
  

 جدول التعديالت – عقد التأسيس لشركة المجموعة العربية األور و بية لمتأمين 

 

بعد التعديل لتأسيساعقد ممخص التعديالت  قبل التعديل عقد التأسيس   # 
المجموعة العربية األوروبية لمتأمين  اسم الشركة : ____________

 ) شركة مساىمة عامة محدودة (.
العربية األوروبية المجموعة  اسم الشركة :

 .محدودةالعامة المساىمة ال لمتأمين

1 

 

أي  ترتيبالمادة دون  إعادة صياغة
 أثر جوىري

يكون مركز الشركة الرئيسي في  مركز الشركة :
مدينة عمان ويحق لمشركة تغييره وفتح فروع او 
وكاالت ليا في المممكة األردنية الياشمية أو في 

 الخارج .

ويحق ليا فتح فروع  عمان مركز الشركة :
ووكاالت داخل أو المممكة األردنية الياشمية 

 وخارجيا.

2 

رفع رأس المال ليصبح 
( تسعة ماليين بداًل 000000000)

 ( ثمانية ماليين.000000000من )

 رأس مال الشركة المصرح بو والمكتتب والمدفوع:
يتألف رأس مال الشركة المصرح بو من 

دينار أردني مقسمة ( تسعة ماليين 000000000)
ًا قيمة كل ( تسعة ماليين سيم000000000إلى )

 .سيم دينار أردني واحد

رأس مال الشركة المصرح بو والمكتتب 
 والمدفوع:

يتألف رأس مال الشركة المصرح بو من 
( ثمانية ماليين دينار أردني 000000000)

( ثمانية ماليين 000000000مقسمة إلى )
 ر أردني واحد.سيمًا قيمة كل سيم دينا

3 

( 1تعديل البند رقم ) .1
عقد المشار إليو في خانة 

القديم )قبل  التأسيس
التعديل( واالستعاضة عنو 
بالفقرة )أ( المشار إلييا 

 النظام األساسيفي خانة 
 الجديد )بعد التعديل(

 

حذف البند  .2
( والمشار 47،7070711)

 عقد التأسيسإلييم في 
القديم )قبل  األساسي

 غايات الشركة : 
ممارسة أعمال التأمين بنوعيو )التأمين  (أ 

عمى الحياة بفروعو والتأمينات العامة 
بفروعيا( وذلك حسب قانون تنظيم 

 2021( لسنة 12أعمال التأمين رقم )
األنظمة والتعميمات الصادرة وكافة 

بمقتضاه وأية تشريعات أخرى ذات 
 عالقة.

استثمار و توظيف أموال الشركة   (ب 
الفائضة عن حاجتيا او التصرف بيا 
بالشكل التي تراه مناسبًا و بما يحقق 

 مصمحة الشركة.
التعاقد مع أية حكومة او ىيئة او سمطة  (ج 

تتعاطى الشركة كافة اعمال  غايات الشركة:
التأمين في المممكة االردنية الياشمية 
وخارجيا و ذلك وفق القوانين و االنظمة 

 المرعية و خاصة:

1. 

 أ( التأمين عمى الحياة : 

يشمل أعمال التامين التي 
بالحياة واالخطار التي  تتعمق

تتعرض ليا او تطرأ عمييا 
كالوفاة و العجز و الشيخوخة 
و المرض و كل حالة ليا 
عالقة بيا واالدخار وكل ما 
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 التعديل(.

 

( ر -إضافة البنود )ز  .3
عقد والمشار إلييا في 

الجديد )بعد التأسيس 
 التعديل(. 

 إعادة ترقيم المادة. .4

او فرد تيمو اىداف الشركة و غاياتيا او 
اي منيا و الحصول من الجيات 
المذكورة عمى عقود او حقوق او 
امتيازات ترغب فييا الشركة لتحقيق 
غاياتيا او استعمال و تنفيذ تمك العقود و 

 الحقوق و االمتيازات 
أن تقبض ثمن أية أموال أو حقوق  (د 

باعتيا أو تصرفت بيا بأي وجية وباي 
ل ميما كان نوعو نقدا او اقساطا او مقاب

بالعين في اية شركة او ىيئة مسجمة 
مدفوعة قيمتيا كميا او جزئيا سواء بحقوق 
مؤجمة او ممتازة او بدونيا او باية 
سندات مالية الية شركة او ىيئة مسجمة 
او اي مقابل اخر حسب الشروط التي 
تقررىا الشركة او ان تمتمك و تعامل 

