١ ١٠,٨١ ١٦,٣ )٠,١( ٤٧٨,٨٦٥  اليابان
 ٥٨ ٤,٩١ ٦,٦ ٩,٨ ١٩٤,٤٦٢  جنوب شرق أسيا
 ٤٤ ١,٦٥ ٠,٤ ١,١ ١٢,٤٢٦  الشرق األوسط

 ٣٦ ٤,٠٩ ١,١ )١٠,١( ٣٠,٩٦٨  أفريقيا
 ١٤٤٩ ٧,٧ ١,٥ )١,٩( ٤٥,٢٨٠  اأوقياني

 ٤٧٠ ٨,٠٦ ١٠٠,٠ ٢,٠ ٢,٩٤٠,٦٧٠ العالم 
 ٢٧٦٤ ٩,٢١ ٨٩,٣ ١,٤ ٢,٦٢٦,٥٤٢  صناعيةالبلدان ال

 ٥٩ ٣,٧٨ ١٠,٧ ٧,٢ ٣١٤,١٢٨  األسواق الناشئة
      Swiss Re: المصدر

 
 دوالر في حين أن المتوسط في األسواق الناشئة لم ٤٧٠ إلى٢٠٠٣ في العام وقد وصل متوسط األقساط لكل فرد عالمياً

أمين من حيث الناتج المحلي اإلجمالي فإن النسبة في الدول  وبقياس معدل إنتشار خدمات الت. دوالر٦٠يزد على 
 . تقريبا في األسواق الناشئة٪٤ مقابل ٢٠٠٣ في العام ٪٩الصناعية المتقدمة وصلت إلى حوالي 

 

وهناك فجوة كبيرة في متوسط اإلنفاق التأميني بين األسواق الناشئة ففي سنغافورة على سبيل المثال يصل متوسط 
.  دوالرات في باكستان ودوالرين في بنجالدش٣ ن ع ال يزيد دوالرا في حين أنه١٦٢١ميني لكل فرد إلى اإلنفاق التأ

و ينطبق األمر نفسه على معدالت إنتشار الخدمات التأمينية ففي حين تشهد جنوب إفريقيا أعلى معدل إنتشار تأميني في 
 .٪٠,٥ة في السوق السعودية هي األقل حيث لم تتجاوز نجد أن نسبة إنتشار الخدمات التأميني ،٪١٥,٩العالم بنسبة 

 

 ستعراض سوق إعادة التأمينإ

. تتركز شركات إعادة التأمين في كل من بيرمودا وفرنسا وألمانيا واليابان وسويسرا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة
تأمين في العالم فإن حجم قطاع إعادة  شركة إلعادة ال٢٤٠ لدراسة أعدتها مؤسسة ستاندرد أند بورز وشملت ووفقاً

 بما يمثل ٢٠٠٣ مليار دوالر أمريكي في العام ١٦٤بلغ )  على أساس صافي األقساط المكتتبةمحسوباً(التأمين العالمي 
وعالوة على ذلك فقد أظهرت الدراسة أن أكبر خمس شركات إلعادة .  من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي٪٠,٥حوالي 

. ٪٢٥أما الشركات العشر الكبرى التالية فتصل حصتها السوقية إلى من السوق،  ٪٥٢تستحوذ على   العالمالتأمين في
وخالل السنوات األخيرة عملت شركات إعادة التأمين العالمية على توسيع نطاق أسواقها في محاولة للحصول على حجم 

 في تنويع تهاعلى الحياة باإلضافة إلى عن رغبكبر في األسواق الجديدة وخاصة في قطاع إعادة التأمين أأعمال 
 .المخاطر بشكل أكبر

 

 كبرى شركات إعادة التأمين: جدول

 الشركات
 أقساط إعادة التأمين الصافية

 ) الدوالراتمليارات(

Munich Re ٢٩,٢ 
Swiss Re ٢٤,٨ 

Berkshire Hathaway Re ١١,٩ 
Employers Re ٩,٧ 
Hannover Re ٨,٧ 

Lloyd's ٧,٨ 
Allianz Re ٥,٢ 

SCOR ٤,٣ 
Converium ٣,٨ 
Partner Re ٣,٦ 

 Swiss Re: المصدر
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 سوق الشرق األوسط

 ١٢,٤ بإجمالي أقساط مكتتبة بلغ ،٪٠,٤ إلى ٢٠٠٣وصلت حصة الشرق األوسط من سوق التأمين العالمية في العام 
 أكثر من مثيالتها في ،إعادة التامينشركات يد على  بعوتعتمد شركات التأمين في الشرق األوسط إلى حٍد. مليار دوالر

 مليار دوالر في العام ٢,٨٥٣وبلغ إجمالي األقساط المعاد التأمين عليها في الدول العربية .  العالمفيأية منطقة أخرى 
الخليجي  فقد سجلت أسواق دول مجلس التعاون ، وهناك تفاوت كبير في نسبة إعادة التأمين في األسواق العربية.٢٠٠٣

 ومن ثم أسواق المشرق ٪٢٨,١ تبعتها الدول العربية األفريقية بنسبة ٪٥٩,١أعلى نسبة في المنطقة العربية حيث بلغت 
 .٪٢٧,٦العربي بنسبة 

 
ويشهد الطلب على خدمات التأمين نمواً ملحوظاً في منطقة الشرق األوسط نظراً للتغيرات البنوية للسوق مثل إلزامية 

 باإلضافة إلى ، إلى جانب التأمين الصحي،تأمين الطرف الثالث في التأمين على السياراتكات التأمين العديد من خدم
 .جانب النمو السريع في أعمال تطوير البنية األساسية خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي

 
ية بالنسبة لشركات إعادة األكثر جاذب ومن الطبيعي في هذا الصدد أن تكون األسواق األسرع نمواً في المنطقة هي

 ونظراً لمعدالت النمو العالية التي تسجلها أسواق التأمين في دبي والبحرين فإن هاتين السوقين هما ،التأمين العالمية
وتشكل . األكثر جاذبية على الصعيد اإلقليمي وهما مرشحتان إلستحواذ على الجانب األكبر من سوق التأمين بالجملة

 . لحجمها الكبيرالعالميين نظراًالمحليين وواعدة سواء لشركات التأمين أو معيدي التأمين  صة نموالسوق السعودية فر
 

 وهو ما يوازي ضعف حجم األقساط ٢٠٠٣وبلغ إجمالي األقساط المكتتبة في السعودية حوالي مليار دوالر في العام 
أقساط التأمين غير ذات الصلة بالتأمين على وتمثل .  مليون دوالر٥٠٠ والذي بلغ حوالي ١٩٩٢المكتتبة في العام 

 . من األقساط التأمينية المكتتبة في السعودية٪٩٠الحياة حوالي 
 

وتترقب شركات التأمين التقليدية واإلسالمية على حد سواء قانون التأمين في السعودية الذي طال انتظاره والذي سيفتح 
 أدنى لرأسمال وسيحدد قانون التأمين الجديد حداً . التأمينية أمامهمالسوق السعودية الضخمة والضعيفة من حيث التغطية

وهناك مجال كبير لتطوير قطاع التأمين . شركات التأمين وسيوفر قواعد تنظيمية ويعزز دور هيئات الرقابة على التأمين
والكثافة ) اتج المحلي اإلجماليأقساط التأمين إلى الن(وإذا تم القياس على أساس معدل االنتشار التأميني  .في السعودية 

يتضح جليا إلى أي مدى مازالت سوق التأمين في السعودية ضعيفة من حيث االنتشار واإلقبال ) أقساط التأمين لكل فرد(
 .على الخدمات التأمينية

 
لمية في  وهو أدنى المعدالت العا٪٠,٥ إلى ٢٠٠٣وقد وصل معدل انتشار الخدمات التأمينية في السعودية في العام 

 وتجدر اإلشارة . أمريكياً دوالرا٤٥,٥ًحين تظهر مؤشرات الكثافة التأمينية أن معدل إنفاق الفرد على التأمين لم يتجاوز 
 .إلى أن السلطات السعودية قد بدأت مؤخراً بإعطاء رخص تجارية جديدة لشركات التأمين وإعادة التأمين

 
. يجياً وإن كان بطيئاً من حيث اإليرادات التأمينية خالل السنوات الماضيةوقد سجلت أسواق التأمين العربية نمواً تدر

 إلى ١٩٩٩ خالل الفترة من ٪٩وبلغ متوسط النمو السنوي لألقساط التأمينية المكتتبة في دول مجلس التعاون الخليجي 
 األقساط المكتتبة وقد جاءت كل من قطر والكويت في صدارة قائمة أسرع األسواق نمواً من حيث إجمالي .٢٠٠٣
أما أكبر سوقين تأمينيتين وهما السعودية واإلمارات   .٪١٢ والبحرين بنسبة ٪١٣ تليها سلطنة عمان بنسبة ٪١٧بنسبة 

 . تقريبا في الفترة ذاتها٪٦العربية المتحدة فقد سجلتا نموا نسبته 
 

 : التالية نظراً للعواملليميةومن المنتظر أن ينمو قطاع التأمين بمعدالت أبطأ في بقية األسواق اإلق
 

  .غياب التحرك نحو تحرير البيئتين التنظيمية والقانونية 
 . فتقاد إلى المزايا الطبيعية المتوفرة في دول مجلس التعاون الخليجي مثل النفط والغازاإل 
 .عدم وجود مناخ إقتصادي قادر على ضمان تحقيق نمو قوي لقطاع التأمين 

 
نمو السكاني المتسارع في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا إلى جانب الحاجة إلى مواكبة متطلبات ومما الشك فيه فإن ال

 .منظمة التجارة العالمية سيحفزان مهمة دول المنطقة على القيام بإصالحات هيكلية في قطاع التأمين
 

 للشركات التي تركز على مهمةفرصاً  وتفرض البيئة الحالية مطالب عالية على قطاع إعادة التأمين غير أنها تمثل أيضاً
  .الحفاظ على قوتها المالية وتقديم خدمات متطورة لعمالئها

 
 
 



 

٣٢ 

 إتجاهات سوق التكافل وإعادة التكافل

 التكافل 

شهدت السنوات العشرين الماضية نمواً في عمليات التكافل في الدول اإلسالمية إلى جانب الدول األخرى التي تضم 
وقد أصبح قطاع التكافل أحد أبرز القطاعات المالية في األسواق اآلسيوية والعربية واإلفريقية . بيرةجاليات إسالمية ك

