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İslam Ülkeleri Arası Yatırım ve İhracat Kredi Sigortası Kurumu Kuruluş
Anlaşması
BU ANLAŞMAYA TARAF OLAN DEVLETLER VE İSLAM KALKINMA
BANKASI:
İslam Konferansı Örgütü'nün amaçlarından biri olan üye ülkeler arasında
ekonomik ve sosyal alanlarındaki kalkınma ve işbirliğinin geliştirilmesine
yardımcı olunması hususunu dikkate alarak,
İslami ilkeler ve idealler temeline dayalı olarak İslam Konferansı
Örgütü'ne üye ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi
yönündeki isteği ile,
Sermaye akışını arttırmaya ve kalkınma çabalarını desteklemek için İslam
ülkeleri arasındaki ticari ilişkilerin alanını genişletmeye çalışarak,
İslam Konferansı Örgütü'nün, İslam Kalkınma Bankası vasıtasıyla, bu
Anlaşma'yı imzalayan ülkelerin topraklarındaki yatırımlara, şer'i hükümlere
uygun olarak, yatırım sigortası sağlamak için bir Yatırım Garantisi Kuruluşu
kurmasını öngören "İslam Konferansı Örgütü'ne Üye Ülkeler Arasındaki
Yatırımların Teşvik, Korunması ve Garantisi Anlaşmasının" 15. maddesini
gözönünde bulundurarak,
Hicri 1410 Safar ayında İstanbul'da 5. toplantısını yapan İslam Konferansı
Örgütü Ticari ve Ekonomik İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK), ticari ve
gayri ticari risklere karşı İslam Ülkeleri arasındaki ticari sözleşmelere bir
koruma getirmek amacıyla, ihracat kredisi sigortası için şer'i hükümlere uygun
bir mekanizma oluşturulması yönündeki tavsiyesini gözönünde bulundurarak;
aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır.
Bölüm I
Kuruluş, Tanımlar, Statü, Ofis, Hedef ve Üyelik
Madde 1- Kuruluş
Bu Anlaşma hükümleri uyarınca İslam Kalkınma Bankası'nın bir yan kuruluşu
olarak "Yatırım ve İhracat Kredi Sigortası Kurumu" adında bir kurum
oluşturulmuştur. (Bundan sonra "Kurum" olarak adlandırılacaktır).
Madde 2- Tanımlar
Bu Anlaşmada, metinde aksi gerekmedikçe, aşağıdaki kelimeler ve terimler
aşağıda belirtilen anlamlara sahip olacaktır:
"Örgüt"
: İslam Konferansı Örgütü
"Banka"
: İslam Kalkınma Bankası
"Üye Ülke (ler)"
: Bu Anlaşmayı imzalayan Örgüt üyesi Ülke (ler)
"Üye (ler)"
: Banka ve Üye Ülke (ler)
"İhracat Kredisi"
: İhracat işlemlerine ilişkin herhangi bir kredi
"Evsahibi Ülke"
: Toprakları dahilinde bir yatırımın Kurum
tarafından sigortalandığı veya reasüre
edildiği veya sigorta ve reasüransı düşünülen
aynı zamanda topraklarına girecek bir krediyle
finanse edilen malların kurum tarafından
sigorta veya reasüransının yapıldığı veya
sigorta veya reasüransı düşünülen herhangi bir
ülke.
"Yatırım Sigortası"
: 19. Madde'nin 2. paragrafında öngörülen
riskler veya 19. maddenin 3. paragrafı uyarınca
Direktörler Kurulunca kabul edilen risklere
karşı Kurum tarafından Madde 17'de belirtilen
yatırımlar için sağlanan sigorta koruması.
"İhracat Kredi Sigortası"
: 19. Madde'nin 2. paragrafında öngörülen
riskler veya 19. Maddenin 3. paragrafı
uyarınca Direktörler Kurulunca kabul edilen
risklere karşı kurum tarafından ihracat
kredileri için sağlanan sigorta koruması.
"Sigorta Sözleşmeleri"
: İhracat kredisi sigorta sözleşmeleri yanısıra
yatırım sigortası sözleşmelerini de içerir.
"Reasürans Sözleşmeleri"
: Kurum ile yapılan sigorta sözleşmeleri ile
ilgili olarak, kurum tarafından sağlanan
reasürans korumalarını içerir
"Poliçe Hamilleri"
: Bu Anlaşmanın hükümleri uyarınca kurum ile
sigorta sözleşmesi yapan özel veya hükmi

"Poliçe Hamilinin Ülkesi"
"Guvernörler Kurulu"
"Direktörler Kurulu"
"Başkan"
"İslam Dinarı"

şahıs veya şahıslar.
: Poliçe hamilinin mevzuatına tabi olduğu üye
devlet.
: Kurumun Guvernörler Kurulu
: Kurumun Direktörler Kurulu
: Kurum Başkanı
: Değeri, Uluslararası Para Fonu'nun bir
Özel Çekme Hakkına eşit olan Kurum'un hesap
birimi.

Madde 3- Statü
Madde 1 hükümlerine zarar vermeyecek şekilde Kurum:
1- Sözleşme yapma,
2- Taşınabilir ve taşınamaz varlıkları elde etme ve bunlar üzerinde
tasarrufa bulunma
ve,
3- Hukuki işlem yapabilme
ehliyetine sahip, hukuki şahsiyeti olan uluslararası bir kuruluştur.
Madde 4- Kurumun Ofisi
1- Kurumun merkezi Suudi Arabistan Krallığı, Cidde şehrinde olacaktır.
2- Kurum başka yerlerde temsilcilikler ve şubeler açabilir.
Madde 5- Hedef ve Amaçlar
1- Kurumun amacı üye ülkeler arasındaki ticari işlemlerin alanını ve
yatırımların hacmini genişletmek olacaktır.
2- Hedeflerine ulaşmak için kurum, Madde 19 (1) ve Madde 19 (2) de
belirtilen risklerden veya Madde 19 (3) uyarınca Direktörler Kurulu tarafından
belirtilen risklerden kaynaklanan kayıplara ilişkin olarak poliçe hamiline
makul bir tazminat ödemek yoluyla, Madde 16'da belirtilen koşulları sağlayan
mallarla ilgili şer'i ilkelere uygun olarak ihracat kredi sigortası veya
reasürans sağlayacaktır.
3- Kuruluşundan sonra uygun bir zamanda Kurum, 19. Maddenin 2.
paragrafında belirtilen risklere veya 19. Maddenin 3. paragrafı uyarınca
Direktörler Kurulu tarafından belirtilen risklere karşı üyelerin bir diğer üye
ülkedeki yatırımlarına şer'i ilkelere uygun yatırım sigortası ve reasüransı da
sağlayabilir.
4- Kurum hedeflerine ulaşmak için gerekli veya uygun gördüğü takdirde bu
yetkilerini kullanır. Kurum, tüm kararlarında bu maddenin hükümleri
doğrultusunda hareket eder.
Madde 6- Üyelik
1- Kurucu üyeler, Banka ve Ek (A)'da yer alan Örgüt Üyesi Ülkeler veya 61.
Madde'de belirtilen tarihten önce bu anlaşmayı imzalayan ve diğer üyelik
koşullarını yerine getirmiş üye ülkeler olacaktır.
2- Örgüt üyesi olan herhangi bir ülke üyelik için başvuruda bulunabilir ve
üyelerin toplam oy gücü çoğunluğunu temsil eden toplam Guvernörlerin sayısının
oy çokluğu ile kararlaştırılacak şekilde bu Anlaşmanın koşulları ile birlikte
yürürlüğe girmesinden sonra üyeliğe kabul edilebilir.
3- Örgüt üyesi olan bir ülke herhangi bir kurum ve kuruluşunu kendisi
adına bu Anlaşmayı imzalamaya ve 62. Maddeki hususlar istisna olmak kaydıyla
bu anlaşma ile ilgili tüm hususlarda kendisini temsil etmeye yetkili
kılabilir.
Bölüm II
Mali Kaynaklar
Madde 7- Kurumun Kaynakları
Kurumun Kaynakları,
a) Kurumun sermayesine katılımlardan,
b) Zararları karşılamak üzere Kurum tarafından talep edildiği sürece,
poliçe hamillerinin Kuruma ödediği sigorta ve reasürans katkılarından,
c) Zararların ödenmesinden sonra alacakları devralan taraf olarak tahsil
etmeye hak kazandığı parasal imkan ve kendisine intikal eden mal
varlıklarından,
d) Kurumun kaynaklarıyla yapılan yatırımın getirilerinden, oluşacaktır.