بتمك االسيم او  عمى اي وجو اخر
السندات المالية او المقابل الذي حصمت 

 عميو عمى الوجو المذكور .
ان تؤسس او تساىم او تشتري او تتعاون  (ه 

او تدخل مع اية شركة او شخص او 
مشروع او اعمال اخرى ليا مصمحة فييا 
او تشترك او تندمج او تمحق او ترتبط 
او تتفق باي شكل من االشكال مع اي 

ام االرباح او / و توحيد شخص القتس
الفائدة و التعاون في المشاريع المشتركة 

 واالمتيازات و غير ذلك من االعمال .
ممارسة كافة االعمال التي تعتبر   (و 

ضرورية لتحقيق غايات الشركة بما يتفق 
واحكام القوانين و االنظمة و التعميمات 

 .المرعية في المممكة

يعتبر عرفا او عادة من 
ضمن أعمال التأمين عمى 

  .الحياة

ب( التأمين ضد الحريق واالخطار 
 الطارئة :

يشمل التامين عن االضرار 
و الزالزل  الناتجة عن الحريق

و الصواعق والزوابع و 
االعاصير و الرياح و البرد 
والثمج و الفيضانات و 
االنفجارات و سقوط الطائرات 
و السفن الجوية االخرى و 
االنفجارات المنزلية كما يمكن 
التامين عمى االضرار التي 
تسببيا ىذه االخطار بدون ان 
تكون مصحوبة بالحريق 

 ضمن عقد تامين الحريق.
 

 التامين ضد الحوادث:  ج(

يشمل التامين عمى االضرار 
الناجمة عن جميع الحوادث 
بما في ذلك حوادث المركبات 
و حوادث العمل و الحوادث 
الشخصية والسرقة و سوء 
استعمال االمانة واالضرار 
الناجمة عن المسؤولية المدنية 
و كل ما يعتبر عرفا في 
التامين ضد الحوادث و منيا 

مثال ال الحصر عمى سبيل ال
عطب المكائن والمعدات 



 أعمال اكتتاب التأمين   (ز 
ى الوكاالت المحمية الحصول عم (ح 

 واالجنبية 
 تمثيل الشركات المحمية واالجنبية  (ط 
تممك االسماء والعالمات التجارية  (ي 

الخاصة باستعماالت الشركة وبما ال 
 يتعارض مع غاياتيا 

تسجيل الرسوم والعالمات التجارية و  (ك 
 براءات االختراع الخاصة بالشركة 

استثمار االموال المنقولة وغير المنقولة  (ل 
تراه مناسبا بما في ذلك استثمار بما 

امواليا في االسيم والسندات واالوراق 
 المالية لصالح الشركة.

انشاء و تأسيس فروع و مكاتب ووكاالت  (م 
فقا يذ غاياتيا التي أسست من أجميا و لتنف

لمقوانين واالنظمة المرعية داخل المممكة 
 .وخارجيا

أن تقترض أو تستدين أو تحصل عمى   (ن 
الية الالزمة ألعماليا من التسييالت الم

البنوك و المؤسسات المالية وغيرىا  من 
داخل المممكة أو خارجيا وبالشكل الذي 
تراه مناسبًا وأن ترىن أمواليا المنقولة و 
غير المنقولة ألي جية كانت ضمانًا 

 .لديونيا و التزاماتيا
أن تبتاع و تشتري وتستأجر و تؤجر و  (س 

تحسين  ترىن و تستورد أو أن تعمل عمى
دارة وتنمية ومبادلة  وتطوير وتحديث وا 
وتأجير أية أموال منقولة أو غير منقولة 
أو أية حقوق و إمتيازات تراىا الشركة 
ضرورية أو مالئمة لغاياتيا بما في ذلك 

واالضرار التي تمحق 
بالمشاريع تحت االنشاء و 
مسؤولية المقاول والميندس 

 كالتامين العشري .