 . خالل العامين الماضيين٪٣٠ و٪١٠بمعدالت نمو تتراوح بين 
 

من  رتفع إجمالي أقساط التكافل المباشرإوقد .  دولة حول العالم٣٠ شركة للتأمين التكافلي في ٦٠ويوجد حالياً حوالي 
 .٢٠٠٣ مليار دوالر أمريكي في العام ١,٧ إلى ١٩٩٣ مليون دوالر في العام ٣٠ حوالي

 
ر تنظيمية موحدة وتوفير أدوات مالية طوضع أ وهناك حاجة لمزيد من التطوير في هذا القطاع الحديث نسبياً من قبيل

 . وتنمية وعي الجمهور وتثقيفهم،افل وتأسيس المزيد من شركات إعادة التك،متوافقة مع معايير الشريعة اإلسالمية
 

 ثم دول أسيا ٪٢٧ من أنشطة التأمين التكافلي عالميا تليها ماليزيا بنسبة ٪٦٣وتصل حصة الدول العربية إلى حوالي 
 .٪١ بينما تصل مساهمة كل من أوروبا والواليات المتحدة في سوق التكافل العالمية إلى ٪٩الباسيفيك بنسبة 

 
 ،)البحرين( الدولية للتكافل ،)قطر( شركات التأمين اإلسالمي كل من الشركة القطرية للتأمين اإلسالمي وتشمل قائمة أهم

 والمجموعة العربية للتأمين أريج ،)اإلمارات( الشركة اإلسالمية العربية للتأمين ،)الكويت(شركة التكافل اإلسالمي 
 ).البحرين(
 

ن اإلسالمي من فرص نمو كما أن هناك حرص متزايد على اإلستفادة من وهناك إدراك متسارع بما يحمله قطاع التأمي
على مما يدل  ،هذا القطاع األمرالذي يفسره ظهور العديد من شركات التكافل وإعادة التكافل خالل العامين المنصرمين

 .تزايد وعي وثقة الجمهور في هذا القطاع
 

 إعادة التكافل

 ألسس التأمين التقليدية جهة مشكلة الحاجة إلى إعادة التأمين على أنشطتها وفقاً يتعين على شركات إعادة التكافل موا
وقد أجاز فقهاء الشريعة لشركات التكافل . نظراً لقلة عدد تلك الشركات وضعف طاقة إعادة التكافل المتاحة في السوق

 .البديل المناسب إلعادة التكافلباللجوء إلى األساليب التقليدية إلعادة التأمين على أنشطتهم طالما لم يتوفر 
 

وتبعاً لذلك فقد بدأت شركات إعادة التأمين التقليدية في الدول اإلسالمية تأخذ جانبا من المخاطرعلى أن يتم إعادة التأمين 
 .على جانب آخر من المخاطر من خالل شركات إعادة التأمين العالمية

 
 مليون دوالر وتتراوح نسبة المخاطر المحولة من جانب ٥٠٠حو  ن٢٠٠١وبلغ إجمالي أقساط إعادة التكافل في عام 

 في الشرق األقصى حيث أن لدى شركات التكافل معدل أقل نسبيا من المخاطر ٪١٠شركات التكافل بين حوالي 
 .٪٨٠التجارية في حين تصل النسبة في أسواق الشرق األوسط إلى 

 
 إلعادة  آسيان رييخصصة في إعادة التكافل عن ثالث شركات هقريب لم يزد عدد الشركات العالمية المتوحتى وقت 

 . في سنغافورة إلعادة التكافل في ماليزيا وبست ري في تونس وطوكيو مارين أند نشيدوالتكافل
 

وتعد شركات آسيان ري في ماليزيا من بين أبرز شركات إعادة التكافل التي استفادت من الطلب الكبير في ماليزيا على 
 . خالل السنوات الثالث الماضية٪٨٠ حوالي سنوي لألقساطالنموالمعدل حيث بلغ   العائليالتكافل

 
ومما الشك فيه فإن دخول شركات جديدة إلى السوق سيعزز بدرجة كبيرة من طاقة إعادة التكافل األمر الذي سوف 

مع شركات تعمل وفقا للشريعة اإلسالمية يمنح شركات التأمين التكافلي مزيداً من الخيارات إلعادة التأمين على أعمالها 
  .بدالً من شركات إعادة التأمين التقليدية

 
 التي تتخذ من البحرين مقرا لها في الربع األول من العام )أريج(من جهة أخرى أعلنت المجموعة العربية للتامين 

ز دبي المالي العالمي برأسمال  مركفي عن قيامها بتأسيس شركة جديدة إلعادة التكافل من المتوقع ترخصيها ٢٠٠٥
 . مليون دوالر١٢٥قدره 

 
 
 
 
 



 

٣٣ 

  التكافل وإعادة التكافلشركات : جدول

 ولةالد الشركة

 البحرين شركة السالم اإلسالمي التكافلي 
 البحرين األهلي التكافل 

 البحرين سوليدرتي
 البحرين  شركة التكافل وإعادة التكافل العالمية لإلستثمار

 البحرين لدولية للتكافلالشركة ا
 لبحرينا شركة التكافل اإلسالمي للتأمين 

  ألردنا الشركة اإلسالمية للتأمين 
 الكويت  شركة الوطنية تكافل للتأمين 

 الكويت  شركة فيرست تكافل للتأمين 
 الكويت شركة الخليج للتكافل

 الكويت  شركة الوثاق التكافل للتأمين 
 ماليزيا إلعادة التكافل شركة أسيان الدولية 
 ماليزيا شركة تكافل ماليزيا 

 ماليزيا شركة تكافل ناسيونال 
 رقط الشركة القطرية للتأمين اإلسالمي 

 المملكة العربية السعودية بنك الجزيرة 
I المملكة العربية السعودية لشركة اإلسالمية العربية للتأمين 

 لمملكة العربية السعوديةا الشركة الدولية اإلسالمية للتأمين 
 المملكة العربية السعودية )سالمات(الشركة اإلسالمية الدولية للتأمين 

 المملكة العربية السعودية شركة الراجحي اإلسالمية للتأمين التعاوني 
 المملكة العربية السعودية الشركة الوطنية للتأمين التعاوني 

 المملكة العربية السعودية عادة التأمين شركة سعودي أاليد التعاونية للتأمين وإ
 سنغفورة إلعادة التكافلشركة توكيو مارين نيشيدو 

 السودان  شركة البركة للتأمين 
 السودان الشركة اإلسالمية للتأمين

 السودان الشركة الوطنية إلعادة التأمين 
 السودان  للتكافل شركة شيخان

 السودان  التعاونية للتأمين الشركة الوطنية
 السودان الشركة المتحدة للتأمين 

 تونس  شركة بست ري 
 المتحدة اإلمارات العربية شركة أبوظبي الوطنية للتكافل 

 المتحدة اإلمارات العربية الشركة اإلسالمية العربية للتأمين 
 المتحدة اإلمارات العربية شركة دبي اإلسالمية للتأمين وإعادة التأمين 

 
 لية مستقبىرؤ

هناك حاجة متزايدة لزيادة اإلستثمارات في قطاعات البنية األساسية لمواكبة النمو السكاني المتسارع في منطقة الشرق 
مين أومما الشك فيه فان اإلقدام على هذه الخطوة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة في الطلب على الت. األوسط وأفريقيا

 .والخدمات األخرى التابعة
 

 يةإصالحات هيكل

الحظته أن اإلصالحات التي أقدمت عليها دول عدة في المنطقة أسهمت في إعادة تشكيل واقع قطاع مومما تجدر 
 ،وقد شهدت أسواق التأمين اإلقليمية عمليات تحرير واسعة خالل السنوات القليلة الماضية. مين في أسواق المنطقةأالت

ن التوجه المتنامي نحو خصخصة األصول الحكومية يعزز إذلك فوعالوة على . كما تم فتحها أمام الشركات األجنبية
 . من وضع السوق بوجه عامأيضاً

 
وباإلضافة إلى ذلك فقد حفزت الجهود الرامية إلى مواكبة متطلبات منظمة التجارة العالمية من تحرك حكومات دول 

طقة الشرق األوسط وأفريقيا في مراجعة وقد بدأت حكومات من. المنطقة نحو تطبيق إصالحات هيكلية في قطاع التأمين
 وأدت ،القدرة على الوفاء بااللتزاماتالقوانين المعمول بها في قطاع التأمين ومتطلبات رأس المال وهوامش 

 .اإلصالحات الجديدة ومطالبة الشركات بزيادة رؤوس أموالها
 

 في ظل المبادرات الحكومية المتعددة  قوياًومن جهة أخرى من المتوقع أن يسجل قطاع إعادة التأمين اإلقليمي نمواً
 .والرامية إلى تحرير القطاع وجذب االستثمارات األجنبية

 



 

٣٤ 

 التأمين الشخصي

 غير أن مختلف أسواق المنطقة ، من أعمال التأمين في المنطقة٪٥٠تمثل أنشطة التامين التجارية الرئيسية حالياً حوالي 
وقد سجلت  .أنشطة التأمين الشخصية لمعدالت نمو فاقت نظيرتها التجاريةشهدت في السنوات العشر الماضية تسجيل 

 أما فيما يتعلق بالتغطية التأمينية الصحية فهي .التغطيات التأمينية الشخصية أعلى معدالت النمو في األسواق اإلقليمية
ية الصحية ترتفع بمعدالت أسرع  لكن وكما حدث في أوروبا الغربية بدأت نفقات العنا،تاريخياً كانت مسؤولية الحكومة
فعلى سبيل المثال أصبحت التغطيات التأمينية ومسؤولية الطرف الثالث في تأمين . من نمو الموازنات الحكومية

مين الصحي إلزامياً بالنسبة للوافدين في اإلمارات أومن المقرر أن يكون الت. السيارات إلزامية للوافدين في السعودية
 . مهما لإليرادات بالنسبة لشركات التأمينألمر الذي سيوفر مصدراًالعربية المتحدة ا

 
 التأمين على الحياة

نتشار إبرز األسباب وراء ضعف معدل أحد أعد ومما الشك فإن ضعف أنشطة التامين على الحياة في أسواق المنطقة ُي
 مثل شريحة مهمة من إيرادات التأمين عالمياً فعلى الرغم من أن تأمين الحياة ي،الخدمات التأمينية على المستوى اإلقليمي