Madde 8- Kayıtlı Sermaye
1- Kurumun kayıtlı sermayesi, 9. Madde hükümleri uyarınca üyelerin
katılımına hazır olacak, bin (1000) İslam Dinarı nominal değere sahip, yüz bin
(100.000) adet hisseye ayrılmış, yüz milyon (100.000.000) İslam Dinarı
olacaktır.
2- Kayıtlı sermaye Yönetim Kurulu tarafından, uygun görülen zaman ve
koşullarda, üyelerin toplam oy gücünün en az dörtte üçünü temsil eden, toplam
Guvernör sayısının üçte ikisinin oyu ile arttırılabilir.
Madde 9- Katılım ve Hisselerin Dağılımı
1- Banka, 10. Madde'nin 1. paragrafı uyarınca ödenmek üzere kuruma elli
bin (50.000) hisseyle katılacaktır.
2- Her üye ülke kurumun sermayesine katılacaktır ve herhangi bir üye ülke
en az iki yüz elli (250) hisse ile kuruma katılacaktır.
3- Her üye 61. Madde'nin 1. paragrafında belirtilen sürenin bitiminden
önce sermayeye katılacağı hisse sayısını bildirecektir.
4- Bu Madde'nin 2. paragrafını ihlal etmeksizin, 6. Madde'nin 2. paragrafı
uyarınca üyeliğe kabul edilmiş bir ülke, Guvernörler Kurulu tarafından
belirlenmiş, Kurumun katılımda bulunulmamış sermaye hisselerine katılımda
bulunacaktır.
5- Eğer Guvernörler Kurulu bir sermaye artırımının gerekli olduğuna karar
verirse, her üye bu artırımdan hemen önce, kendi sermaye stokunun toplam
sermaye stokuna oranına eşit olacak şekilde, Guvernörler Kurulu tarafından
belirlenen koşullarda, katılımda bulunma fırsatına sahip olacaktır. Ancak bu
hüküm, bu maddenin 4. ve 6. paragraflarında öngörüldüğü şekilde Guvernörler
Kurulu tarafından alınan kararların işlerliğe kavuşturulması için uygulanmaz.
Ayrıca hiç bir üye sermaye artırımının herhangi bir bölümüne katılmaya
zorlanamaz.
6- Guvernörler Kurulu herhangi bir üyenin talebi üzerine, üyelerin toplam
oy gücü çoğunluğunu temsil eden toplam Guvernör sayısının çoğunluk oyu ile bu
üyenin kurumun sermayesine olan katılımını Kurulun belirleyeceği koşullarda
arttırabilir.
7- Kurucu üyeler tarafından katılımı yapılan hisseler nominal değer ile
çıkarılacaktır. Diğer her üye nominal değerinden az olmamak kaydıyla,
Guvernörler Kurulunun belirleyeceği koşullarda sermaye hissesine katılacaktır.
Madde 10- Katılımın Ödenmesi
1- Kurumun sermayesine Banka tarafından katılımı yapılan miktara ait ödeme
Kurumca kabul gören, konvertibl bir para ile bu sözleşmenin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren otuz (30) gün içerisinde yapılacaktır.
2- Kurucu Üye Devletler tarafından katılımı yapılan hisselere ilişkin
ödeme aşağıdaki gibi yapılacaktır:
a) Her bir hissenin yüzde ellisi (%50) nakit olarak Kurumca kabul gören
konvertibl bir para birimiyle, ilki onay veya kabul belgesinin ilgili ülke
tarafından ibraz edildiği tarihten sonra otuz (30) gün içerisinde ve ikinci
ilk taksidin ödenmesinden sonra oniki ayı geçmeyen bir süre içerisinde, iki
taksitte ödenecektir.
b) Katılımın kalan kısmı Kurumun yükümlülüklerini karşılamak için
istendiğinde, Kurumca kabul gören bir para birimiyle ödenmek üzere apel
sermayeyi teşkil edecektir.
c) Ödemesi yapılmamış katılımlar için apel talebi tüm hisseler için aynı
olacaktır.
d) Eğer apel yoluyla Kurumca elde edilen miktar apelin yapılmasını
gerektiren yükümlülüğü karşılamak için yetersiz kalırsa, Kurum, elde edilen
toplam miktar bu yükümlülüğü karşılayacak yeterliliğe erişene kadar, takip
eden apellerde bulunabilir.
3- Kurum bu madde çerçevesinde yapılacak ödemeler için bir yer
belirleyecektir. Bu yer kararlaştırılıncaya kadar, 2. paragrafta belirtilen
hisselere ilişkin ödeme Bankanın kararlaştırabileceği bir yere yapılacaktır.
Madde 11- İadeler
1- Kurum, aşağıdaki hallerin vukubulması halinde (kayıtlı) (taahhüt
edilmiş) sermaye ile alakalı apellerle üye ülkelerden topladığı katılım
paylarını, mümkün olan en kısa süre içerisinde üye ülkelere iade edecektir:
a) Police hamilinin varlıklarının karşılayamadığı sigorta veya reasürans
sözleşmesinden kaynaklanan bir tazminatı ödemek için bir ödeme talebi olduğu
ve bu tazminatın tümü veya bir kısmının serbest konvertibl para ile Kurum

tarafından karşılanması durumunda;
b) Apelin bir üye ülkenin ödeme güçlülüğü yüzünden yapıldığı ve bu üye
ülkenin bu güçlülüğü tamamen veya kısmen giderdiği durumda,
c) Guvernörler Kurulunun en az 2/3 oy çokluğu ile Kurumun mali durumunun
bu miktarın tümü veya bir kısmının geri ödemeye müsait olduğuna karar vermesi
durumunda;
2- Bu madde uyarınca üye ülkelerden birine yapılacak olan iade, konvertibl
bir para birimi üzerinden ve bu ülkenin iadeden önce Kurumun toplam
sermayesinde apel yoluyla yaptığı katkıyla orantılı olarak yapılacaktır.
3- Bu madde uyarınca bir üye ülkeye iade edilen miktar 10. Madde'nin 2/b
paragrafında sözü edilen, üye ülkenin apel sermaye yükümlülüğünün bir parçası
olacaktır.
Madde 12- Sermayeye İlişkin Koşullar
1- Sermaye hisseleri her ne yolla olursa olsun teminat olarak
gösterilmeyecek, mali taahhüt altında bulundurulmayacak ve VI. Bölüm uyarınca
Kurum dışında başka bir kişi veya kuruluşa devredebilir olmayacaktır.
2- Bu Anlaşmanın hükümleri uyarınca herhangi bir üyenin yükümlülüğü kendi
sermaye katılımının ödenmiş kısmı ile sınırlı olacaktır.
3- Hiç bir üye, sadece üyeliğinden dolayı Kurumun üçüncü şahıslara karşı
olan yükümlülüklerinden sorumlu olmayacaktır.
Madde 13- Sermayeye ilişkin Haklar ve Yükümlülükler
1- Kuruluş masrafları sermayeden karşılanacak ancak bu miktar daha sonra
Poliçe Hamilleri Fonu'nda oluşacak gelirden sermayeye geri döndürülecektir.
2- Poliçe Hamilleri Fonu'nda tahakkuk edecek gelirden sermayeye aktarım
yapılmayacaktır.
3- Poliçe Hamilleri Fonu'nda bir açık meydana geldiği takdirde bu açık
sermayeden karşılanacak ancak bu miktar daha sonra Poliçe Hamilleri Fonu'nda
oluşacak gelirden sermayeye geri döndürülecektir.
Bölüm III
Kurumun İşleyişi
Madde 14- Kaynakların kullanımı
Kurumun kaynakları ve hizmetleri, 5. Madde'de belirtildiği gibi, sadece
Kurumun hedef ve amaçlarına ulaşmak için kullanılacaktır.
Madde 15- Kurumun İşleyişi ile İlgili Kurallar
1- Faaliyetlerini yürütürken Kurum;
a) Sigortalanan veya reasüre edilen riskler ile karşı karşıya kalan Poliçe
Hamillerinin kayıplarının paylaşımı yoluyla Poliçe Hamilleri arasındaki
karşılıklı işbirliğini sağlamak için çaba gösterecektir.
b) Guvernörler Kurulu tarafından alınabilecek kararlara dayanarak sigorta
ve reasürans işlemlerinde tahakkuk eden geliri poliçe hamillerine dağıtacaktır.
c) Yerleşik iş kuralları uyarınca, sağlam bir mali durumu devam ettirmek
için ödemelerini vadesinde yapacaktır.
2- Şartlar aksini gerektirmedikçe, bu Anlaşmanın sigorta işlemlerine
uygulanan tüm hükümleri kurum tarafından gerçekleştirilecek reasürans
işlemlerine de aynen uygulanacaktır.
Madde 16- Sigorta Edilebilir İhracat Kredileri
Bir üye ülkeden diğer bir üye ülkeye ihraç edilen mallara ilişkin tüm
ihracat kredileri, sigorta kapsamına alınabilecektir. Ancak aşağıdaki
şartların yerine getirilmesi esastır:
1- Krediye konu mallar, bu malların ihraç edildiği ülkeye makul bir katma
değer kazandırmış olmalıdır, bir veya birden fazla üye ülkede tümü ile veya
kısmen üretilmiş, montajı yapılmış veya yeniden işlenmiş olmalıdır.
Direktörler Kurulu, zaman zaman Kurumun hangi tür malları sigorta kapsamına
alabileceği hususunu belirleyen yönetmelikler çıkarabilecektir. Bu kapsamda
herhangi bir üye ülkede herhangi bir mala ilave edilmesi gereken minimum katma
değer oranını da ayrıca tespit edebilecektir.
2- Direktörler Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça sigortaya konu olacak
kredilerin vadesi beş yılı geçmeyecektir.
Madde 17- Sigorta Edilebilir Yatırımlar
1- Sigorta edilebilir yatırımlar, kuruluşlara şubelerine ve
temsilciliklerine yapılan doğrudan yatırımlar da dahil olmak üzere üyelerin