 د( التامين من اخطار النقل :

يشمل تامين البضائع 
والمنقوالت االخرى بما في 
ذلك اجور الشحن ضد 
االخطار التي تتعرض ليا 

ا او برا اثناء نقميا بحرا او جو 
و بجميع وسائل النقل 
المتعارف عمييا كما يشمل 
النقل المتعارف عمييا 7 كما 
يشمل االخطار التي تتعرض 
ليا اثناء وجودىا 
بالمستودعات قبل وصوليا 
الى مقصدىا النيائي و يشمل 
كذلك التامين عمى اجسام 
السفن او الطائرات او االتيا 

الخطار التي وممحقاتيا و ا
وحيا نائيا او جتنشا عن بن

بما في ذلك االضرار التي 
تصيب الغير من جراء 
الحوادث الناجمة عنيا و كل 
ما يدخل عرفا و عادة في 

 التامين البحري.

 ه( انواع التامين االخرى :

التي لم  التأمينشمل انواع ي 
ىذه المادة  يرد ذكرىا في

و يمكن لمشركة ان  أعاله



األراضي و األبنية واالالت وأن تنشأ 
وتقيم وتتصرف وتجري التغييرات الالزمة 
ك و األبنية واألشغال حين يكون ذل

 ضروريًا أو مالئمًا لغايات الشركة.
قبول رىن ووضع األموال المنقولة وغير  (ع 

المنقولة لصالح الشركة ضمانًا لقروضيا 
 و تامينًا لديونيا. 

يحق لمشركة عند قياميا باعماليا أن   (ف 
تقوم بأي أعمال أو تصرفات 7 لضمان 

 .حسن سير أعماليا و تحقيق غاياتيا
تحقق غايات  القيام بجميع األعمال التي  (ص 

الشركة سواء بنفسيا مباشرة أو باإلشتراك 
مع الغير أو بواسطة وكالء ليم أو 
خالفيم و أي أعمال أخرى سواء ذكرت 

 صراحة أم ال .
لمغاية المذكورة أعاله يحق لمشركة تممك  (ق 

قامة  األموال المنقولة وغير المنقولة وا 
 األبنية الالزمة ألعماليا.

ون ليا عالقة العمميات المالية التي تك (ر 
 بأعمال الشركة.

 

 . تمارسيا مستقبالً 
 

 أموالاستثمار و توظيف .2
الشركة الفائضة عن حاجتيا او 
التصرف بيا بالشكل التي تراه 

و بما يحقق مصمحة  مناسباً 
تقدم التسييالت  وأنالشركة 

 المالية الالزمة لعمالئيا .

حكومة او  أية. التعاقد مع 3
ىيئة او سمطة او فرد تيمو 
اىداف الشركة و غاياتيا او 
اي منيا و الحصول من 

جيات المذكورة عمى عقود او ال
حقوق او امتيازات ترغب فييا 
الشركة لتحقيق غاياتيا او 
استعمال و تنفيذ تمك العقود و 

 الحقوق و االمتيازات 

. أن تبتاع أو تشتري 4
وتستأجر وتؤجر وترتين 
وتستورد أية أموال منقولة أو 
غير منقولة أو أية حقوق أو 
امتيازات تراىا الزمة لغايات 

كة بما في ذلك أية أراضي الشر 
أو أبنية أو آالت أو معامل أو 
وسائل نقل أو بضائع وأن 
تنشْي وتتقيم وتتصرف وتجري 
التغييرات في األبنية أو 
األشغال حينما يكون ضروريًا 
أو مالئمًا لغايات الشركة 
شريطة عدم تممك األموال غير 

 المنقولة بقصد االتجار بيا.



ان تقبض ثمن اية اموال  .5
او حقوق باعتيا او تصرفت 
بيا باي وجية وباي مقابل 
ميما كان نوعو نقدا او اقساطا 
او بالعين في اية شركة او 
ىيئة مسجمة مدفوعة قيمتيا 
كميا او جزئيا سواء بحقوق 
مؤجمة او ممتازة او بدونيا او 
باية سندات مالية الية شركة 
 او ىيئة مسجمة او اي مقابل
اخر حسب الشروط التي 
تقررىا الشركة او ان تمتمك و 
تعامل عمى اي وجو اخر بتمك 
االسيم او السندات المالية او 
المقابل الذي حصمت عميو 

 عمى الوجو المذكور .