 األمر الذي يمكن إرجاعه إلى كفاية الرعاية الحكومية في دول ،عد من األنشطة النادرة في األسواق اإلقليميةإال أنه ُي
 باإلضافة إلى ضعف المعرفة والتحفظ إزاء ،نخفاض معدالت الدخل في دول أخرى بالمنطقةإ و،مجلس التعاون الخليجي

 .الخدمات التأمينية ألسباب دينية
 

 توقعات

يعول الخبراء على التأمين التكافلي للعب دور كبير في تغيير الوضع على صعيد القبول بخدمات التأمين على الحياة في 
وتسجل شركات عدة نموا ملحوظا في . أسواق المنطقة من خالل أدوات مقبولة مثل التأمين اإلسالمي على الحياة 

ا من أنشطة التكافل العائلي والتكافل الصحي والتعليمي إلى حد دفعها إلى التقليل من عملياتها في القطاعات إيراداته
حد أ سنويا بما يجعله ٪٢٠ إلى ٪١٥ بنسبة تتراوح بين ومن المتوقع أن ينمو سوق التكافل عالمياً. التأمينية األخرى

 .أسرع القطاعات المالية نمواً في العالم
 

 مليار دوالر ٧,٤ سواء التأمين على الحياة أو غيره إلى  أن ينمو حجم أقساط التكافل المباشرة عالمياًوقع أيضاًومن المت
 ٣,١ مليار دوالر كأقساط تكافل مكتتبة في أسواق مجلس التعاون الخليجي مقابل ٢ تتوزع بواقع ٢٠١٥بحلول العام 

 شيروت. والر في أوروبا وتركيا والصين والهند والواليات المتحدة مليار د٢,٦مليار دوالر في منطقة آسيا الباسيفيك و
 من أقساط التكافل المتوقعة من المنتظر أن تأتي من األنشطة التأمينية خارج نطاق ٪٥٢التقديرات إلى أن حوالي 

 ٤,٩ ليصل حجمها إلى  كبيراً في حين من المنتظر أن تسجل تأمينات تكافل الحياة والتكافل العائلي نمواً،تأمينات الحياة
 .مليار دوالر

 
 ١,٤ بأقساط تصل إلى ،ومن المتوقع أن تحافظ كل من ماليزيا وإندونيسيا على موقعها في صدارة سوق التكافل عالمياً

 مليون دوالر في السعودية ٩٠٠ أما في المنطقة العربية فمن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى حوالي ،مليار دوالر
 . مليون دوالر٤٦٧ مليون دوالر ثم مصر بإجمالي ٤٨٠ت بما قيمته تليها اإلمارا

 
 قطاع التأمين في اإلمارات

 مليون ٩٧١ إلى ١٩٩٩ مليون دوالر في العام ٧٧٢إرتفع إجمالي األقساط التأمينية في اإلمارات العربية المتحدة من 
وتعد اإلمارات ثاني أكبر أسواق . لك الفترة خالل ت٪٦ا يمثل معدل نمو سنوي مجمع نسبته  بم،٢٠٠٣دوالر في العام 

ستحوذت أقساط التأمين غير ذات الصلة بتأمينات الحياة على إوقد . مين في مجلس التعاون الخليجي بعد السعوديةأالت
في حين وصلت أقساط التأمين على الحياة إلى .  مليون دوالر٧٥٤ حيث وصلت إلى ٢٠٠٣غالبية األقساط في العام 

وعلى الرغم من ذلك فقد سجلت أعمال تامين الحياة معدالت .  من إجمالي األقساط٪٢٣ دوالر بما نسبته  مليون٢٢٦
 لقطاعات ٪٥ في مقابل ٢٠٠٣ إلى ١٩٩٩ خالل الفترة من ٪٩النمواألبرز حيث بلغت نسبة النمو المجمعة حوالي 

 .التأمين األخرى
 

وأبرز الشركات .  فرعا لشركات أجنبية٢٠ شركة محلية و٢٧شركة منها  ٤٧ إلماراتفي امين أويعمل في سوق الت
مين والوطنية أ والالينس للت، وأبوظبي الوطنية للتأمين والمشرق العربي للتأمين،مان للتأمينالعاملة في السوق ُع

أغلب  وتضع ، وهي تعمل بصفة أساسية كوسيط،وتعتبر الشركات المحلية صغيرة بالمقاييس العالمية. للتأمينات العامة
ونظراً لوجود عدد كبير من الشركات العاملة في السوق تزداد حدة المنافسة . مخاطرها لدى شركات إعادة التأمين

 .أكثر من تركزها على تطوير الخدماتسعار وتتركز بوجه خاص على األ
 

 ذلك جمعية اإلمارات  وتساعدها في،قتصاد والتخطيط الجهة المشرفة على قطاع التأمين في اإلماراتوتعتبر وزارة اإل
ويشهد قطاع . للتأمين التي تتابع القطاع وتحدد الخطوط العريضة لما فيه مصلحة شركات التأمين العاملة في البالد

وتخطط وزارة . ٢٠٠٤ خاصة مع إعالن تحرير القطاع في أكتوبر ،التأمين في اإلمارات إصالحات هيكلية كبيرة



 

٣٥ 

ووفقاً للقوانين المعمول بها . لة واسعة الصالحيات تتولى اإلشراف على القطاعاالقتصاد والتخطيط لتأسيس هيئة مستق
 . مليون درهم٥٠ مليون دوالر أي ما يوازي ١٣,٦ن الحد األدنى المطلوب لشركات التأمين هو إ فحالياً

 
 وتتصدر ، أبوظبي وخاصة من قطاع الطاقة في،وتأتي غالبية األقساط التأمينية في اإلمارات من إمارتي أبوظبي ودبي

  من إجمالي األقساط المكتتبة٪٣٠مين سوق التأمين في دبي بحصة تصل إلى أمان للتأمين والمشرق العربي للتشركتا ُع
 المتبقية فتتوزع على شركات التأمين األخرى ٪٤٠أما نسبة .  أخرى٪٣٠في حين تستحوذ شركات أبوظبي على 

 .العاملة في السوق
 

مين أ وتشير التقديرات إلى أن حصة شركات الت، التقليدية على أغليبة سوق التأمين في اإلماراتوتهيمن شركات التأمين
 .٢٠٠٣ مليون دوالر من األقساط المكتتبة في العام ٢٩ بما يوازي ٪٣اإلسالمي في سوق اإلمارات ال تزيد على 

ية العربية للتأمين وشركة دبي الشركة اإلسالم: هي وتنشط في سوق اإلمارات ثالث شركات للتأمين اإلسالمي
بنك ابوظبي التابعة لبوظبي الوطنية للتكافل أبنك دبي اإلسالمي وشركة ابعة لمين وإعادة التأمين أمان التأاإلسالمية للت
 .اإلسالمي

 
. نهستفادة مرص الشركات على مواكبة الطلب المتنامي واإلح وت،وهناك قناعة متزايدة بآفاق سوق التكافل في اإلمارات

مهور جومما الشك فيه فإن تزايد وعي ال. ٪٢٠ و٪١٥ومن المتوقع أن يتراوح معدل نمو سوق التكافل عالميا بين 
وتزايد الطلب على منتجات تأمينية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية إلى جانب التطور المستمر في خدمات شركات 

 .ق التأمين التكافلي في اإلماراتالتكافل كلها عوامل ستتضافرلتحقيق مزيد من النمو في سو
 
 
 



 

٣٦ 

 )شركة مساهمة عاّمة(  للشركة اإلسالمية العربّية للتأمينالنظام األساسي

 



 

٣٧ 

  للشركة اإلسالمية العربّية للتأمينالنظام األساسي

 )شركة مساهمة عاّمة(

 الباب األول

 في تأسيس الشركة

  )١ (المادة

 الصادر عن سمّو حاكم دبي، وقد سبق ١٩٧٩لسنة ) ٧(الشركة بموجب المرسوم األميري رقم تأسست  ١-١
 االتحاديألحكام القانون تخضع شركة مساهمة عاّمة للمساهمين في الشركة تعديل نظامها األساسي باعتبارها 

لسنة ) ٩(والقوانين المعّدلة له والقانون االتحادي رقم  في شأن الشركات التجارّية ١٩٨٤لسنة ) ٨( رقم
  .تأمين والقوانين المعّدلة له وطبقاً ألحكام هذا النظام في شأن شركات ووكالء ال١٩٨٤

  )٢ (المادة

 وُيشار إليها فيما بعد بلفظ ."شركة مساهمة عاّمة – الشركة اإلسالمية العربّية للتأمين " الشركة هواسم ١-٢
 ").الشركة("

  )٣ (المادة

لها  أن ينشىء اإلدارةويجوز لمجلس دبي  بإمارة دبيمركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة  ١-٣
 . العربية المتحدة أو خارجهااإلماراتفروعاً أو مكاتب أو توكيالت في دولة 

   )٤ (المادة

الجمعّية العمومّية غير غير محّددة، ويجوز تحديد مدتها وتجديد هذه المّدة بمقتضى قرار من مدة هذه الشركة  ١-٤
 .لشركةلالعادّية 

   )٥ (المادة

 : تكون أغراض الشركة كما يلي

 التأمين بكافة أنواعها وأشكالها وفروعها المتفقة مع أحكام الشريعة تقديم جميع خدمات التأمين وإعادة ١-٥
 : الحصراإلسالمّية، بما في ذلك على سبيل المثال ال 

ويشمل عمليات التأمين ضّد األضرار الناتجة عن : التأمين ضّد الحوادث والمسؤولية المدنّية  ١-١-٥
الحوادث الشخصّية واألمراض حوادث السير والمرور ووسائل النقل بما فيها السيارات وعن 

وإصابات العمل وكذلك التأمين ضّد السرقة وخيانة األمانة واالختالس وضياع األشياء أو تلفها 
التي قد تصيب األخطار واألخطار المتعلّقة باألعمال الزراعّية والصناعّية والهندسّية و
 مما يدخل ُعرفاً أو عادةً في الحيوانات وكافة أنواع التأمين ضّد المسؤولية المدنّية وغير ذلك

  التأمين ضّد الحوادث والمسؤولية المدنّية؛

ويشمل ذلك كافة عملّيات التأمين ضّد الحريق واألخطار : التأمين ضّد الحريق وما يلحق به  ٢-١-٥
الناجمة عنه وكذلك الظواهر الطبيعّية والكوارث واالنفجارات واالضطرابات والحروب 