veya üye ülkeler vatandaşlarının
diğer üye ülkedeki tüm yatırımlarından, hissedarlar tarafından garanti
edilerek verilen kredilerin anaparaları dahil olmak üzere kuruluşların
sermayelerine yapılan yatırımlardan, Direktörler Kurulu tarafından sigorta
edilebilir görülen tüm diğer doğrudan yatırımlardan oluşacaktır.
2- Reasürans haricinde sigorta, Kurum sigortası için yapılan başvuru
kaydından sonra uygulaması başlayan yatırımlar ile sınırlı olacaktır.
Bu yatırımlar;
a) Varolan yatırımların modernizasyonu, genişletilmesi veya geliştirilmesi
için yapılan döviz transferini,
b) Varolan yatırımlardan elde edilen ve evsahibi ülkeden dışarıya transfer
edilebilen kazancın kullanımını içerebilir.
3- Ticari bazdaki özel, kamu ve karma yatırımlar Kurum sigortası kapsamına
girecektir.
Madde 18- Kurum Hizmetinden Yararlanma Koşulları
1- Kurumun hizmetlerinden yararlanabilecek olanlar aşağıda
gösterilmektedir:
(i) Banka,
(ii) Evsahibi ülke dışında bir üye ülkenin vatandaşı olan herhangi bir
şahıs,
(iii) Hisselerine bir veya daha fazla üyenin sahip olduğu veya bir veya
daha fazla üye ülkenin vatandaşı veya vatandaşlarının sahip olduğu, merkezi
bir üye ülkede bulunan hükmi şahıs.
2- 16. ve 17. Madde'ye tabi olarak ve yukarıdaki hükümlere rağmen bir
hükmi şahıs, hükmi şahsın en az yüzde elli sahipliğinin bir veya birden fazla
üyeye veya bir veya birden fazla üye ülkenin vatandaş veya vatandaşlarına veya
bu maddenin, 1. paragrafı uyarınca sigorta veya reasürans için uygun hükmi
şahıslara ait olması kaydıyla, merkezi üye olmayan bir ülkede dahi olsa
Direktörler Kurulunun bir kararı ile sigorta veya reasürans sözleşmesine taraf
olarak kabul edilebilir.
3- a) Sigorta için talebin evsahibi ülke ve sigorta için başvuran taraftan
ortaklaşa gelmesi,
b) Sigortalanacak varlıkların evsahibi ülke dışından gelmesi veya gelecek
olması koşuluyla;
Direktörler Kurulu, evsahibi ülkenin bir vatandaşına veya evsahibi ülkede
kurulu veya sermayesinin çoğunluğu evsahibi ülke tarafından sahiplenilen bir
hükmi şahsa sigorta için uygunluk hakkı tanıyabilir.
4- Sigorta için başvuruda birden fazla tabiyet sözkonusu olduğunda üye
ülke vatandaşlığı üye olmayan ülke vatandaşlığı üzerinde önceliğe, evsahibi
ülke vatandaşlığı, diğer üye ülke vatandaşlığı üzerinde önceliğe sahip
olacaktır.
Madde 19- Karşılanan Riskler
1- Kurum, ihracat kredilerini aşağıda gösterilen ticari risk türlerinden
kaynaklanan kayıplara karşı sigorta edecektir.
a) Alıcının fesih veya iflası,
b) Satıcının, alıcıya karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirmesine
rağmen, alıcının satınalma sözleşmesini ihlal veya iptal etmesi veya malların
teslimini reddetmesi veya ihmal etmesi,
c) Satıcının, alıcıya karşı tüm yükümlülükleri yerine getirmesine rağmen,
alıcının satınalma fiyatını ödemeyi reddetmesi veya ihmal etmesi,
2- Kurum, ihracat kredilerini ve yatırımları aşağıda gösterilen ve ticari
olmayan risk türlerinden birine veya birkaçına karşı sigorta edecektir:
a) Döviz transferi
Evsahibi ülkenin resmi makamlarının transfer zamanında poliçe hamili
aleyhine farklı bir kur uygulamasının yanında; evsahibi ülke hükümetinin veya
Poliçe Hamili ülke hükümetinin sebebiyet verdiği- Poliçe Hamilinin transfer
başvurusu için evsahibi ülke veya Poliçe Hamili ülke hükümetinin makul bir
süre içerisinde işlem yapmayı reddi veya ihmalini içerecek şekilde- evsahibi
ülke veya poliçe sahibi ülke dışında bir yerel paranın konvertebl bir paraya
veya garanti edilen tarafın kabul edilebileceği diğer paraya transferi ile
ilgili sınırlamalar,
b) İstimlak ve Benzer Tedbirler
Hükümetlerin ülke sınırları içerisinde ekonomik faaliyetleri düzenlemek
amacıyla ayırım gözetmeyen tedbirlerin genel uygulaması haricinde; poliçe

sahibini yatırımı üzerindeki veya ihracat kredisine konu mallar üzerindeki
sahiplik ve kontrolden, belli bir yatırım veya belli bir maldan elde edeceği
faydadan mahrum kalmasına yol açan, evsahibi ülke veya Poliçe Hamili ülke
hükümetinin doğrudan veya organları aracılığıyla uygulamaya koyduğu kanuni
veya idari işlemler. Adıgeçen tedbirler; kurum tarafından sigorta edilen
ihracat kredisine konu malların yüklenmesinden sonra malların ithal lisansının
iptalini, evsahibi ülkenin kendi topraklarına giriş izni vermeyi reddetmesini,
malların transit geçişinin reddi veya geçişin yapıldığı Kurum üyesi ülke
tarafından mallara el konulmasını içerir.
c) Sözleşmenin ihlali
(a) Poliçe sahibinin ihlal iddiasının kararlaştırılması için bir mahkeme
veya hakem merciine başvurmaması veya (b) kurum yönetmeliği uyarınca
sözleşmede öngörüleceği gibi makul bir süre içerisinde bu mercilerin kararının
çıkmaması veya (c) bu kararın yürürlüğe girememesi durumunda; evsahibi ülke veya
poliçe sahibi ülke hükümetinin, poliçe hamili ile olan sözleşmeyi ihlali,
d) Savaş ve iç karışıklık
Evsahibi ülke, poliçe hamili ülke veya kurum üyesi olan geçiş yapılan ülke
sınırları içindeki herhangi bir askeri hareket veya iç karışıklık,
3- Direktörler Kurulu, bu maddenin (1). ve (2). paragraflarında belirtilen
riskler dışında belli ticari ve ticari olmayan riskler için sigortanın
kapsamını genişletmeyi kabul edebilir.
4- Hiçbir durumda aşağıdakilerden kaynaklanan kayıplar sigorta
edilmeyecektir:
a) Paranın devalüasyonu veya değer yitirmesi,
b) Poliçe sahibinin kabul ettiği veya sorumlu olduğu evsahibi ülke veya
Poliçe Hamili ülke makamlarının bir işlemi veya ihmali,
c) Sigorta sözleşmesinden önce ortaya çıkan evsahibi ülke veya Poliçe
Hamili ülke makamlarının bir işlemi veya ihmali,
Madde 20- Sigorta ve Reasürans Sözleşmeleri
Kurum, sigorta ve reasürans mukavelelerini, Direktörler Kurulunun zaman
zaman çıkacağı yönetmelikler ve kurallara uygun olarak hazırlayacaktır. Ancak
Kurumun sigorta veya reasüe edilmiş kaybın tamamını karşılaması hiçbir şekilde
sözkonusu olmayacaktır.
Madde 21- Sigortanın Limitleri
1- Guvernörler Kurulu, üyelerin oy gücü çoğunluğunu temsil eden üyelerinin
çoğunluğu ile aksini kararlaştırmadıkça, Kurum tarafından üstlenilecek toplam
tutar Kurumun bölünmemiş kayıtlı sermayesinin yüzde yüzellisini ve
rezervlerini artı Direktörler Kurulunun belirleyebileceği reasürans koruması,
kısmını aşmayacaktır. Direktörler Kurulu, zaman zaman, maksimum toplam
muhtemel yükümlülüklerin Guvernörler Kuruluna tavsiye edilip edilmemesinin
tespiti amacıyla ihtilafların halli, risk çeşitliliğinin derecesi, reasürans
kapsamı ve diğer ilgili faktörlerle ilgili tecrübesinin ışığında kurumun risk
profilini gözden geçirecektir. Guvernörler Kurulu tarafından belirlenen
maksimum miktar hiçbir durumda, Kurumun bölünmemiş kayıtlı sermayesinin on
katını, rezervlerini ve uygun görülecek reasürans kısmını aşmayacaktır.
2- Bu Maddenin (1). paragrafında belirtilen muhtemel yükümlülüklerin üst
sınırını ihlal etmeksizin; Direktörler Kurulu:
a) Bir üye ile veya herbir üye ülke ile yapılan sözleşmeler çerçevesinde
Kurum tarafından üstlenilebilecek maksimum yükümlülük miktarını,
b) Ferdi herhangi bir sözleşme ile ilgili olarak, Kurum tarafından
üstlenilebilecek maksimum yükümlülük miktarını belirleyebilir.
Madde 22- Ücretler ve Katkılar
1- Kurum, sigorta veya reasürans talep eden bir başvuruyu değerlendirmek
için yaptığı masrafı karşılayacak bir ücret alacaktır.
2- Kurum, eğer varsa, her tür risk için uygulanabilir katkılar, ücretler
ve masraflarla ilgili oranları belirleyecektir.
3- Kurum, zaman zaman katkılar, ücretler ve diğer masraflarla ilgili
olanları gözden geçirebilir.
Madde 23- Kayıpların Ödenmesi
Kurum Başkanı Direktörler Kurulunun çıkarabileceği genel yönetmeliklere
uygun olarak, sigorta veya reasürans mukaveleleri hükümleri çerçevesinde
kayıpların poliçe hamillerine ödenmesine karar verecektir. Sigorta ve
reasürans mukaveleleri, evsahibi ülke kanunları tarafından elverişli olması

kaydıyla, ödeme öncesi poliçe hamillerinden idari çözüm yollarına başvurmasını
talep edecektir. Sigorta ve reasürans mukaveleleri alacağa yolaçan olayların
ortaya çıkması ile alacağın ödenmesi arasında makul bir sürenin geçmesini
hükme bağlayabilir.
Madde 24- Temlik
1- Sigorta edilmiş bir kayıp ile ilgili, poliçe hamiline bir tazminatın
ödenmesi veya ödenmesinin kabul edilmesi üzerine, ilgili riskin ortadan
kaldırılmasıyla poliçe hamilinin elde edebileceği haklar ve alacaklar kuruma
devredilecektir. Sigorta mukaveleleri Kuruma devredilecek hakların sınırlarını
ayrıntılı olarak belirleyecektir.
2- (1). Paragraf çerçevesinde Kurumun hakları tüm üyeler tarafından
tanınacaktır.
3- (1). Paragraf uyarınca poliçe hamillerinin haklarının Kuruma
devredilmesi sonucunda, evsahibi ülke veya poliçe hamili ülkeler, en kısa
zamanda, poliçe hamiline olan yükümlülüklerini Kuruma karşı yerine
getirecekler ve Kurumun talebi üzerine, Kuruma bu devir sebebiyle elde ettiği
haklardan faydalanması için uygun kolaylığı göstereceklerdir. Yukarıdaki hüküm
ihlal edilmeksizin, bu maddenin (1). paragrafı uyarınca, devralan taraf olan
Kurum tarafından elde edilen, evsahibi ülke veya poliçe hamili ülkenin para
birimi ile ifade edilen tutar, bu tutarların poliçe hamili yetkisindeki
kadar iyi koşullarda olacak şekilde kullanım ve değişime göre ayarlanacaktır.
Madde 25- Ulusal, Bölgesel ve Uluslararası Sigorta ve Reasürans Kurumları
ile İşbirliği
5. Madde ihlal edilmeksizin:
1- Kurum, üye ülkelerde faaliyetlerini genişletmek için ulusal özel ve
kamu sigorta ve reasürans kurumları ile düzenlemelere girebilir ve Kurumun
uyguladığı koşullarla ticari ve ticari olmayan risklere sigorta sağlanması
için bu kurumları teşvik edebilir,
2- Kurum, Kurumun amaçlarına uygun görebileceği herhangi bir şekilde
benzer ulusal, bölgesel veya uluslararası kurumlar ile işbirliği yapabilir,
3- Kurum, genel veya kısmi olarak herhangi bir uygun reasürans kurumu ile
o kurumun sigorta ettiği bir ihracat kredisi veya yatırım için reasürans
sağlayabilir.
Bölüm IV
Mali Hükümler
Madde 26- Mali Yönetim
1- Direktörler Kurulu, Kurumun işleyişi için gerekli olabilecek mali
kurallar ve yönetmelikler çıkaracaktır.
2- Kurumun mali yılı Hicri Yıl olacaktır.
Madde 27- Hesaplar
Kurum, bağımsız denetçiler tarafından denetlenmiş hesaplara ilişkin bir
yıllık raporu yayınlanacak ve üyelere dağıtacaktır.
Madde 28- Fonlar
1- Kurum iyi ayrı Fon'a sahip olacak ve yönetecektir:
a) Poliçe Hamilleri Fonu ve
b) Hissedarlar Fonu,
2) Poliçe Hamilleri Fonunun varlıkları;
a) Sigorta ve reasürans primleri ve alınan ücretlerden,
b) Reasürans işlemlerinden elde edilen primlerden,
c) Kurumun faaliyetleri sonucu oluşabilecek gelirden,
d) (c) Paragrafında belirtilen gelirin bir kısmının ayrılması ile
oluşturulan rezervlerden,
e) Poliçe Hamilleri Fonuna ilişkin rezervlerin yatırımından elde edilen
karlardan,
f) Mudarib olarak poliçe Hamilleri Fonuna tahakkuk eden, Hissedarlar
Fon'unun yatırımından elde edilen kar payından,
g) Poliçe Hamillerini tazmin sonucu, alacak hakkını devralan taraf olarak,
Kurumun elde ettiği tutarlardan,
oluşacaktır.
3- Hissedarlar Fonunun varlıkları;
a) Hissedarlar Fon'una mahsus rezervler yanında ödenmiş sermayeden,