. ان تؤسس او تساىم او 6
تشتري او تتعاون او تدخل مع 
اية شركة او شخص او مشروع 
او اعمال اخرى ليا مصمحة 

ترك او تندمج او فييا او تش
تمحق او ترتبط او تتفق باي 
شكل من االشكال مع اي 
شخص القتسام االرباح او / و 
توحيد الفائدة و التعاون في 

االمتيازات المشاريع المشتركة و 
 .و غير ذلك من االعمال

. أن تقترض أو تستدين 7
األموال الالزمة ألعمال الشركة 
لتحقيق برامجيا ومشاريعيا 

ي تراه مناسبًا وذلك بالشكل الذ



من أية جية كانت داخل 
المممكة األردنية الياشمية 
وخارجيا، وأن تقوم برىن 
أمواليا غير المنقولة ضمانًا 

لتزاماتيا.  لديونيا وا 

. أن تعمل عمى تحسين 8
دارة وتنمية  وتطوير وتحديث وا 
ومبادلة وتأجير واستئجار 
ورىن وبيع جميع حقوق 
 وممتمكات ومزايا الشركة أ
بعضيا وذلك بالشكل والكيفية 
التي تراىا مناسبة لمصمحة 

 الشركة.

. أن تقوم بأي عمل أو 9
أعمال أو تساعد الشركة عمى 
تحقيق جميع غاياتيا أ، أي 

 منيا. 

. ممارسة كافة االعمال 11
التي تعتبر ضرورية لتحقيق 
غايات الشركة بما يتفق واحكام 

و التعميمات  القوانين و االنظمة
 .ة في المممكةالمرعي

. أن تقوم بجميع األمور 11
المذكورة أعاله أو بأي منيا 
سواء بنفسيا أو بواسطة 
وكالء عنيا سواء أكانت 
وحدىا أو باإلشتراك مع 

 غيرىا.

 

 



 

تعديل نص ىذه المادة لتصبح وفقًا 
ألحكام التشريعات النافذة كما ىو 
مشار إلية في خانة النظام الجديد 

 )بعد التعديل(.

 إدارة الشركة :
 يتولى إدارة الشركة مجمس إدارة مؤلف .أ 

 لقانون تنظيم أعمال التأمين النافذ وفقاً 
لتعميمات الحوكمة الخاصة بشركات التأمين و 

المعمول بيا مع مراعاة أحكام قانون الشركات 
يتم انتخابيم من قبل الييئة العامة و النافذ 

ذات التشريعات النافذة لمشركة وفقًا ألحكام 
)قانون الشركات وتعميمات الحوكمة  الصمة

ويقوم بميام الخاصة بشركات التأمين( 
ومسؤوليات إدارة أعماليا لمدة أربع سنوات تبدأ 

 من تاريخ انتخابو.
تجري انتخابات مجمس اإلدارة وانتياء مدتو  .ب 

وتعيين مجمس إدارة جديد وفقًا ألحكام قانون 
والتعميمات وكافة األنظمة الشركات النافذ 

الصادرة بمقتضاه وأية تشريعات أخرى ذات 
 عالقة

 مؤىالً  يكون لكي شخص ألي يشترط  .ج 
 عضواً  ويكون اإلدارة مجمس لعضوية ليرشح

 خمسة عن يقل ال لما مالكاً  يكون أن فيو
 في ويشترط الشركة أسيم من سيم االف
 مرىونة أو محجوزة تكون ال أن األسيم ىذه
 التصرف يمنع أخر قيد بأي مقيدة أو

 . بيا المطمق
 اإلدارة مجمس لعضوية المؤىل النصاب يبقى  .د 

" ج" الفقرة في عمييا المنصوص األسيم من
 تمك مالك دام ما محجوزاً  المادة ىذه من

 أشير ستة ولمدة المجمس في عضواً  األسيم
 التداول يجوز وال فيو7 عضويتو انتياء بعد
 توضع لذلك وتحقيقاً  المدة تمك خالل بيا

 في ذلك إلى اإلشارة مع عمييا الحجز إشارة
 األسيم7 ممكية وشيادة المساىمين سجل

 الشركة:إدارة 
وتصريف شؤونيا مجمس  يتولى إدارة الشركة

إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم اختيارىم 
بطريق االنتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقًا 
لمقوانين واالنظمة المرعية والنظام األساسي 

 لمشركة.
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 الشركة لمصمحة رىناً  الحجز ىذا ويعتبر
 المترتبة وااللتزامات المسؤوليات ولضمان