 لك مما يدخل عرفاً أو عادةً في التأمين ضّد الحريق؛واألخطار المشابهة وغير ذ

ويشمل جميع عمليات التأمين ضّد ما : التأمين ضّد أخطار النقل البري والبحري والجوي ٣-١-٥
 النقل كالشاحنات والسفن والطائرات ومعداتها وآالتها ومهامها من أضرار وكذلك ليصيب وسائ

واد أو أمتعة أو ممتلكات منقولة أو أموال ما تحمله هذه الوسائط من أشخاص أو بضائع أو م
وكذلك التأمين على أجور شحنها وكافة األخطار التي قد تنشأ عن تصنيعها أو استخدامها أو 
نقلها أو إصالحها أو رسوها، بما في ذلك األضرار التي قد تصيب الغير وغير ذلك مما يدخل 

 لبحري والجوي؛عرفاً أو عادةً في التأمين ضّد أخطار النقل البري وا



 

٣٨ 

الصفة االستثمارية أو االدخارية وكذلك التأمين المتعلق ذي التأمين والذي يشمل التأمين العائلي  ٤-١-٥
 .المؤمن لهعجز بتسديد أقساط التسهيالت المصرفية في حالة وفاة أو 

ويشمل ذلك إعادة التأمين لكافة أو بعض عمليات التأمين المباشر التي تجريها : إعادة التأمين  ٥-١-٥
 .الشركة أو الغير

 .تقديم االستشارات والقيام بالدراسات الفنّية في مجال التأمين أو إعادة التأمين ٦-١-٥

 .ما قد يستجد من أنواع التأمين مستقبالً، ما دام متفقاً مع أحكام الشريعة اإلسالمية ٧-١-٥

شركة المحددة أعاله،  مهما كانت طبيعته ما دام مرتبطاً أو تابعاً ألي من أغراض ال أو نشاٍطمزاولة أي عمٍل ٢-٥
أو من شأنه بشكل مباشر أو غير مباشر أن يعزز أرباح الشركة أو ممتلكاتها وموجوداتها أو يدعم مصالحها 
أو مصالح المساهمين فيها، بما في ذلك استثمار أموال الشركة في أّي من مجاالت االستثمار المناسبة ما دام 

 . الشريعة اإلسالمية أحكامذلك متفقاً مع

وجه مع غيرها من الهيئات أو الشركات التي تزاول  جوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأيي ٣-٥
أعماالً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في داخل الدولة أو في خارجها ولها أن 

 .الشريعة اإلسالميةتشتري هذه الهيئات أو الشركات أو أن تلحقها بها، كّل ذلك بما ال يخالف أحكام 

تفسر أغراض وصالحيات الشركة المنصوص عليها في الفقرات أعاله بشكل غير مقيد وبأوسع معانيها،  ٤-٥
 وأ العربية المتحدة اإلماراتفي دولة سواء ويجوز للشركة أن تحقق أغراضها وتمارس صالحيتها المذكورة 

 وبقرار من الجمعّية آلخرطريقة من وقت ، كما يجوز لها توسيعها وتغييرها وتعديلها بأي الخارجفي 
 االلتزامالعمومّية غير العادّية طبقاً ألحكام قانون الشركات التجارّية، وال يحدها في ذلك سوى ضرورة 

 .لتزاماً كامالًفي الدولة ابأحكام الشريعة اإلسالمية وبأحكام التشريعات النافذة 

 الباب الثاني

 في رأس مال الشركة

   )٦ (المادة

 زيادة رأس مال الشركة من مبلغ ١٥/٦/٢٠٠٥ة العمومية غير العادية للشركة المنعقدة في قررت الجمعي ١-٦
للسهم  )١(درهم واحد  قدرها   اسمّيةسهم بقيمة مليار موزع علىخمسين مليون درهم إلى مبلغ مليار درهم 

 . مدفوعة بالكاملالواحد، وجميعها أسهم نقدية

 مليون) ٨٠٠ (نمائةاثمعدد ) ١٥/٦/٢٠٠٥ سجل الشركة بتاريخ المسجلون في(يملك المساهمون الحاليون  ٢-٦
 سهم مليون) ٢٠٠ (مئتانويطرح الباقي وقدره .  لكل سهم) ١(سهم بقيمة إسمية وقدرها درهم واحد 

) ٢(للسهم باإلضافة إلى مصاريف إصداره وقدرها ) ١(لإلكتتاب العام بقيمة إسمية وقدرها درهم واحد 
 .فلسان للسهم الواحد

  )٧ (المادة

 .اسمّيةجميع أسهم الشركة  ١-٧

  )٨ (المادة

تستخرج صكوك األسهم أو الشهادات المؤقتة باألسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاماً متسلسلة يوقع عليها  ١-٨
 . وتختم بخاتم الشركةاإلدارةعضوان من أعضاء مجلس 

صادر ويجب أن تتضمن شهادة السهم تاريخ القرار الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة وتاريخ القرار ال ٢-٨
وتاريخ نشر كل منها في الجريدة الرسمية وقيمة رأس مال الشركة وتاريخ زيادة رأسمالها بإعالن تأسيسها 

 .وعدد األسهم الموزع عليها ومركز الشركة الرئيسي ومدتها



 

٣٩ 

  )٩ (المادة

تقوم الشركة في أقرب وقت ممكن بإدراج أسهمها في واحد أو أكثر من أسواق األوراق المالّية المرخصة في  ١-٩
في حالة إدراج أسهم . كما يجوز لمجلس اإلدارة إدراجها في األسواق المالّية األخرى خارج الدولة. لةالدو

الشركة في األسواق المالّية في الدولة أو في الخارج فعلى الشركة أن تتبع القوانين واألنظمة واللوائح 
 وتسجيل أسهم الشركة وتداولها المعمول بها في تلك األسواق، بما في ذلك قوانين وأنظمة ولوائح إصدار

ونقل ملكّيتها وترتيب حقوق عليها وذلك دون حاجة إلى تعديل األحكام الواردة في هذا النظام األساسي في 
 .حالة تعارضها مع هذه القوانين أو األنظمة أو اللوائح

  )١٠ (المادة

 غير المدفوع المتبقي) جدإن و( خسائر على الشركة إال في حدود المبلغ أو المساهمون بأية التزامات مال يلتز ١-١٠
 .اإلجماعية زيادة التزاماتهم إال بموافقتهم زوال يجوعلى ما يملكون من أسهم، 

  )١١ (المادة

وال يجوز . يترتب على ملكية السهم قبول المساهم لنظام الشركة األساسي ولقرارات جمعياتها العمومّية ١-١١
 .  ما دفعه للشركة كحصة في رأس المالاستردادللمساهم أن يطلب 

  )١٢ (المادة

 .ن السهم غير قابل للتجزئةيكو ١-١٢

  )١٣ (المادة

كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بال تمييز في ملكية موجودات الشركة عند تصفيتها  ١-١٣
على الوجه المبين فيما بعد وفي حضور جلسات الجمعية العمومية والتصويت على المقسمة  األرباحوفي 

 .قراراتها

  )١٤ (المادة

 عنها أو رهنها أو التصرف أو التعامل فيها على أي وجه بمقتضى يجوز بيع أسهم في الشركة أو التنازل ١-١٤
 ويتم تسجيل أي من هذه التعامالت في األسهم في سجل خاص يسمى. األساسي هذا النظام ألحكاموطبقاً 

وذلك بعد تسلم مجلس اإلدارة إخطاراً خطياً موقعاً عليه من المتنازل والمتنازل له بما يفيد " سجل األسهم"
 بأي تنازل ما لم يراع يعتّد وال. لمجلس اإلدارة الحق في أن يطلب التصديق على توقيع الطرفينو. ذلك

عند إدراج أسهم الشركة في سوق مالي مرخص في الدولة فإن تسجيل أّي . األساسيمقتضيات هذا النظام 
لمقاّصة والتسويات والقيد من التعامالت المذكور أدناه في أسهم الشركة سيكون وفقاً ألنظمة البيع والشراء وا

 .المتّبعة لدى ذلك السوق وذلك طالما كانت الشركة مدرجة فيه

يكون وريثه هو الشخص الوحيد الذي توافق الشركة بأن له حقوق الطبيعيين في حالة وفاة أحد المساهمين  ٢-١٤
كان للمتوفى فيها،  األخرى التي واالمتيازاتملكية أو مصلحة في أسهم المتوفى ويكون له الحق في األرباح 

ويكون له الحق بعد تسجيله في الشركة وفقاً ألحكام هذا النظام األساسي، ذات الحقوق كمساهم في الشركة 
تُعفى تركة المساهم المتوفى من أي التزام فيما  التي كان يتمتع بها المتوفى فيما يخص هذه األسهم، وال

 .يختص بأي سهم كان يملكه وقت الوفاة

 أي مساهم أو بمقتضى إفالس شخص يصبح له الحق في أية أسهم في الشركة نتيجة لوفاة أو يجب على أي ٣-١٤
 : أمر حجز صادر عن أية محكمة مختصة أن يقوم خالل ثالثين يوماً

 بتقديم البينة على هذا الحق إلى مجلس اإلدارة و  ١-٣-١٤

 فيما يختص بذلك أن يختار إما أن يتم تسجيله كمساهم أو أن يسمي شخصاً ليتم تسجيله كمساهم ٢-٣-١٤
 .السهم

يكون للشركة الحق في أن تطلب التصديق على توقيع الطرفين على أي مستند يتعلق بأي تعامل في أسهم  ٤-١٤
يعتبر المتنازل مساهماً إلى أن يتم قيد المتنازل له أصوالً في .  أهليتهما القانونيةإثباتالشركة وأن تطلب 



 

٤٠ 

ويوقع عضوان من مجلس اإلدارة على الشهادات . األساسي المحتفظ به بمقتضى هذا النظام األسهمسجل 
 على أالّ يخّل ذلك بأحكام تسجيل نقل ملكّية األسهم المعمول بها في  في سجل األسهماألسهمالمثبتة لقيد 

 .األسواق المالّية المدرجة فيها الشركة

تي يملكها في حال فقدان أو تلف يكون ألّي مساهم الحق في شهادة بديلة عن الشهادة الخاّصة بأسهم الشركة ال ٥-١٤
 بهذا الفقدان، وعلى نفقته الخاّصة مرة واحدة في صحيفتين يوميتين إعالنالنسخة األصلّية، بشرط نشر 

 العربية المتحدة على أن يتضمن اإلعالن أرقام الصكوك المفقودة اإلماراتتصدران باللغة العربية في دولة 
  بعد انقضاء ثالثين اعتراض الشركة ألّي الماستوفي حال عدم . أو التالفة وعددها