b) Hissedarlar Fon'una mahsus ödenmiş sermaye ve rezervlerin yatırımından
elde edilen karlardan, oluşacaktır.
Madde 29- Rezervler ve Net Gelir Dağılımı
1- Guvernörler Kurulu, Poliçe Hamilleri Fon'unda oluşan geliri ve
Hissedarlar Fonundan elde edilen karları, rezervler miktarı kurumun kayıtlı
sermayesinin beş katına ulaşana kadar, rezervlere dağıtacaktır.
2- Kurumun rezervleri (1). paragrafta belirtilen seviyeye eriştikten
sonra, Guvernörler Kurulu:
a) Poliçe Hamilleri Fonunda oluşan fazlanın rezervlere veya poliçe
hamillerine dağıtılabilip dağıtılamayacağına ve ne ölçüde dağıtılacağına,
b) Hissedarlar Fonunda oluşan net gelirin Hissedarlar Fonunun
rezervlerine, Kurum üyelerine dağıtılabilip, dağıtılamayacağına ve ne ölçüde
dağıtılacağına veya başka şekilde kullanılabileceğine karar verecektir. Net
gelirin Kurum üyelerine dağıtımı, her bir üyenin Kurum sermayesindeki hissesi
ile orantılı olarak yapılacaktır.
Madde 30- Bütçe
Başkan, Kurumun yıllık bütçesini hazırlayacak ve Direktörler Kurulunun
onayına sunacaktır.
Madde 31- Kurların ve Konvertibilitenin Belirlenmesi
1- İslam Dinarı ile ifade edilen kurların belirlenmesi veya kurlarla
ilgili bir sorunun çözümü, Uluslararası Para Fonu'nun bildireceği oranlar
temel alınarak yapılacaktır.
2- Bu Anlaşma çerçevesinde herhangi bir paranın konvertibl olup
olmadığının tespiti gerektiğinde, bu tespit, gerekli görüldüğünde Uluslararası
Para Fonu'na danışılarak, Kurum tarafından yapılacaktır.
Madde 32- Dövizin Kullanımı ve Çevrilmesi
24. Maddenin hükümlerini ihlal etmeksizin:
1- Bir üye ülke, Kurum hesabına kendi parasının elde edilmesi, tutulması
veya kullanılmasına veya diğer paralar üzerindeki sınırlamaları sürdürmeyecek
veya sınırlama getirmeyecektir.
2- Bir üye ülke, Kurumun talebi üzerine, 31. Madde uyarınca belirlenmiş
kurlar temel alınarak, kendi parasının konvertibl bir paraya zamanında
değişimini sağlayacaktır.
3- Kurumun olağan işleri veya ilgili üye ülkenin kabul etmesi haricinde,
Kurumun elinde bulunan üye olmayan ülke paraları bir üye ülkenin parasını
satınalmak için kullanılmayacaktır.
4- Bir üye ülke, Kurum tarafından kabul edilen konvertibl bir para ile,
Kuruma yaptığı vadesi gelmiş ödemeleri üzerine hiçbir sınırlama
getirmeyecektir.
Bölüm V
Organizasyon ve Yönetim
Madde 33- Kurumun Yapısı
Kurum bir Guvernörler Kuruluna, bir Direktörler Kuruluna, bir Başkana ve
Kurumun belirleyebileceği görevleri yerine getirmek için gerekli olabilecek
diğer memurlara ve personele sahip olacaktır.
Madde 34- Guvernörler Kurulu: Oluşum
1- Guvernörler Kurulu Bankanın Guvernörleri ve Guvernör Yardımcılarından
oluşacaktır. Guvernörler Kurulu Başkanı, makamı gereği, Kurumun Guvernörler
Kurulunun Başkanı olacaktır.
2- Guvernörler ve Guvernör Yardımcıları Kurumdan ücret alınmaksızın görev
yapacaklardır, fakat Kurum, toplantılara katılım için ortaya çıkan makul
masrafları karşılayabilir.
Madde 35- Guvernörler Kurulu: Yetkiler
1- Kurumun tüm yetkileri Guvernörler Kurulunda toplanacaktır.
2- Guvernörler Kurulu:
a) Yeni üyeleri kabul etme ve kabul şartlarını belirleme,
b) Kurumun sermayesini arttırma veya azaltma,
c) Bir üyeyi geçici olarak üyelikten çıkarma,
d) Direktörler Kurulu'ndan gelen, bu Anlaşmanın yorumu veya uygulamasına
ilişkin itirazları karara bağlama,

e) Kurumun, net girdi ve gelirinin rezerv ve dağılımını belirleme,
f) Bu Anlaşmayı tadil etme,
g) Kurumun faaliyetlerini durdurma ve varlıklarını dağıtma,
h) Direktörlerin ücretini belirleme,
i) Bu Sözleşmede Guvernörlere doğrudan verilmiş diğer özel yetkileri
kullanma, yetkisi haricinde herhangi bir veya tüm yetkilerini Direktörler
Kuruluna devredebilir.
3- Guvernörler Kurulu, ve yetkili oldukları ölçüde Direktörler Kurulu,
personel, emeklilik ve diğer haklarla ilgili kural ve yönetmelikler dahil
olmak üzere, Kurumun işlerinin yürütülmesi için gerekli veya uygun olan
kurallar ve yönetmelikler belirleyebilir. Bu kurallar ve yönetmelikler kabul
edilene kadar, Bankanın kuralları, yönetmelikleri ve tüzüğü, bu Anlaşma
hükümleri ile tutarlı olduğu ölçüde, bu Anlaşma uyarınca Guvernörler Kurulu
veya yetkili oldukları ölçüde Direktörler Kurulu tarafından kabul edilmiş gibi
Kurum için uygulanacaktır.
4- Guvernörler Kurulu (2). ve (3). paragraf uyarınca Direktörler Kuruluna
devredilen herhangi bir konu üzerinde yetkilerini kullanma gücünü devam
ettirecektir.
Madde 36- Guvernörler Kurulu: Prosedür
1- Guvernörler Kurulu yıllık toplantıları ve Guvernörler Kurulu tarafından
gerekli görülen veya Direktörler Kurulunun talep ettiği diğer toplantıları
yapacaktır. Guvernörler Kurulu toplantılarına ilişkin çağrı Banka tarafından
veya üye ülkelerin üçte birinin oyu ile talep edildiği takdirde Direktörler
Kurulu tarafından yapılacaktır.
2- Kurumun Yıllık Guvernörler Kurulu Toplantısı, Bankanın Yıllık
Guvernörler Kurulu Toplantısı ile birlikte yapılacaktır.
3- Üyelerin toplam oy gücünün en az üçte ikisini temsil eden Guvernörler
çoğunluğu, Kurumun Guvernörler Kurulu toplantısı için yeterli sayıyı
oluşturacaktır.
4- Guvernörler Kurulu eğer özel bir sorun varsa yönetmelikle, Direktörler
Kurulunun
tavsiye edilebilir bulması ile, Guvernörler Kurulunu toplantıya çağırmaksızın,
Guvernörlerin oyuna başvurabilmesine imkan veren bir prosedür oluşturabilir.
Madde 37- Direktörler Kurulu: Oluşum
1- Banka'nın İcra Direktörleri Kurulu Kurumun Direktörler Kurulu
olacaktır.
2- Bankanın İcra Direktörleri Kurulunun tüm yönetmelikleri, tüzüğü ve
prosedürü, Bankanın İcra Direktörleri kuruluymuşçasına, Kurumun Direktörler
Kurulu için uygulanacaktır.
Madde 38- Direktörler Kurulu: Yetkiler
Direktörler Kurulu, Kurumun genel faaliyetlerinin yönetiminden sorumlu
olacaktır ve bu amaçla bu Anlaşma ile kendisine doğrudan verilen yetkilere
ilaveten, Guvernörler Kurulu tarafından kendisine devredilen tüm yetkileri
kullanacaktır ve özellikle:
1- Guvernörler Kurulunun çalışmalarının hazırlığını yapacaktır.
2- Guvernörler Kurulunun genel talimatları ile uyumlu bir şekilde Kurumun
işleyiş prensiplerini oluşturacaktır.
3- Kurumun bütçesini kabul edecektir.
Madde 39- Direktörler Kurulu: Prosedür
1- Direktörler Kurulu, Kurul tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, Kurumun
merkez ofisinde faaliyet gösterecektir ve Kurumun işlerinin gerektirdiği
sıklıkta toplanacaktır.
2- Guvernörler Kurulu, bir üye ülkenin, eğer kendi tabiyetinde bir
direktör yok ise, özellikle o üye ülkeyi etkileyen bir konu gündemde
olduğunda, herhangi bir Direktörler Kurulu toplantısına katılmak üzere oy
hakkı olmaksızın, bir temsilci gönderebileceğini öngören kurallar ve
yönetmelikleri kabul edebilir.
Madde 40- Oylama
1- Her üye kayıtlı ve ödenmiş her hisse için bir oya sahip olacaktır.
2- Guvernörler Kurulundaki oylamada, her Guvernör, temsil ettiği üye
ülkenin Bankanın toplam sermayesi ile ilgili olarak Bankadaki hisse sayısı ile
orantılı olacak şekilde, Kurum içinde bir oya sahip olmaya hak kazanacaktır.