 . اإلدارة مجمس وعمى العضو ذلك عمى
 أعضاء من عضو كل عضوية تمقائياً  تسقط .ه 

 األسيم عدد نقص إذا الشركة إدارة مجمس
 بمقتضى ليا مالكاً  يكون أن يجب التي
 تثبيت أو المادة ىذه من" ج" الفقرة أحكام
 الدرجة اكتسب قضائي بحكم عمييا الحجز
 وتطبق عضويتو مدة خالل رىناً  أو القطعية
 إدارة مجمس رئيس عمى المادة ىذه أحكام
  الشركة

 األسيم عمى المادة ىذه أحكام تسري ال .و 
 الحكومة باسم الشركة في المسجمة

 .العامة الرسمية والمؤسسات
 أعضائو بين من الشركة إدارة مجمس ينتخب  .ز 

وفقًا ألحكام التشريعات  باإلقتراع السري
 يقوم لو ونائباً  رئيساً  النافذة ذات الصمة

 كما غيابو عند الرئيس وصالحيات بميام
 يكون أكثر أو واحد أعضائو بين من ينتخب

 منفردين الشركة عن التوقيع حق ليم أو لو
 بيذا المجمس يقرره لما وفقاً  مجتمعين أو

 يفوضيا التي الصالحيات حدود وفي الشأن
 المراقب الشركة إدارة مجمس ويزود إلييم
 ونائبو الرئيس بانتخاب قراراتو عن بنسخ

 الشركة عن بالتوقيع المفوضين واألعضاء
 أيام سبعة خالل وذلك تواقيعيم عن وبنماذج

 القرارات تمك صدور من
 موظف أي تفويض الشركة إدارة لمجمس  .ح 

 حدود في وذلك عنيا بالتوقيع الشركة في
   .إليو يفوضيا التي الصالحيات

 واإلدارية والمحاسبية المالية األمور تنظم .ط 
 مجمس يعدىا داخمية أنظمة بموجب لمشركة



 واجبات مفصمة بصورة فييا ويحدد اإلدارة
 تمك في ومسؤولياتو وصالحياتو المجمس
 .القانون أحكام وفق األمور

 لمشركة رئيساً  اإلدارة مجمس رئيس يعتبر .ي 
 الجيات جميع وأمام الغير لدى ويمثميا
 بموجب لو المخولة الصالحيات ويمارس
 الصادرة واألنظمة القانون ىذا أحكام

 في بيا المعمول األخرى واألنظمة بمقتضاه
 اإلدارة مجمس قرارات تنفيذ ويتولى الشركة
 الشركة. في التنفيذي الجياز مع بالتعاون

 من لمشركة عاماً  مديراً  اإلدارة مجمس يعين .ك 
 ومسؤولياتو صالحياتو ويحدد الكفاءة ذوي

 ليذه المجمس يصدرىا تعميمات بموجب
 بالتعاون ليا العامة باإلدارة ويفوضو الغاية
 ويحدد إشرافو وتحت اإلدارة مجمس مع

 ذلك في ويشترط العام المدير راتب المجمس
 لشركة أخرى. عاماً  مديراً  يكون ال أن

 المدير خدمات إنياء الشركة إدارة لمجمس  .ل 
والبنك  والسوق المراقب يحيط أن عمى العام

 تعيين بشأن يتخذ قرار بأي عمماً  المركزي
 وذلك خدماتو إنياء أو لمشركة العام المدير
 . القرار اتخاذ تاريخ من أسبوع خالل

 
يتولى التوقيع : المفوضون بالتوقيع عن الشركة ______________

األشخاص الذين يعينيم عن الشركة الشخص أو 
 مجمس اإلدارة بقرار من حين آلخر.

يتولى : المفوضون بالتوقيع عن الشركة
التوقيع عن الشركة الشخص أو األشخاص 
الذين يعينيم مجمس اإلدارة بقرار من حين 

 آلخر.
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إضافة ىذه المادة عمى عقد 
 التأسيس الجديد

 7 ---------------------- غير محدودة.مدة الشركة: 
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 يممكونيا في رأس مال الشركة. التأسيس الجديد

إضافة ىذه المادة عمى عقد 
 التأسيس الجديد

: من تاريخ تسجيميا لدى كافة تاريخ ابتداء العمل
 الجيات الرسمية المختصة. 
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