 شهادة بديلة يؤشر عليها بأنها استصدار يحق لذلك المساهم اإلعالن نشر لهذا آخريوما من تاريخ ) ٣٠(
 المعقولة اإلصدار طبقاً للشروط و لدى دفع تكاليف إصدارهاويتم . شهادة بديلة عن الشهادة المفقودة أو التالفة

، وتمنح هذه الشهادة البديلة المساهم المعني كافة الحقوق اإلدارةركة كما يحددها مجلس التي تكبدتها الش
 .وترتب عليه كافة االلتزامات التي كانت على الشهادة المفقودة أو التالفة

        )١٥ (المادة

ا  لورثة المساهم أو لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع األختام على دفاتر الشركة أو ممتلكاتهزال يجو ١-١٥
وال أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة وال أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة 
ويجب عليهم لدى استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات 

 .جمعياتها العمومّية

  )١٦ (المادة

 بالشركة في األسهم في سجل اسمه مالك له مقيد خرآلتدفع الشركة حصص األرباح المستحقة عن السهم  ١-١٦
تاريخ انعقاد الجمعّية العمومّية التي قررت توزيع األرباح ويكون له وحده الحق في المبالغ المستحقة عن ذلك 

 .السهم سواء كانت حصصاً في األرباح أو نصيباً في موجودات الشركة

  )١٧ (المادة

 في شأن الشركات التجارّية ١٩٨٤لسنة ) ٨(ادي رقم من القانون االتح) ٢٠٠(مع مراعاة حكم الماّدة  17-1
 التي لألسهم االسمّية أسهم جديدة بذات القيمة بإصدار له يجوز زيادة رأس مال الشركة المعّدلةوالقوانين 

.خطيط والتاالقتصاداألصلّية، كما يجوز تخفيضه بعد الحصول على موافقة وزارة   

 إلى تم إصدارها بأكثر من ذلك أضيف الفرق وإذا، االسمّية قيمتها  إصدار األسهم الجديدة بأقل منزوال يجو ٢-١٧
 . القانوني ولو جاوز بذلك نصف رأس مال الشركةاالحتياطي

 بناء على اقتراح من مجلس  وتكون زيادة رأس المال أو تخفيضه بقرار من الجمعّية العمومّية غير العادّية  ٣-١٧
الحسابات في حالة أي تخفيض، وعلى أن يبين في حالة الزيادة  في الحالتين وبعد سماع تقرير مراجع اإلدارة

 وحق المساهمين القدامى في أولوية االكتتاب في هذه الزيادة ويبين في حالة األسهم إصدارمقدارها وسعر 
 .التخفيض مقدار هذا التخفيض وكيفية تنفيذه

 الباب الثالث

 وصكوك التمويالت اإلسالمية في سندات 

  )١٨ (المادة

 في ١٩٨٤لسنة ) ٨(من القانون االتحادي رقم )  ١٨٣(، )١٨١(، )١٨٠(، )١٧٩(ام المواد مع مراعاة أحك ١-١٨
شأن الشركات التجارّية والقوانين المعّدلة له، للجمعّية العمومّية غير العادّية للشركة أن تقرر إصدار أية 

هذا القرار قيمتها وشروط أو أوراق مالّية بما يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، ويبين سندات أو صكوك 
 بشكل عام تحديد مبلغ اإلدارةولها أن تصدر قراراً يخول مجلس . إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم

في بالصك  مناسباً في هذا الصدد على أن يؤشر اإلدارةوشروط وحاالت هذا اإلصدار حسبما يراه مجلس 
 .لمختصة بذلكالسجل التجاري وتخطر كل من الوزارة والسلطة ا



 

٤١ 

 الباب الرابع

  الشركةإدارةمجلس 

  )١٩ (المادة

أعضاء وال يزيد ) ٣(ة ثالثمكون من عدد من األعضاء ال يقل عددهم عن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة  ١-١٩
 ويجب . الجمعّية العمومّية العادّية بالتصويت السريعضواً تحدد عددهم وتنتخبهم ) ١١(على إحدي عشر 

 .أغلبية أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس ممن يتمتعون بجنسية الدولةفي كّل األحوال أن يكون 

  )٢٠ (المادة

 منصبه لمدة ثالث سنوات، وفي نهاية هذه المدة يعاد تشكيل اإلدارةيتولى كل عضو من أعضاء مجلس  ١-٢٠
 .المجلس، ويجوز إعادة تعيين األعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم

تخلو في أثناء السنة على أن يعرض هذا التعيين على لمجلس اإلدارة أن يعين أعضاء في المراكز التي  ٢-٢٠
 بلغت المراكز الشاغرة في وإذا تعيينهم أو تعيين غيرهم، إلقرارالجمعّية العمومّية العادّية في أول اجتماع لها 

 دعوة الجمعّية العمومّية العادّية اإلدارة يجب على مجلس أكثر أوأثناء السنة ربع عدد أعضاء المجلس 
 من تاريخ شغر آخر مركز النتخاب من يمأل المراكز الشاغرة وفي األكثرع خالل ثالثة أشهر على لالجتما
 .أخرى مرة لالنتخاب يكمل العضو الجديد مدة سلفه ويكون هذا العضو قابالً األحوالجميع 

  )٢١ (المادة

 ويقوم نائب .باالنتخا يعقده بعد اجتماعينتخب مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس في أول  ١-٢١
 .الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه

   )٢٢ (المادة

اختصاصاته  ، ويحدد المجلسلإلدارةيجوز لمجلس اإلدارة أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً أو أكثر  ١-٢٢
 إليهاله أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يمنحها بعض اختصاصاته أو يعهد يجوز ومكافآته، كما 

 .بة سير العمل بالشركة وتنفيذ قرارات المجلسبمراق

  )٢٣ (المادة

لمجلس اإلدارة كافة السلطات في إدارة الشركة والقيام بكافة األعمال والتصرفات نيابة عن الشركة حسبما هو  ١-٢٣
وال يحد من هذه السلطات . أغراضهامصرح للشركة القيام به، وممارسة كافة الصالحيات المطلوبة لتحقيق 

 في شأن الشركات التجارّية ١٩٨٤لسنة ) ٨( نص عليه في القانون االتحادي رقم والصالحيات إال بما
 في شأن شركات ووكالء التأمين والقوانين ١٩٨٤لسنة ) ٩(والقانون االتحادي رقم والقوانين المعّدلة له 

 مجلس كما يفوض. وعقد التأسيس أو النظام األساسي أو صدر به قرار من الجمعّية العمومّيةالمعدلة له 
 في شأن الشركات ١٩٨٤لسنة ) ٨(من القانون االتحادي رقم ) ١٠٣(اإلدارة صراحة وألغراض الماّدة 

سنوات، ومنح ) ٣(لمدة تتجاوز الثالث بالتمويالت  الخاّصة االتفاقياتالتجارّية والقوانين المعّدلة له بإبرام 
 اإلسالمية، ورهن أدوات االستثمارمن  في مجال المرابحات والمضاربات وغيرها واالستثمارالتسهيالت 

 الموافقة على أوأموال وأصول الشركة، وإبراء ذمة مديني الشركة من مسئولياتهم وإجراء المصالحات 
 .التحكيم

 والمالّية وشئون الموظفين ومستحقاتهم المالّية، كما اإلدارية اللوائح المتعلقة بالشئون اإلدارةيضع مجلس  ٢-٢٣
 . والمسئوليات على أعضائهاالختصاصاتة بتنظيم أعماله واجتماعاته وتوزيع يضع المجلس الئحة خاّص

  )٢٤ (المادة

مجلس أّي من أعضاء يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه أو  ١-٢٤
يفوضه المجلس في ذلك، وذلك كله في حدود قرارات مجلس موظّف آخر من موظفي الشركة اإلدارة أو أي 

 كما يجوز للمجلس أن يخّول رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه أو عضواً من أعضاء المجلس أو أّي  .ارةاإلد
موظّف آخر من موظفي الشركة تمثيلها أمام جميع المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها ولجان أو هيئات 

 .التحكيم وذلك في حدود القرارات التي يصدرها المجلس في هذا الشأن



 

٤٢ 

  )٢٥ (المادة

لس اإلدارة اجتماعاته في المركز الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر  يوافق عليه أعضاء مجلس يعقد مج ١-٢٥
 انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو نائبه في حالة غيابه أو بناء على طلب إلى كلما دعت الحاجة اإلدارة

ع مرات في السنة أرب) ٤ (اإلدارةعضوين من أعضاء المجلس، وفي جميع األحوال يجب أن يجتمع مجلس 
 .على األقل

  )٢٦ (المادة

 أن ينيب اإلدارة صحيحاً إال بحضور أغلبية أعضائه، ويجوز لعضو مجلس اإلدارة اجتماع مجلس نال يكو ١-٢٦
 أن ينوب زوال يجوعنه غيره من أعضاء المجلس في التصويت، وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، 

 .عضو مجلس اإلدارة عن أكثر من عضو واحد

 رجح األصوات تساوت وإذا الحاضرين والممثلين األعضاء بأغلبية أصوات اإلدارةرارات مجلس تصدر ق ٢-٢٦
 .الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه

 الذين حضروا األعضاءيعد سجل خاص تثبت فيه محاضر اجتماعات المجلس ويوقع على المحضر  ٣-٢٦
 .ه في المحضر رأيإثبات ومقرر المجلس، ويجوز للعضو المعارض االجتماع

 تكون له مصلحة خاّصة في أي معاملة أو مسألة مطروحة اإلدارةيجب على أي عضو من أعضاء مجلس  ٤-٢٦
على المجلس لمناقشتها والموافقة عليها أن يخطر المجلس بهذه المنفعة، ويجب أن تدون في محضر 

 .و المسألة المعينة لهذا العضو التصويت على القرار الخاص بهذه المعاملة أزوال يجو، االجتماع

  )٢٧ (المادة

 . عن حضور أكثر من ثالث جلسات متتالية بدون عذر اعتبر مستقيالًاإلدارة تغّيب أحد أعضاء مجلس إذا ١-٢٧

 : في إحدى الحاالت التاليةويصدر قرار من مجلس اإلدارة بعزله كما يشغر أيضاً منصب عضو المجلس  ٢-٢٧

 بصورة أخرى عن النهوض إذا توفى أو أصيب بعارض من عوارض األهلية أو أصبح عاجزاً ١-٢-٢٧
 بمهامه كعضو في المجلس، أو 