Eğer bir Banka üyesi aynı zamanda Kurumun bir üye ülkesi ise, o ülkeyi temsil
eden Guvernör, yukarıda belirtilen Banka oylarının orantılı payı yanında, o
üye ülkenin Kurumda hak kazandığı oylara sahip olma hakkı kazanacaktır.
3- Bu Anlaşmada doğrudan belirtilen durum haricinde, Guvernörler Kurulu
önündeki herhangi bir konuyu toplantıda hazır bulunan oy gücü çoğunluğu ile
kararlaştırılacaktır.
4- Bu Maddenin (1). paragrafını ihlal etmeksizin, Direktörler Kurulundaki
oylamada:
a) Bir atanmış Direktör, temsil ettiği üye ülkenin Kurumunda hak sahibi
olduğu oylara sahip olma hakkını kazanacaktır. Bunun yanında, bu Direktör
temsil ettiği üye ülkenin Bankanın toplam sermayesi ile ilgili olarak
Bankadaki hisse sayısı ile temsil edilen orana eşit olacak şekilde, Kurum
içinde Banka oylarına oranı kadar bir oya sahip olmaya hak kazanacaktır.
b) Seçilmiş bir Direktör, temsil ettiği üye ülkenin Kurumda hak sahibi
olduğu oylara sahip olma hakkını kazanacaktır. Bunun yanında, bu Direktör
temsil ettiği üye ülkenin Bankanın toplam sermayesi ile ilgili olarak
Bankadaki hisse sayısı ile temsil edilen orana eşit olacak şekilde, Kurum
içinde Banka oylarına oranı kadar bir oya sahip olmaya hak kazanacaktır.
Seçilmiş bir Direktörün bu şekilde sahip olduğu oyların tamamını birlikte
kullanması mecburiyeti yoktur.
Madde 41- Başkan
1- Bankanın Başkanı Makamı gereği Kurumun Başkanı olacaktır.
2- Başkan Kurumun en üst düzey yetkilisi olacaktır ve Direktörler
Kurulunun yönetimi çerçevesinde Kurumun işlerini düzenleyecektir. Başkan,
Direktörler Kurulu tarafından kabul edilmiş kurallar ve yönetmelikler
uyarınca, memurlar ve personelin organizasyonu, atanması ve görevden
alınmasından sorumlu olacaktır.
3- Başkan Kurumun kanuni temsilcisi olacaktır ve Kurumun faaliyetlerini ve
ilgili sözleşmeleri, Direktörler Kurulunun genel talimatları uyarınca,
onaylama yetkisine sahip olacaktır.
4- (2). Paragraf uyarınca memurlar ve personelin atanmasında, Başkan,
yüksek verimlilik standartları ve teknik yeterliliği önemini gözönünde
tutarak, mümkün olduğunca geniş bir coğrafyayı kapsayacak şekilde personel
eğitimine özen gösterecektir.
5- Yukarıdaki hususların genelliğini ihlal etmeksizin, Başkan, Kurumun
işleri ile görevlendireceği bir yönetici atayacaktır. Başkan, bu Anlaşma
çerçevesinde Başkanın herhangi bir yetkisini Yöneticiye devredebilir.
Madde 42- Kurumun Uluslararası Niteliği ve Politik Faaliyet Yasağı
1- Kurum, Direktörleri, Başkan, Yönetici, memurlar ve personel herhangi
bir üye ülkenin siyasi işlerine karışmayacaklardır. Bir yatırım veya bir
ihracat kredisi ile ilgili Kurumun, tüm şartları gözönünde bulundurma hakkını
ihlal etmeksizin, Kurumu, Direktörleri, Başkan, Yönetici, memurlar ve personel
ilgili üye ve üye ülkelerin siyasi niteliği ile kararlarında etki altında
bırakılmayacaklardır.
2- Görevlerini yerine getirirken, Başkan, Yönetici, memurlar ve personel
başka bir makama değil tümüyle Kuruma karşı sorumlu olacaklardır. Kurumun her
üyesi bu görevin uluslararası niteliğine riayet edecek ve görevlerini yerine
getirirken yetkilileri etkilemeye yönelik girişimlerden sakınacaklardır.
Madde 43- İletişim Kanalları ve Depozit Yerleri
Üye ülkeler tarafından bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra 60 gün
içerisinde yeni iletişim kanalları ve yeni depozit yerleri belirtilmemişse,
Bankayı kuran Anlaşmanın 40. maddesinin amacına yönelik olarak her bir üye
ülke tarafından tayin edilen iletişim kanalı ve depozit yeri, sırasıyla, bu
Anlaşma çerçevesinde ortaya çıkan hususlarla ilgili iletişim kanalı ve kurumun
diğer varlıklarının yanında o üye ülkenin parası ile ifade edilen Kurum
varlıklarının muhafaza edildiği depozit
yeri olacaktır.
Madde 44- Bildirimler ve Raporlar
1- Kurum, faaliyetlerinin sonucunu gösteren üç aylık bildirimleri
üyelerine gönderecektir.
2- Kurum, amaç ve fonksiyonlarını gerçekleştirmek için gerekli gördüğü
diğer raporlar yayınlayabilir. Bu raporlar üyelere iletilecektir.

Bölüm VI
Üyelikten Çekilme ve Üyeliğin Askıya Alınması, Kurum Faaliyetlerinin
Geçici Olarak Durdurulması ve Sona Erdirilmesi
Madde 45- Çekilme
1- Hiçbir üye ülke üyeliği takiben beş (5) yıldan önce Kurumdan ayrılma
hakkına sahip olmayacaktır.
2- Bu maddenin (1). paragrafı gözönünde tutularak, herhangi bir üye Devlet
Kuruma yazılı bildirimde bulunarak Kurumdan ayrılabilir.
3- Bu maddenin (1). paragrafı gözönünde tutularak, bir üye ülkenin
üyelikten çekilmesi yürürlüğe girecek ve 6 ayda az olmamak üzere, bildiriminde
belirtilen tarihte sona erecektir. Bununla birlikte, çekilme yürürlüğe
girmeden önce, üye ülke ayrılma niyetine ilişkin bildirimin iptal edilmesini
yazılı olarak Kuruma bildirebilir.
4- Ayrılan bir üye ülke ayrılmasının yürürlüğe girdiği tarihde tabi olduğu
doğrudan ve muhtemel yükümlülükler için Kuruma karşı sorumlu olacaktır.
Ayrılan üye ülke, Kurum ve kendisi arasındaki yatırımlarla ilgili, Kurum için
tatmin edici düzenlemelere ulaşılıncaya kadar, bu Anlaşmanın kendi
topraklarındaki yatırımları etkilediği kanısına varılan maddelerine tabi
olmaya devam edecektir. Ayrılma yürürlüğe girdiğinde, üye ülke Kurumun, o
tarihten sonra başlattığı faaliyetlerden kaynaklanan yükümlülüklere
karşı sorumlu olmayacaktır.
5- Örgüt üyeliği sona eren bir ülke bu madde hükümleri çerçevesinde, Kurum
üyeliğinden çekilmek için bir bildirimde bulunacaktır. Çekilmenin nihai olarak
yürürlüğe girdiği tarih bu maddenin (1). paragrafı gözönünde tutularak
Guvernörler Kurulu tarafından belirlenecektir.
Madde 46- Üyeliğin Askıya Alınması
1- Eğer bir üye ülke Kuruma karşı herhangi bir yükümlülüğünü yerine
getirmekte ihmalkar davranırsa, Guvernörler Kurulu, üyelerin toplam oy gücünün
en az dörtte üçünü temsil eden bir oy ile, bu üye ülkenin üyeliğini askıya
alabilir.
2- Guvernörler Kurulu üyeliğin iyi hali görülerek geri verilmesini aynı
çoğunluk ile kararlaştırmamış ise; üyeliği askıya alınan üye ülkenin,
üyeliğinin askıya alınmasını takiben bir yıllık süre içerisinde üyeliği sona
erecektir. Bu süre Guvernörler Kurulu Kararı ile gerekli görüldüğü takdirde
uzatılabilir.
3- Üyeliğin askıda olma hali sürerken, bir üye ülke bu Anlaşma
çerçevesinde herhangi bir haktan yararlanmayacaktır, fakat tüm
yükümlülüklerine tabi olmaya devam edecektir.
Madde 47- Üyeliğin Sona Ermesi Durumunda Hesapların Kapatılması
1- Bir ülkenin üyeliğinin sona erdiği tarihten sonra, o tarih itibariyle
Kuruma karşı olan doğrudan yükümlülüklerinden sorumlu olmaya devam edecektir.
Üyeliğin sona ermesinden önce imzalanan sigorta sözleşmelerinin herhangi bir
kısmı geçerli olduğu sürece, muhtemel yükümlülüklerinden de sorumlu olmaya
devam edecektir. Fakat bundan sonra, ne Kurumun gerçekleştirdiği faaliyetler
ne de Kurumun gelir veya masraf payı ile ilgili yükümlülüklerine maruz
kalmayacaktır.
2- Bir ülkenin üyeliği sona erdiği zaman, bu Maddenin (3) ve (4).
paragrafları uyarınca hesapların kapatılmasının bir parçası olarak, Kurum, bu
ülkenin hisselerini geri satınalması için düzenlemeler yapacaktır. Bu amaçla,
hisselerin geri satınalma fiyatı, ülkenin üyeliğinin sona erdiği tarihteki bu
hisselerin defter değeri olacaktır.
3- Bu madde çerçevesinde geri satınalınan hisselere ilişkin ödeme
aşağıdaki koşullarda gerçekleşecektir.
a) Üye ülkeden kendi hisseleri ile ilgili olarak herhangi bir miktardaki
alacak, o üye ülkenin, Merkez Bankasının veya herhangi bir temsilciliğinin,
organının veya siyasi alt bölümlerinin Kuruma yükümlülükleri olduğu sürece
alıkonulacaktır. Bu üye ülkeye ödenmesi gereken herhangi bir tutar, Kurumun
isteği üzerine, bu üye ülkenin vadesi gelmiş herhangi bir yükümlülüğüne mahsup
edilebilir.
b) Üye ülkenin Kuruma karşı toplam yükümlülüğü üzerinde geri satınalma
fiyatındaki fazla tutar, Kurum tarafından belirlenebilecek, beş (5) yılı
aşmayacak bir süre içerisinde, ilgili üye ülkenin hisse sahipliğini devretmesi
üzerine ödenecektir.
c) Ödemeler konvertibl döviz ile yapılacaktır; ve