 ، أو واألمانةأدين بأية جريمة مخلة بالشرف  ٢-٢-٢٧

  أو توقف عن دفع ديونه التجارّية حتى لو لم يقترن ذلك بإشهار إفالسه، أوإفالسهأعلن  ٣-٢-٢٧

 استقال من منصبه بموجب إشعار خطي أرسله للشركة بهذا المعنى، أو ٤-٢-٢٧

 ، أولعمومّية بعزلهصدر قرار من الجمعّية ا ٥-٢-٢٧

 . من قانون الشركات التجارّية) ٩٨(كانت عضويته مخالفة ألحكام الماّدة  ٦-٢-٢٧

 المبينة في الفقرات السابقة فال يجوز إعادة ترشيحه األسبابإذا شغر منصب عضو مجلس اإلدارة ألحد  ٣-٢٧
 . لعضوية المجلس قبل مضي ثالث سنوات من صدور قرار العزل

  )٢٨ (المادة

أن يعين مديراً للشركة أو عدة مديرين أو وكالء مفوضين وأن يحدد صالحياتهم لمجلس اإلدارة الحق في  ١-٢٨
 .وشروط خدماتهم ورواتبهم ومكافآتهم

  )٢٩ (المادة

 أعضاء مجلس اإلدارة مسئولين مسئولية شخصية فيما نال يكو من هذا النظام )٣٠(المادة  مع مراعاة أحكام  ١-٢٩
 نال يتجاوزو وذلك بالقدر الذي إدارةزامات الشركة الناتجة عن قيامهم بواجباتهم كأعضاء مجلس يتعلق بالت

 . فيه حدود سلطاتهم



 

٤٣ 

  )٣٠ (المادة

 وأعضاؤه مسئولين تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش اإلدارةيكون رئيس مجلس  ١-٣٠
 في شأن ١٩٨٤لسنة ) ٨(تحادي رقم  استعمال السلطات الممنوحة لهم وعن أي مخالفة للقانون االوإساءة

، كما يكونون مسئولين عن أي إهمال  أو لهذا النظامآخر له أو أي قانون المعّدلةالشركات التجارّية والقوانين 
 .جسيم في اإلدارة

  )٣١ (المادة

أو  كما يجوز أن تدفع الشركة مصاريف أو أتعاباً . مكافأة أعضاء مجلس اإلدارةتحدد الجمعية العمومية ١-٣١
 كان ذلك العضو إذاافية أو مرتباً شهرياً بالقدر الذي يقرره مجلس اإلدارة ألّي عضو من أعضائه إضمكافأة 

يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاّصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادّية كعضو 
 . الشركةإدارةفي مجلس 

 الباب الخامس

 في الجمعّية العمومّية

  )٣٢ (المادة

 .دبي انعقادها إال في مدينة زوال يجولعمومّية المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين الجمعّية ا ١-٣٢

  )٣٣ (المادة

 . يعادل عدد أسهمهاألصواتلكل مساهم الحق في حضور الجمعّية العمومّية للمساهمين، ويكون له عدد من  ١-٣٣

ويشترط . العمومّية في حضور الجمعّية اإلدارةيجوز للمساهم أن ينيب عنه غيره من غير أعضاء مجلس  ٢-٣٣
 كان إذا الصحة النيابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي خاص وأن يكون موثقاً أو مصدقاً على التوقيعات فيه

 التي يحملها النائب بهذه الصفة األسهم أن يزيد عدد زال يجو األحوالوفي جميع . النائب من غير المساهمين
 ويمثل ناقصي .ثناء األشخاص االعتبارّية من المساهمين، وذلك باست من أسهم رأس مال الشركة)%٥(على 
 . وفاقديها النائبون عنهم قانوناًاألهلية

  )٣٤ (المادة

 الجمعّية العمومّية بإعالن في صحيفتين يوميتين تصدران اجتماعاتتوجه الدعوة إلى المساهمين لحضور  ١-٣٤
 بواحد وعشرين يوماً لالجتماع العربية المتحدة وذلك قبل الموعد المحدد اإلماراتباللغة العربية في دولة 

 وترسل صورة من أوراق الدعوة لكل من االجتماع، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك األقلعلى 
 .والسلطة المختصةاالقتصاد والتخطيط وزارة 

  )٣٥ (المادة

ا عقد  التي يجوز فيهاألحوال جدول أعمال الجمعّية العمومّية العادّية وغير العادّية، وفي اإلدارةيضع مجلس  ١-٣٥
 يضع جدول والتخطيطالجمعّية العمومّية بناء على طلب المساهمين أو مراجعي الحسابات أو وزارة االقتصاد 

 . الجمعّيةاجتماع الجهة التي طلبت عقد األعمال

  )٣٦ (المادة

سجل الأسماءهم في العادّية وغير العادّية يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعّية العمومّية  ١-٣٦
لذي تعّده إدارة الشركة في مكان االجتماع قبل الوقت المحّدد النعقاد ذلك االجتماع بوقت كاٍف، االلكتروني ا

ويجب أن يتضّمن السجل اسم المساهم أو من ينوب عنه وعدد األسهم التي يملكها وعدد األسهم التي ُيمثّلها 
حضور االجتماع يذكر فيها عدد ويعطى المساهم أو النائب بطاقة ل. وأسماء مالكيها مع تقديم سند الوكالة
يستخرج من هذا السجل خالصة مطبوعة بعدد األسهم التي مثلت في . األصوات التي ُيمثّلها أصالةً أو وكالةً

االجتماع ونسبة الحضور يتّم إلحاقها بمحضر اجتماع الجمعّية العمومّية بعد توقعيها من قبل كّل من مقرر 
 .بات الشركةالجلسة ورئيس االجتماع ومراجع حسا



 

٤٤ 

يقفل بـاب التسجيل لحضور اجتماعات الجمعّية العمومّية العادّية وغير العادّية بعد مضي نصف ساعة من  ٢-٣٦
الوقت المحّدد في إعالن الدعوة لالجتماع، وعندها يعلن رئيس االجتماع اكتمال النصاب المحّدد لذلك 

 مساهم أو نائب عنه لحضور ذلك االجتماع كما االجتماع أو عدم اكتماله، وال يجوز بعد ذلك قبول تسجيل أّي
 .ال يجوز االعتداد بصوته أو برأيه في المسائل التي تطرح في ذلك االجتماع

  )٣٧ (المادة

يوقف أي تعامل في أسهم الشركة كما ال يجوز قيد انتقال ملكّيتها في سجل األسهم في الشركة خالل المّدة  ١-٣٧
ساعة زمنية  ويستمر ذلك إلى  )٢٤(ة السنوي بأربع وعشرين التي تسبق بدء اجتماع الجمعّية العمومّية العادّي

 .حين انفضاض ذلك االجتماع أو التقرير بعدم اكتمال النصاب الالزم لصحة ذلك االجتماع

  )٣٨ (المادة

صحة انعقاد الجمعّية تسري على النصاب الواجب توفره لمن هذا النظام، ) ٢-٣٦ (مع مراعاة أحكام الفقرة  ١-٣٨
لسنة ) ٨(العمومّية بصفاتها المختلفة وعلى األغلبية الالزمة التخاذ القرارات أحكام القانون االتحادي رقم 

 .  في شأن الشركات التجارّية والقوانين المعّدلة له١٩٨٤

  )٣٩ (المادة

 مجلس وأو عضرة يرأس الجمعّية العمومّية رئيس مجلس اإلدارة وعند غيابه يرأسها نائب رئيس مجلس اإلدا ١-٣٩
 ومراجعين اثنين لفرز األصوات على لالجتماعويعين الرئيس مقرراً . لذلكاإلدارةاإلدارة الذي ينتدبه مجلس 

 .أن تقر الجمعّية العمومّية تعيينهم

 الجمعّية العمومّية واثبات الحضور في دفاتر تحفظ لهذا الغرض وتوقع من اجتماعاتتدون الشركة محاضر  ٢-٣٩
 ومراجعي الحسابات ويكون الموقعون على األصوات المعني ومقرر الجمعّية وجامعي تماعاالجقبل رئيس 

 . مسئولين عن صحة البيانات الواردة فيهااالجتماعاتمحاضر 

  )٤٠ (المادة

 قررت الجمعّية العمومّية إذا  إالّيكون التصويت في الجمعّية العمومّية بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعّية ١-٤٠
 أو بعزلهم اإلدارة تعلق بانتخاب أعضاء مجلس إذا، ويجب أن يكون التصويت سرياً طريقة معينة للتصويت

 .أو بمساءلتهم

  )٤١ (المادة

 لمن له حق حضور الجمعّية العمومّية أن يشترك في التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المسائل زال يجو ١-٤١
 .له وبين الشركةالتي تتعلق بمنفعة خاّصة به أو بمن يمثله أو بخالف قائم بينه أو بين من يمث

  )٤٢ (المادة

لمجلس اإلدارة دعوة الجمعّية العمومّية العادّية كلما رأى وجهاً لذلك في الزمان والمكان الذي يحدده، وتنعقد  ١-٤٢
شهر األربعة التالية لنهاية السنة المالّية وذلك األمرة على األقل في السنة بناء على دعوة مجلس اإلدارة خالل 

 .  الدعوة لالجتماعإعالنفي المكان والزمان المعينين في 

تنعقد الجمعّية العمومّية السنوية لمناقشة ودراسة تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي  ٢-٤٢
خالل السنة لمناقشة ودراسة تقرير مراجع الحسابات وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية والتصديق على 

لخسائر والموافقة على قواعد توزيع األرباح والنتخاب أعضاء  وااألرباحميزانية السنة المالّية وحساب 
 ذمة أعضاء مجلس اإلدارة وإبراءمجلس اإلدارة عند االقتضاء وتعيين مراجعي الحسابات وتحديد أتعابهم 

 .األحوالومراجعي الحسابات من المسئولية أو تقرير رفع دعوى المسئولية عليهم بحسب 

  )٤٣ (المادة

ّية العمومّية العادّية لالجتماع متى طلب منه ذلك مراجع الحسابات أو عشرة  دعوة الجمعاإلدارةعلى مجلس  ١-٤٣
من رأس المال كحد أدنى، ويجب توجيه الدعوة في الحالتين خالل % ٣٠يملكون على األقل من المساهمين 



 

٤٥ 

 ، على أن يعقد االجتماع في فترة ال تتجاوز  خمسة وأربعينخمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم ذلك الطلب
 .يوماً من تقديم ذلك الطلب )٤٥(

  )٤٤ (المادة

تجتمع الجمعّية العمومّية غير العادّية بناء على دعوة مجلس اإلدارة وفي الزمان والمكان الذي يحدده، وعلى  ١-٤٤
 من رأس مال األقل على )%٤٠( طلب منه ذلك مساهمون حائزون على إذاالمجلس دعوتها لالجتماع 

توجيه الدعوة لالجتماع خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الشركة وفي هذه الحالة يجب على المجلس 
 .يوماً من تقديم ذلك الطلب) ٤٥(خمسة وأربعين  ، على أن يعقد االجتماع في فترة ال تتجاوزالطلب

  )٤٥ (المادة

 في شأن الشركات التجارّية والقوانين المعّدلة له ١٩٨٤لسنة ) ٨(مع مراعاة أحكام القانون االتحادي رقم  ١-٤٥
وفيما عدا  في شأن شركات ووكالء التأمين والقوانين المعدلة له ١٩٨٤لسنة ) ٩(التحادي رقم والقانون ا

 للشركة أو األساسيزيادة التزامات المساهمين التي يشترط فيها موافقة جميع المساهمين أو تعديل الغرض 
 األساسية أن تعدل النظام  بلد أجنبي، يجوز للجمعّية العمومّية غير العادّيإلىنقل المركز الرئيسي للشركة 

 إدماج أو تقصير مدة الشركة أو إطالةللشركة أياً كانت أحكامه بما في ذلك زيادة رأس المال أو تخفيضه أو 
 .ويشترط أن يكون موضوع التعديل قد فصل في إعالن الدعوةأو بيعها، الشركة في شركة أخرى 

  )٤٦ (المادة

 في شأن الشركات التجارّية ١٩٨٤لسنة ) ٨( رقم من القانون االتحادي) ١٢٩(مع مراعاة حكم الماّدة  ١-٤٦
 المرفق األعمال للجمعّية العمومّية أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول زال يجو له المعّدلةوالقوانين 
ومع ذلك يكون للجمعّية العمومّية الحق في المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء .  الدعوةبإعالن
 . جتماعذلك اال

  )٤٧ (المادة

 في شأن الشركات ١٩٨٤لسنة ) ٨( القانون االتحادي رقم ألحكامقرارات الجمعّية العمومّية الصادرة طبقاً  ١-٤٧
 .التجارّية والقوانين المعّدلة له وهذا النظام ملزمة لجميع المساهمين بمن فيهم الغائبون والمخالفون في الرأي

 الباب السادس

 في مراجع الحسابات

  )٤٨ (المادة

 وعليه ،راجع حسابات أو أكثر تعينه الجمعّية العمومّية لمدة سنة قابلة للتجديد وتقدر أتعابهيكون للشركة م ١-٤٨
على أال يتم إعادة تعيين مراجع حسابات واحد أكثر من خمس . مراقبة حسابات السنة المالّية التي عين لها

 .سنوات ميالدية متتالية

  )٤٩ (المادة

لسنة ) ٨( المنصوص عليها في القانون االتحادي رقم تكون لمراجع الحسابات الصالحيات وعليه االلتزامات ١-٤٩
 له وله بوجه خاص الحق في اإلطالع في كل وقت على المعّدلة في شأن الشركات التجارّية والقوانين ١٩٨٤

 التي يراها الزمة اإليضاحاتجميع دفاتر الشركة وسجالتها ومستنداتها وغير ذلك من وثائق وله أن يطلب 
 لم يتمكن من استعمال هذه وإذاموجودات الشركة والتزاماتها،  لك أن يتحقق من مهمته وله كذألداء

 لم يقم المجلس بتمكين المراجع من أداء فإذا اإلدارة مجلس إلىالصالحيات أثبت ذلك كتابة في تقرير يقدم 
تصة  والسلطة المخخطيط وزارة االقتصاد والتإلىمهمته وجب على المراجع أن يرسل صورة من التقرير 

 .وأن يعرضه على الجمعّية العمومّية

  )٥٠ (المادة

 الجمعّية العمومّية العادّية تقريراً يشتمل على البيانات المنصوص عليها في الماّدة إلىيقدم مراجع الحسابات  ١-٥٠
 له، وعليه المعّدلة في شأن الشركات التجارّية والقوانين ١٩٨٤لسنة ) ٨(من القانون االتحادي رقم ) ١٥٠(



 

٤٦ 

 بعمله وبوجه خاص في قما يتعلالجمعّية العمومّية وأن يدلي في االجتماع برأيه في كل أن يحضر اجتماع 
  .ميزانية الشركة

مسئوالً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيالً عن مجموع المساهمين، يكون مراجع الحسابات  ٢-٥٠
 .ع وأن يستوضحه عما ورد فيهولكل مساهم في أثناء عقد الجمعّية العمومّية أن يناقش تقرير المراج

 عمومّية التي يحق جمعّية المتعلقة بأية األخرى والمراسالت االشعاراتيحق لمراجع الحسابات استالم كافة  ٣-٥٠
 .استالمهالكل مساهم 

 الباب السابع

 مالّية الشركة

  )٥١ (المادة

عن على مجلس اإلدارة أن يحتفظ بدفاتر حسابات منتظمة حسب األصول إلعطاء صورة صحيحة وعادلة  ١-٥١
 المحاسبية المتعارف عليها والمطبقة للمبادئوضع أعمال الشركة ولتفسير تعامالتها وتحفظ هذه الدفاتر طبقاً 

 ألّي مساهم في الشركة فحص دفاتر الحسابات تلك إال بموجب تفويض بهذا المعنى صادر قوال يحدولياً، 
 .عن مجلس اإلدارة

 . من كل سنةربمسي من د٣١نتهي في  وتايرنيتبدأ السنة المالّية للشركة من أول  ٢-٥١

  )٥٢ (المادة

 السنوي للجمعّية العمومّية العادّية بشهر على االجتماععلى مجلس اإلدارة أن يعد عن كل سنة مالّية قبل  ١-٥٢
 ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر، وعلى المجلس أيضاً أن يعد تقريراً عن نشاط الشركة خالل األقل

 .لمالي في ختام السنة ذاتها والطريقة التي يقترحها لتوزيع األرباح الصافيةالسنة المالّية وعن مركزها ا

  )٥٣ (المادة

 موجودات الشركة أو الستهالكلمجلس اإلدارة أن يقتطع من األرباح السنوية غير الصافية نسبة يحددها  ١-٥٣
 زوال يجو بناء على قرار من مجلس اإلدارة األموالالتعويض عن نزول قيمتها، ويتم التصرف في هذه 

 .توزيعها على المساهمين

  )٥٤ (المادة

 : كما يلي األخرىالسنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومّية والتكاليف  توزع األرباح

 القانوني ويقف هذا االحتياطيعشرة بالمئة من األرباح الصافية تخصص لحساب %) ١٠(تقتطع نسبة  ١-٥٤
 نقص وإذامن رأس مال الشركة المدفوع ) %٥٠(االقتطاع متى بلغ مجموع هذا االحتياطي قدراً يوازي 

 .االقتطاع إلىاالحتياطي وجب العودة 

يخصص مبلغ من األرباح للتوزيع على المساهمين تحدده الجمعّية العمومّية العادّية بناء على اقتراح مجلس  ٢-٥٤
 .اإلدارة

ي غير عادي، وفقاً لما  نظاماحتياطي السنة المقبلة أو يخصص إلنشاء إلىيرحل الباقي من صافي األرباح  ٣-٥٤
 .يقرره مجلس اإلدارة

  )٥٥ (المادة

وال الشركة   بناء على قرار مجلس اإلدارة في األوجه التي تحقق مصالحاالحتياطييتم التصرف في المال  ١-٥٥
 . القانوني على المساهميناالحتياطي توزيع زيجو



 

٤٧ 

  )٥٦ (المادة

الشركات التجارّية   في شأن١٩٨٤لسنة ) ٨(من القانون االتحادي رقم ) ١٩٤( بأحكام الماّدة اإلخاللمع عدم  ١-٥٦
 في شأن شركات ووكالء التأمين والقوانين ١٩٨٤لسنة ) ٩(والقانون االتحادي رقم والقوانين المعّدلة له 

 .اإلدارة المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس إلى األرباحتدفع حصص المعدلة له 

 الباب الثامن

 لمراقب الشرعيا/ الشرعّية هيئة الفتوى والرقابة 

  )٥٧ (المادة

 في شأن المصارف والمؤسسات المالّية والشركات ١٩٩٥لسنة ) ٦(مع مراعاة أحكام القانون االتحادي رقم  ١-٥٧
أعضاء ويحدد ثالثة من تكون وتمجلس اإلدارة هيئة للفتوى والرقابة الشرعية االستثمارّية اإلسالمّية، يعين 
  .قرار التعيين رئيس هذه الهيئة

 أعضاء الهيئة منصبه لمدة ثالث سنوات، وفي نهاية هذه المدة يعاد تشكيل الهيئة، ويتولى كل عضو من ٢-٥٧
 . مدة عضويتهمانتهتويجوز إعادة تعيين األعضاء الذين 

  )٥٨ (المادة

مدة الثالث سنوات ويكمل العضو أثناء الهيئة التي تخلو أعضاء لمجلس اإلدارة أن يعين أعضاء في مراكز  ١-٥٨
 . ابالً للتعيين مرة أخرىالجديد مدة سلفه ويكون هذا العضو ق

 : يشترط في عضو الهيئة ما يلي ٢-٥٨

 ؛أن يكون مسلماً بالغاً ذا أهلية كاملة ١-٢-٥٨

أن يكون عالماً متخصصاً في الفقه اإلسالمي ومن المؤهلين إلصدار الفتوى طبقاً لألصول  ٢-٢-٥٨
 الشرعّية؛

سالمية أو بالتأمين اإل االقتصاديةأو بالنظم التجارّية أن يكون ذا معرفة متميزة بفقه المعامالت  ٣-٢-٥٨
 .التعاوني اإلسالمي

  )٥٩ (المادة

يعين مجلس اإلدارة مراقباَ شرعّياً للشركة تكون مهمته مراقبة كافّة أعمال الشركة والتأكّد من مطابقتها  ١-٥٩
للفتاوى الصادرة عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعّية إضافة إلى توليه أعمال أمانة سر الهيئة وتقديم تقريره 