d) Eğer bir üye ülkenin üyeliğinin sona erdiği tarihte sigorta veya
reasürans faaliyetlerinden zararlar sürekli ise ve zararların miktarı, o
tarihte zararlara karşı sağlanan rezerv miktarını aşıyorsa, talep üzerine,
sözkonusu üye ülke, geri satınalma fiyatı belirlendiğinde, zararların hesaba
katıldığı durumda hisselerin satınalma fiyatlarından düşüldükten sonra kalan
miktarı geri ödeyecektir.
4- Herhangi bir üye ülkenin üyeliğinin sona erdiği altı (6) aylık süre
içerisinde bu Anlaşmanın 49. Maddesine göre Kurum, faaliyetlerini durdurursa,
sözkonusu üye ülkenin tüm hakları 49. ve 51. Maddeler uyarınca
belirlenecektir. Üye ülke bu maddelerin amacına yönelik olarak üye sıfatıyla kabul
edilecek fakat oy hakkı olmayacaktır.
Madde 48- Faaliyetlerin Geçici Olarak Durdurulması
1- Direktörler Kurulu, gerekli gördüğünde, belirli bir süre için sigorta
veya reasürans hizmetleri hükmünü askıya alabilir.
2- Direktörler Kurulu, Kurum ve üçüncü tarafların çıkarlarının korunması
için gerekli düzenlemelerin yapılması kaydıyla, acil bir durumda, bu acil
durum süresini aşmayacak bir süre için, Kurumun tüm faaliyetlerini askıya
alabilir.
3- Faaliyetleri askıya alma kararının, üyelerin bu anlaşma çerçevesindeki
yükümlülükleri veya Kurumun poliçe hamillerine veya üçüncü taraflara olan
yükümlülükleri üzerinde etkisi olmayacaktır.
Madde 49- Faaliyetlerin Durdurulması
1- Kurum, üyelerin toplam oy gücünün en az dörtte üçünü temsil eden toplam
Guvernörler Kurulu kararı ile faaliyetlerini durdurabilir. Bu durdurmadan
sonra, varlıkların korunmasına ve yükümlülüklerin sonuçlandırılmasına özgü
faaliyetler dışında tüm faaliyetlerini derhal durduracaktır.
2- Yükümlülüklerin sonuçlandırılması ve varlıkların dağıtılmasına kadar
Kurum varlığını sürdürecek ve Kurum ve üyelerinin karşılıklı hakları ve
yükümlülükleri bütünlüğünü koruyacaktır.
Madde 50- Üyelerin Yükümlülüğü ve Alacakların Ödenmesi
1- Kurum faaliyetlerinin durdurulması durumunda, kreditörler ve poliçe
hamillerinin muhtemel alacakları da dahil olmak üzere tüm alacaklar ödenene
kadar tüm üyelerin Kuruma karşı olan ve henüz talep edilmemiş (çağrılmamış)
sermaye katılım
yükümlülükleri devam edecektir.
2- Kurumun faaliyetlerinin durdurulması durumunda:
a) Hissedarlar Fonuna ilişkin Borçlar Hissedarlar Fonunun varlıkları ile
ödenecektir. Eğer bu varlıklar, bu borçları ödemekte yetersiz kalırsa, borç
üyelerin henüz talep edilmemiş (çağrılmamış) sermaye katılımlarından tahakkuk
edecek ödemelerle karşılanacaktır.
b) Poliçe Hamilleri Fonuna ilişkin borçlar öncelikle Poliçe Hamilleri
Fonunun varlıkları ile ödenecektir. Sözkonusu borçlar geri ödendikten sonra,
poliçe hamillerinin alacakları ödenecektir. Eğer Poliçe Hamilleri Fonunun
varlıkları sözkonusu alacakları karşılamakta yetersiz kalırsa, alacaklar
Hissedarlar Fonundan karşılanacaktır. Eğer Hissedarlar Fonu, bu alacakları
ödemekte yetersiz kalırsa, geri ödemesiz henüz talep edilmemiş (çağrılmamış)
sermaye katılımlarından tahakkuk edecek ödemelerle karşılanacaktır.
c) Eğer varlıklar borçları veya poliçe hamillerinin alacaklarını
karşılamakta yetersiz kalırsa, mevcut varlıklar kreditörler ve poliçe
hamilleri arasında orantılı olarak dağıtılacaktır.
Madde 51- Varlıkların Dağıtılması
1- Eğer borçların ve poliçe hamilleri alacaklarının ödenmesinden sonra
Poliçe Hamilleri Fonunda varlıklar kalmış ise, bu varlıklar hayır amaçları
için kullanılacaktır.
2- Eğer borçların ve poliçe hamilleri alacaklarının ödenmesinden sonra
Hissedarlar Fonunda varlıklar kalmış ise, bu varlıklar, her üyenin elinde
tuttuğu ödenmiş sermaye ile orantılı olarak, Kurum üyelerine dağıtılacaktır.
Bu dağıtım, üyelerin toplam oy gücünün en az dörtte üçünü temsil eden toplam
Guvernör sayısının üçte iki oyu ile Guvernörler Kurulu tarafından kabul
edilmelidir.
3- Bu madde çerçevesinde dağıtılan varlıkları elde eden herhangi bir üye,
dağıtım öncesi Kurumun faydalandığı, bu varlıklarla ilgili aynı haklardan
faydalanmaktadır,

Bölüm VII
Muafiyetler, İstisnalar ve İmtiyazlar
Madde 52- Kurumun Muafiyetleri
Kurumun amaçlarına erişmesini ve görevlendirildiği fonksiyonları yerine
getirebilmesini sağlamak için, Kurum, Guveernörleri Direktörleri, Başkanı,
Yöneticisi, memurları, varlıkları, resmi belgeleri ve haberleşme araçları, her
üye ülkenin toprakları içerisinde Bankanın Kuruluş Anlaşmasının 53, 54, 55,56,
57, 58 ve 59. maddelerinde belirtilen ilgili tüm muafiyetler, istisnalar ve
imtiyazlardan yararlanacaktır.
Madde 53- Varlıkların Muafiyetleri
1- 54. Madde hükümlerini ihlal etmeksizin, Kurumun mal ve varlıkları,
teftişten, müsadereden kamulaştırmadan veya bir icrai veya hukuki işlet
tarafından gerçekleştirilen her türlü hacizden muaf olacaktır.
2- Bu Anlaşma çerçevesinde faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli
olduğu ölçüde, Kurumun tüm mal ve varlıkları; sınırlamalardan,
düzenlemelerden, kontrollerden ve her türlü moratoryumdan muaf olacaktır.
Kurum tarafından, halef veya poliçe hamilinin borcunu devralan sıfatıyla, elde
edilen mal ve varlıklar, poliçe hamilinin bu uygulamaya hak kazandığı sürece,
üye ülke toprakları üzerinde geçerli kur sınırlamalarından, yönetmeliklerden
ve kontrollerden muaf olacaktır.
Madde 54- Hukuki Usul
59. Madde kapsamı dışında kalan davalar yanlızca Kurumun adli takip için
tayin ettiği bir ofis veya temsilcisinin olduğu bir üye ülkenin toprakları
içindeki yetkili bir yargı mahkemesinde, Kuruma karşı açılabilir. (i) üyeler
adına hareket eden veya üyelerden alacaklı olan üyeler ve şahıslar tarafından veya
(ii) kişisel konularda kuruma karşı böyle bir dava açılmayacaktır. Nerede yerleşik
olursa olsun, kim tarafından elde tutuluyor olursa olsun, Kuruma karşı nihai hüküm
veya ceza verilene kadar, kurumun mal ve varlıkları 50. ve 52. Madde belirtilen
muafiyetlerin kapsamı içinde olacaktır.
Madde 55- Uygulama
Her üye ülke kendi hukuki sistemi uyarınca, bu bölümde belirtilen
hükümlerin kendi topraklarında yürürlüğe girmesi için gerekli girişimlerde
bulunacaktır ve konu üzerinde yaptığı girişimden Kurumu haberdar edecektir.
Madde 56- Muafiyetlerden, İstisnalardan ve İmtiyazlardan Feragat
Kurum, kendi tasarrufuyla kendi çıkarı için uygun şekilde ve şartlarla,
her türlü durumda bu bölümde tanınan imteyazlar, muafiyetler ve istisnaların
herhangi birinden feregat edebilir.
Bölüm VIII
Değişiklikler, Yorum, Uyuşmazlık
Madde 57- Değişiklikler
1- Bu Anlaşma üyelerin toplam oy gücünün en az dörtte üçünü temsil eden
toplam Guvernör sayısının üçte iki oyu ile kabul edilen Guvernörler sayısının
üçte iki oyu ile kabul edilen Guvernörler Kurulunun bir kararı ile
değişebilir.
2- Bu maddenin (1). paragrafının hükümlerine rağmen;
a) Kurumdan ayrılma hakkını,
b) 12. Maddenin (2). ve (3). paragrafında belirtilen yükümlülük üzerindeki
sınırlamaları; ve
c) 9. Maddenin (5). paragrafında belirtilen sermaye stokunun satın
alınması ile ilgili hakları, değiştirme kararı için Guvernörler Kurulunun
oybirliği ile karar alması gereklidir.
3- Gerek bir üyeden gerekse Direktörler Kurulundan gelsin, bu Anlaşmayı
değiştirme teklifi, bu teklifi Guvernörler Kuruluna sunacak olan Guvernörler
Kurulu Başkanına iletilecektir. Herhangi bir değişiklik kabul edildiği zaman
Kurum bunu resmi yoldan tüm üyelere bildirecektir. Guvernörler Kurulu farklı
bir süre belirlemediği müddetçe değişiklikler, tüm üyeler için resmi
bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay sonra yürürlüğe girecektir.
4- Kurumun Şer'i hükümlere göre faaliyet göstermesini engelleyecek hiç bir
değişiklik yapılamaz.