 .ولرئيس مجلس اإلدارةومالحظاته للهيئة 

  )٦٠ (المادة

تتولى هيئة الفتوى والرقابة الشرعّية إصدار الفتاوى الخاّصة بكافّة نشاطات الشركة بناًء على طلب من  ١-٦٠
كما تتولى اإلشراف على جميع النواحي . مجلس إدارة الشركة أو أجهزتها التنفيذّية أو المراقب الشرعي

شاطات للتأكّد من مطابقتها للفتاوى الصادرة عنها وألحكام الشرعّية لنشاطات الشركة وتراقب كافّة هذه الن
وللهيئة حقّ تقديم اعتراضاتها كتابةً إلى مجلس اإلدارة . الشريعة اإلسالمية وقواعدها وتعّد توصياتها بشأنها

مالت كما تراجع الهيئة جميع نماذج العقود واالتفاقّيات المتعلّقة بمعا. على النشاطات غير المطابقة، إن وجدت
كما تدرس الهيئة تقارير المراقب الشرعي بشأن مدى . الشركة للتثبت من مطابقتها ألحكام الشريعة اإلسالمية

ترفع المخالفات المنصوص . التزام عمليات الشركة المنفذة بأحكام الشريعة اإلسالمية وفتاوى الهيئة وقراراتها
إلدارة لتوجيه اإلدارات المختّصة لرفعها وعدم عليها في تقرير المراقب الشرعي، إن وجدت، إلى مجلس ا

 .تكرارها

   )٦١ (المادة

 .  والمراقب الشرعييحدد مجلس اإلدارة مخصصات ومكافآت رئيس وأعضاء الهيئة ١-٦١



 

٤٨ 

  )٦٢ (المادة

 وتصدر توصيات وقرارات الهيئة ، الهيئة صحيحاً إال بحضور غالبية أعضائهااجتماعال يكون  ١-٦٣
 األصوات رجح الذي منه الرئيس أو من يقوم بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين وإذا تساوت 
 . مقامه 

  )٦٣ (المادة

يكون للهيئة حق اإلطالع في أي وقت على جميع دفاتر الشركة وسجالتها ومستنداتها وطلب البيانات التي  ١-٦٣
، وعلى الهيئة في حالة والتزاماتهاترى ضرورة الحصول عليها، ولها كذلك أن تتحقق من موجودات الشركة 

 .يام بواجباتها إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارةعدم تمكينها من الق

  )٦٤ (المادة

أسباب بناًء على مجلس اإلدارة من أعضاء الهيئة عن العمل أو عزله إال بقرار من عضو  وقف أي زال يجو ١-٦٤
 . موجبة لمثل هذا اإلجراء

  )٦٥ (المادة

يبّين خالصة ما تّم عرضه من حاالت تقّدم هيئة الفتوى والرقابة الشرعّية تقريراً سنوّياً شامالً لمجلس اإلدارة  ١-٦٥
ويجب قراءة ملخص . وما جرى بيانه من آراء في معامالت الشركة المنفذة حسب اللوائح والتعليمات المطبقة

بهذا التقرير مع تقرير مراجعي حسابات الشركة في اجتماع الجمعّية العمومّية في دور انعقاده السنوي 
 . العادي

  )٦٦ (المادة

 ومجلس إدارة الشركة بشأن أّي مسألة من المسائل التي تدخل في اختصاص الهيئة إذا حدث خالف بين الهيئة ١-٦٦
) ٦(من القانون االتحادي رقم ) ٥(طبقاً لهذا النظام ُيرفع األمر إلى الهيئة العليا المنصوص عليها في الماّدة 

 حالة عدم وجود هذه أما في.  ويكون رأي الهيئة العليا بخصوص المسألة المحالة إليها نهائّيا١٩٨٥ًلسنة 
سواًء كانت عادّية أو غير (الهيئة العليا فإن األمر يرفع إلى الجمعّية العمومّية للشركة في أول اجتماع لها 

 .للبتّ فيه ويكون قرار الجمعّية العمومّية بخصوص هذه المسألة المحالة إليها نهائياً) عادّية

  )٦٧ (المادة

نظيم اجتماعاتها، كما تحدد هذه الالئحة مهام المراقب تصدر الهيئة الئحة خاّصة تبّين طريقة عملها وت ١-٦٧
 .الشرعي وتنظيم عالقتها به أثناء ممارسته لتلك المهام

 الباب التاسع

 في المنازعات

  )٦٨ (المادة

 على أي قرار يصدر من الجمعّية العمومّية سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس بال يترت ١-٦٨
 كان الفعل الموجب للمسئولية قد وإذا منهم في ممارسة اختصاصاتهم، اإلهمال الجسيم الذي يقعاإلدارة بسبب 

عرض على الجمعّية العمومّية بتقرير من مجلس اإلدارة أو مراجع الحسابات وصادقت عليه فإن دعوى 
 . سنة من تاريخ انعقاد الجمعّيةبمضيالمسئولية تسقط 

ون جريمة جنائية فال تسقط دعوى المسئولية إال  يكاإلدارة أعضاء مجلس إلىمع ذلك إذا كان الفعل المنسوب  ٢-٦٨
 .بسقوط الدعوى العمومّية

  )٦٩ (المادة

، وأي مدير في اإلدارةمجلس من أعضاء تكون الشركة في حدود موجوداتها مسئولة عن تعويض أي عضو  ١-٦٩
لها نتيجة للقيام بواجباته أو متصلة بذلك أو ) باستثناء المسئولية الجنائية(الشركة عن أية مسئولية يتحملها 



 

٤٩ 

عالقة به، شريطة أن يكون ذلك الشخص قد قام بذلك بحسن نية ونتيجة العتقاده المعقول أن ما قام به إنما 
 أي تعويض قال يستحمع مراعاة أن ذلك الشخص .  مع مصالح الشركةضال يتعار األقلهو لصالح أو على 

 .كم صادر من محكمة مختصةتجاه الشركة بمقتضى ح بخصوص أية مطالبة أو مسألة ثبتت مسئوليته عنها

 والتكاليف التي يتكبدها ذلك الشخص واألتعابتقوم الشركة بدفع وتكون مسئولة عن تعويض كافة المصاريف  ٢-٦٩
 قضائية أو خالف ذلك، والتي تأكد التزامه بها ويستحق تعويضاً إجراءاتوالمتعلقة بأي مطالبة أو دعوى أو 

ل المثال ال الحصر تلك الناشئة عن الدعاوى الجنائية التي تنتهي بما في ذلك على سبي(عنها طبقاً لما تقدم 
 ). أو إسقاط التهمة عنهمنها ببراءته 

 العاشرالباب 

 في حل الشركة وتصفيتها

  )٧٠ (المادة

  : اآلتية األسباب ألحدتحل الشركة  ١-٧٠

 ؛ تجدد وفقاً للقواعد الواردة بهذا النظاممما لانتهاء المدة المحددة للشركة  ١-١-٧٠

 ؛ذي أسست الشركة من أجلهانتهاء الغرض ال ٢-١-٧٠

 ؛ مدة الشركةبإنهاءصدور قرار من الجمعّية العمومّية غير العادّية  ٣-١-٧٠

 .اندماج الشركة في شركة أخرى ٤-١-٧٠

  )٧١ (المادة

نصف رأس المال وجب على مجلس اإلدارة دعوة الجمعّية العمومّية غير على األقل إذا بلغت خسائر الشركة  ١-٧١
 )٤(المادة   يكون أي قرار بحل الشركة قبل المدة المحددة في وال. العادّية للنظر في استمرار الشركة أو حلها

) ١٤١( صدر بأغلبية المساهمين الالزمة المنصوص عليها في الماّدة إذا صحيحاً إال األساسيمن هذا النظام 
 . جارّية والقوانين المعّدلة له في شأن الشركات الت١٩٨٤لسنة ) ٨(من القانون االتحادي رقم 

  )٧٢ (المادة

  اإلدارة المحدد تعين الجمعّية العمومّية بناء على طلب مجلساألجلعند انتهاء مدة الشركة أو حلّها قبل  ١-٧٢
أما سلطة . بتعيين المصفيناإلدارةطريقة التصفية وتعين مصفياً أو أكثر وتحدد سلطتهم وتنتهي وكالة مجلس 

 . عهدة المصفينإخالءيتم   أنإلىمة طوال مدة التصفية الجمعّية العمومّية فتبقى قائ

 الحادي عشرالباب  

 أحكام ختامية  

  )٧٣ (المادة

 له فيما لم المعّدلة في شأن الشركات التجارّية والقوانين ١٩٨٤لسنة ) ٨(تطبق أحكام القانون االتحادي رقم  ١-٧٣
 .أو في هذا النظامتأسيس الشركة يرد في شأنه نص خاص في عقد 

  )٧٤ (المادة

 بنظام سجل األسهم – عند اكتمال إدراج أسهمها في سوق مالي مرخص في الدولة –كة تستبدل الشر ١-٧٤
والشهادات المؤقتة باألسهم ونقل ملكّيتها المعمول به حالياً نظاماً الكترونياً لنقل ملكّية األسهم وقيدها وحفظها 

ت الواردة في هذا النظام وتُعتبر البيانا. وفقاً للنظام المعمول به في ذلك السوق لقيد وتسجيل األسهم
االلكتروني نهائية وملزمة وال يجوز الطعن عليها أو طلب نقلها أو تغييرها إالّ وفقاً لإلجراءات والنظم 

 في شأن هيئة سوق اإلمارات لألوراق والسلع واألنظمة ٢٠٠٠لسنة ) ٤(المنصوص عليها في القانون رقم 
 .فذة لهواللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه أو المن



 

٥٠ 

  )٧٥ (المادة

 . المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العمومّيةواألتعابتخصم المصاريف  ١-٧٥

  )٧٦ (المادة

 باإلحالة محدداً أو مقيداً األساسي نفاذ أي ماّدة من مواد هذا النظام رال يعتبلم يقض السياق خالف ذلك، ما  ١-٧٦
 أو أي جزء منها غير قانوني أو غير نافذ، وفي حالة اعتبار أي ماّدة. على أي ماّدة أخرى أو االستنتاج منها

 . األحوال الجزء الصحيح من الماّدة المعنية بأي حال من و من سالمة بقية المواد أسال يمفإن ذلك 

  )٧٧ (المادة

 .يودع هذا النظام وُينشر طبقاً للقانون ١-٧٧

  )٧٨ (المادة

  .٢٠٠٣ إبريل ٣٠يلغى النظام األساسي للشركة الموثق لدى الكاتب العدل بتاريخ  ١-٧٨
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