Madde 58- Diller, Yorum ve Uygulama
1- Kurumun resmi dili Arapça olacaktır. Buna ilaveten, İngilizce ve
Fransızca çalışma dili olacaktır. Bu Anlaşmanın Arapça metni hem yorum hem
uygulama için asıl metin olarak kabul edilecektir.
2- Herhangi bir üye ve Kurum veya iki veya daha fazla Kurum üyesi
arasındaki bu Anlaşmanın hükümlerinin yorum veya uygulaması ile Direktörler
Kuruluna iletilecektir. İlgili üye ülkenin vatandaşı olan bir Direktör yok
ise, 39. maddenin (2). paragrafı uygulanacaktır.
3- Herhangi bir üye, bu maddenin (2). paragrafı çerçevesindeki kararı
takip eden altı (6) ay içerisinde uyuşmazlığın nihai kararı verecek olan
Guvernörler Kuruluna iletilmesini talep edebilir. Kurum, Guvernörler Kurulu
kararını askıya alarak, gerekli gördüğü sürece, Direktörler Kurulu kararını
temel alarak hareket edebilir.
Madde 59- Tahkim
1- Eğer Kurum ve üyeliği sona eren bir ülke arasında, veya Kurumun
faaliyetlerini durdurma kararının kabulünden sonra Kurum ve herhangi bir üye
arasında, veya alacaklarla ilgili üye ülke ve poliçe hamilinin alacaklarını
devralan taraf olarak Kurum arasında veya 58. Maddenin (2). paragrafı
kapsamında kalan konular dışında Kurum ve bir üye arasında bir anlaşmazlık
çıkması durumunda, bu anlaşmazlık iyiniyet çerçevesinde çözümlenecektir.
İyiniyetle bir çözüme ulaşılmazsa, bu uyuşmazlık, üç (3) hakemden oluşan bir
tahkime sunulacaktır. Hakemlerden biri Kurum tarafından, diğeri ilgili tarafça
ve üçüncü hakem örgütünün genel sekreteri tarafından tayin edilecektir.
Taraflar üzerinde nihai ve bağlayıcı bir karara varmak için hakemlerin oy
çoğunluğu yeterli olacaktır. Üçüncü hakem, tarafların anlaşmazlığa düştükleri
prosedür meselelerinin çözümlenmesi için yetkilendirilecektir.
2- Sigorta veya reasürans sözleşmesi çerçevesinde ortaya çıkan herhangi
bir uyuşmazlık ilgili sözleşmede belirlenecek kurallar çerçevesinde nihai
karar için hakeme iletilecektir.
Madde 60- Verildiği Kabul Edilen Onay
Kurumca bulunulabilecek bir girişim öncesi, herhangi bir üyenin onayı
gerekir ise, Kurumca, tasarlanan girişimden üyeyi haberdar ederek tespit
ettiği makul bir süre içerisinde, üye itiraz etmezse, onayın verilmiş olduğu
kabul edilecektir.
Bölüm-IX
Son Hükümler
Madde 61- İmza ve Emanet
1- Bu Anlaşmanın Arapça, İngilizce ve Fransızca tek kopya halindeki
asılları Hicri 1413 yılı Şaban ayının 15'inde (6 Ocak 1993 tarihine) kadar
Bankanın Merkezinde, Banka ve bu Sözleşmenin A-Ekinde belirtilen ülkelerin
hükümetleri tarafından imzaya açık tutulacaktır. Bu belge kuruluşuyla birlikte
Kurumun merkezinde muhafaza edilecektir.
2- Banka bu Anlaşmanın onaylı kopyalarını imza eden ülkelere ve Kurumun
üyesi olan diğer ülkelere gönderecektir.
Madde 62- Onay ve Geçerlilik
1- Bu Anlaşma Bankanın ve taraf ülkelerin onay veya kabulüne tabi
olacaktır. Onay veya kabul belgeleri diğer tarafları onaydan ve tarihten
haberdar edecek olan Banka tarafından muhafaza edilecektir.
2- Bu Anlaşmayı onaylayan veya kabul eden üye ülkenin, kendi topraklarında
ilgili hükümler uyarınca sigorta ve reasürans hizmetleri sağlamak üzere Kuruma
yetki verdiği kabul edilecektir.
Madde 63- Yürürlüğe Girme
Bu Anlaşma onay veya kabul belgelerini ibraz eden üye devletlerin katılım
paylarının yirmibeş milyon İslam Dinarına (İD, 25.000.000) ulaştığı anda
yürürlüğe girecektir.
Madde 64- Faaliyetlerin Başlaması
1- Açılış toplantısında, Guvernörler Kurulu, Kurumun faaliyetlerine
başlayacağı günün belirlenmesi için gerekli düzenlemeleri yapacaktır.
2- Kurum, üyelerini faaliyetlerine başlama tarihinden haberdar edecektir.
19 Ocak 1992 tarihine tekabül eden 1412 Hicri Yılı Şaban Ayının 15. günü
Trablus'da (Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi) imzalanmıştır.

Articles of Agreement
Islamic Corporation For
the Insurance of Investment
And Export Credit
THE STATES PARTIES TO THIS AGREEMENT AND THE ISLAMIC DEVELOPMENT
BANK
CONSIDERING that one of the objectives of the Organization of Islamic
Conference, as expressed in the Organization's Charter, is the development and
fostering of cooperation among member countries in the economic and social
fields;
DESIROUS of strengthening economic relations among member countries of the
Organization of Islamic Conference on the basis of Islamic principles and
ideals;
SEEKING to promote the flow of capital and to enlarge the scope of trade
relations among Islamic countries in order to reinforce and promote their
efforts at development;
HAVING REGARD TO
(a) Article 15 of the Agreement for the Promotion, Protection and
Guarantee of Investment among member countries of the Organization of Islamic
Conference, which provides that the Organization shall, through the Islamic
Development Bank, establish an Islamic Institution for Investment Guarantee
to undertake, in conformity with Shariah, the provision of insurance for
investments in the territories of signatory parties of the said Agreement;
(b) the recommendation of the Standing Committee for Commercial and
Economic Cooperation (COMCEC) of the Organization of Islamic Conference in its
Fifth Session held in Istanbul, Republic of Turkey, in Safar 1410H for
creating the mechanism for carrying out, in accordance with Shariah, the
insurance of export credit in order to protect trade transactions between
Islamic countries against commercial and non-commercial risks;
HAVE AGREED AS FOLLOWS.
Chapter I
Establishment, definitions, status, office,
objective and purposes, membership
Article 1- Establishment
There is hereby established in accordance with the provisions of this
Agreement a subsidiary Corporation of the Islamic Development Bank called "The
Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit"
(hereinafter called "The Corporation").
Article 2- Definitions
In this Agreement, unless the context otherwise requires, the following
words and terms shall have the
following meanings:"Organization"
: Organization of the Islamic Conference
"Bank"
: the Islamic Development Bank
"Member State(s)"
: a Member State of the Organization that has
become a party to this Agreement
"Member(s)"
: the Bank and Member State(s)
"Export Credit"
: A credit relating to export transactions
"Host Country"
: a Member State in whose territories an
investment that has been insured or reinsured,
or is considered for insurance or reinsurance
by the Corporation is to be located; as well as
a Member State into whose territories goods
financed by a credit that has been insured or
reinsured, or is considered for insurance
or reinsurance by the Corporation, are to be
imported.
"Investment Insurance"
: the insurance cover provided by the Corporation
for the investments referred to in Article 17
hereof against the risks stipulated in Article
19 (2) hereof or the risks approved for
coverage by the Board of Directors in
accordance with Article 19 (3) hereof.
"Export Credit Insurance"
: The insurance cover provided by the Corporation

for Export Credits against the risks stipulated
in Articles 19 (1) and 19 (2) hereof or the
risks approved for coverage by the Board of
Directors in accordance with Article 19 (3)
hereof.
includes Investment Insurance contracts as well
as Export Credit Insurance contracts.
includes reinsurance covers provided by the
Corporation in respect of Insurance Contracts
as well as reinsurance contracts entered into
by the Corporation for ceding risks insured or
reinsured by the Corporation.
the natural or juridical person or persons who
conclude Insurance Contracts with the
Corporation in accordance with the provisions
of this Agreement.
a Member State to whose legislations the
Policyholder is subject
The Board of Governors of the Corporation
The Board of Directors of the Corporation
The President of the Corporation

"Insurance Contract(s)"

:

"Reinsurance Contract(s)"

:

"Policyholder(s)"

:

"Policyholder's Country"

:

"The Board of Governors"
"Board of Directors"
"The President"

:
:
:

"Islamic Dinar"

: the unit of account of the Corporation the
value of which shall
be equivalent to one Special Drawing Right of
the International Monetary Fund

Article 3- Status
Without prejudice to the provisions of Article 1 hereof, the Corporation
shall be an international institution with full juridical personality and in
particular the capacity to
(a) contract;
(b) acquire and dispose of movable and immovable property; and
(c) institute legal proceedings.
Article 4- Office of the Corporation
(1) The principal Office of the Corporation shall be located in the city
of Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia.
(2) The Corporation may establish agencies or branch offices elsewhere.
Article 5- Objective and purposes
(1) The objective of the Corporation shall be to enlarge the scope of
trade transactions and the flow of investments among Member States.
(2) To serve its objective, the Corporation shall provide, in accordance
with the principles of Shariah, Export Credit Insurance or reinsurance in
respect of the goods which satisfy the conditions specified in Article 16
hereof, by paying the Policyholder a reasonable indemnity in respect of losses
resulting from the risks specified in Articles 19 (1) and 19 (2) hereof, or
the risks specified by the Board of Directors in accordance with Article 19
(3) hereof.
(3) At a suitable time after its establishment the Corporation shall, in
accordance with the principles of Shariah, provide Investment Insurance, as
well as reinsurance, in respect of investments by Members in a Member State
against the risks specified in Article 19 (2) hereof, or the risks specified
by the Board of Directors in accordance with Article 19 (3) hereof. (4) The
Corporation shall exercise such powers as it may deem necessary or appropriate
for achieving its objectives. The Corporation shall be guided in all its
decisions by the provisions of this Article.
Article 6- Membership
(1) The founder Members shall be the Bank and those Member States of the
Organization listed in Annexure "A" hereto which, on or before the date
specified in Article 61 hereof shall have signed this Agreement and shall have
fulfilled all other conditions of membership.
(2) Any other state which is a member of the Organization may apply and be
admitted as a Member after the entry into force of this Agreement upon such
terms and conditions as may be decided by the vote of the majority of the
total number of Governors representing a majority of the total voting power of
the Members.

(3) A state that is a member of the Organization may authorize any entity
or agency to sign this Agreement on its behalf and to represent it in all
matters relating to this Agreement with the exception of the matters referred
to in Article 62 hereof.
Chapter II
Financial resources
Article 7- Resources of the Corporation
The resources of the Corporation shall consist of
(a) subscriptions to the capital stock of the Corporation,
(b) insurance and reinsurance contributions donated by Policyholders to
the Corporation to the extent required by the Corporation to meet claims,
(c) sums and other assets to which the Corporation shall become entitled
to as subrogee after payment of claims, and
(d) the return on the investment of the resources of the Corporation.
Article 8- Authorized capital
(1) The authorized capital stock of the Corporation shall be One Hundred
Million (100,000,000) Islamic Dinars divided into One Hundred Thousand
(100,000) Shares having a par value of One Thousand (1000) Islamic Dinars
each, which shall be available for subscription by Members in accordance with
the provisions of Article 9 hereof.
(2) The authorized capital stock may be increased by the Board of
Governors, at such time and upon such terms and conditions as it may deem
suitable, by a vote of two-thirds of the total number of Governors,
representing not less than three-fourths of the voting power of the Members.
Article 9- Subscription and allocation of shares
(1) The Bank shall subscribe to fifty thousand (50,000) shares in the
capital stock of the Corporation to be paid in accordance with Article 10 (1)
hereof.
(2) Each Member State shall subscribe to the capital stock of the
Corporation, and the minimum number of shares to be subscribed by a Member
State shall be (250) two hundred and fifty shares.
(3) Each Member State shall declare the number of shares it shall
subscribe to the capital stock before the expiry of the date specified in
paragraph (1) of Article 61 hereof.
(4) Without prejudice to paragraph (2) of this Article, a state admitted
to membership in accordance with paragraph (2) of Article 6 hereof, shall
subscribe to that number of shares of the unsubscribed portion of the capital
stock of the Corporation as determined by the Board of Governors.
(5) If the Board of Governors determines that an increase in the capital
stock is warranted, each Member shall have a reasonable opportunity to
subscribe, upon such terms and conditions as the Board of Governors shall
determine, to a proportion of the increase of stock equivalent to the
proportion which its stock heretofore subscribed bears to the total subscribed
capital stock immediately prior to such increase; provided, however, that the
foregoing provision shall not apply in respect of any increase or any portion
of an increase in the capital stock intended solely to give effect to the
determination of the Board of Governors under paragraphs (4) and (6) of this
Article. No Member shall be obliged to subscribe to any part of an increase of
the capital stock.
(6) The Board of Governors may, at the request of a Member, by a vote of a
majority of the total number of Governors representing a majority of the total
voting power of the Members, increase the subscription of such Member to the
capital stock of the Corporation on such terms and conditions as the Board may
determine.
(7) Shares of stock subscribed by founder Members shall be issued at par.
Each other Member shall subscribe to such number of shares of capital stock on
such terms and conditions as may be determined by the Board of Governors, but
in no event at an issue price of less than par.
Article 10- Payment of subscription
(1) Payment of the amount subscribed by the Bank to the capital stock of
the Corporation shall be made in a convertible currency acceptable to the

Corporation within thirty (30) days after the date on which this Agreement
comes into force.
(2) Payment of the value of shares subscribed by founder Member States
shall be made as follows:- (a) Fifty per cent (50%) of the value of each share
shall be paid in cash in a convertible currency acceptable to the Corporation
in two equal instalments the first of which shall be paid within thirty (30)
days after the date of deposit on behalf of the particular Member State of the
instrument of ratification or acceptance; and the second instalment shall be
paid within a period not exceeding twelve months after the payment of the
first instalment.
(b) The remainder of the unpaid subscriptions shall be subject to call by
the Corporation, in freely convertible currency acceptable to the Corporation,
as and when required to meet its obligations.
(c) Calls on any portion of the unpaid subscriptions shall be uniform on
all shares.
(d) If the amount received by the Corporation on a call shall be
insufficient to meet the obligations which have necessitated the call, the
Corporation may make further successive calls on unpaid subscriptions until
the aggregate amount received by it shall be sufficient to meet such
obligations.
(3) The Corporation shall determine the place for any payment under this
Article. Until so determined, payment of the portion of the value of shares
referred to in paragraph 2 (a) hereof shall be made to such place as the Bank
may determine.
Article 11- Refunds
(1) The Corporation shall, as soon as practicable, return to Member States
amounts paid on calls on subscribed capital if and to the extent that
(a) the call shall have been made to pay a ciaim resuiting from an
Insurance or Reinsurance Contract which the assets of the Policyholders' Fund
could not meet and thereafter the Corporation shall have recovered, in whole
or in part, in a freely convertible currency, the amount of such claım; or
(b) the call shall have been made because of a default in payment by a
Member State and thereafter such Member State shall have made good such
default in whole or in part; or
(c) the Board of Governors, by the vote of not less than two-thirds of the
total voting power, determines that the financial position of the Corporation
permits all or part of such amounts to be returned.
(2) Any refund effected under this Article to a Member State shall be made
in a freely convertible currency in the proportion of the payments made by
that Member State to the total amount paid pursuant to calls made prior to
such refund.
(3) The equivalent of amounts refunded under this Article to a Member
State shall become part of the callable capital obligations of the Member
State under Article 10 (2) (b).
Article 12- Conditions relating to capital stock
(1) Shares of stock shall not be pledged or encurnbered in any manner
whatsoever and they shall not be transferable except to the Corporation in
accordance with Chapter VI.
(2) The liability of a Member in accordance with the provisions of this
Agreement shall be limited to the unpaid portion of its capital subscription.
(3) No Member, by reason only of its membership, shall be liable for the
obligations of the Corporation towards third parties.
Article 13- Obligations and rights of the capital
(1) Establishment expenses shall be paid out of the capital by way of a
loan to be repaid from the surplus accruing to the Policyholders' Fund.
(2) The capital shall not be entitled to a share in any surplus accruing
to the Policyholders' Fund.
(3) Any deficit in the Policyholders' Fund shall be covered from the
capital by way of a loan to be repaid from the surplus accruing to the
Poiicyholders' Fund.

Chapter III
Operations of the Corporation
Article 14- Use of resources
The resources and facilities of the Corporation shall be used exclusively
to achieve the objective and purposes of the Corporation provided for in
Article 5 hereof.
Article 15- Rules relating to operations
(1) In carrying out its operations, the Corporation shall
(a) endeavour to achieve mutual cooperation of Policyholders through their
collective sharing of the losses which any one Policyholder may suffer on the
materialization of the risk or risks insured or reinsured by the Corporation.
(b) distribute to Policyholders the surplus that may accrue from the
insurance and reinsurance operations on such basis as may be determined by the
Board of Governors.
(c) pay due regard to maintaining a sound financial position in accordance
with established business practices.
(2) Unless the context otherwise requires, all the provisions of this
Agreement which apply to insurance transactions shall apply to reinsurance
transactions carried out by the Corporation.
Article 16- Export credits eligible for insurance
All Export Credits pertaining to goods exported from a Member State to
another Member State shall be eligible for insurance provided that:(a) The goods, the subject of the credit, shall have been produced,
manufactured in whole or in part, assembled or reprocessed in one or more
Member States provided that a reasonable value added will accrue to the Member
State from which such goods are exported. The Board of Directors shall, from
time to time, issue regulations determining the types and specifications of
goods in respect of which the Corporation may insure Export Credits and the
minimum value added that must accrue to the Member State in which such goods
have been produced, manufactured, reprocessed or assembled.
(b) The duration of the credit shall not exceed five years unless the
Board of Directors shall decide otherwise.
Article 17- Investments eligible for insurance
(1) Investments eligible for insurance shall comprise all investments by
Members or nationals of Member States in Member States including direct
investments in enterprises, their branches and agencies; investments in the
share capital of enterprises including principal amounts of loans made or
guaranteed by holders of equity in the enterprise concerned; and all other
forms of direct investments which shall be considered eligible for insurance
by the Board of Directors.
(2) Except for reinsurance transactions, insurance shall be restricted to
investments the implementation of which begins subsequent to the registration
of the application for insurance by the Corporation. Such investments may
include
(a) the transfer of foreign exchange made to modernize, expand or develop
existing investments, and
(b) the use of earnings from existing investments which could otherwise be
transferred outside the Host Country.
(3) Private, public and mixed investments operating on commercial basis
shall be eligible for insurance by the Corporation.
Article 18- Eligibility to receive the Corporation's services
(1) The following shall be eligible to receive the services of the
Corporation:(a) the Bank,
(b) any natural person, who is a national of a Member State other than the
Host Country, and
(c) any juridical person the majority of whose stocks or shares are owned
by one or more Members or by a national or nationals of one or more Member
States and whose principal office is located in a Member State.
(2) Subject to the provisions of Articles 16 and 17 hereof and
notwithstanding the foregoing, a juridical person may, by a resolution of the
Board of Directors, be accepted as a party to an Insurance or Reinsurance
Contract even if its principal office is located in a non-Member State,

provided that such juridical person is owned, by not less than fifty per cent,
by one or more Members or by a national or nationals of one or more Member
States or by juridical persons who would, under the provisions of paragraph
(1) of this Article, be eligible parties to an Insurance or Reinsurance
Contract.
(3) The Board of Directors may extend eligibility for insurance to a
natural person who is a national of the Host Country or a juridical person
which is incorporated in the Host Country or the majority of whose capital is
owned by its nationals, provided that
(a) the request for insurance shall be jointly made by the Host Country
and the applicant for insurance, and
(b) the assets that are to be insured are, or will be, transferred from
outside the Host Country
(4) Where the applicant for insurance has more than one nationality, the
nationality of a Member State shall prevail over the nationality of a
non-Member, and the nationality of the Host Country shall prevail over the
nationality of any other Member State.
Article 19- Covered risks
(1) The Corporation may cover eligible Export Credits against a loss
resulting from one of the following types of commercial risks:(a) the insolvency or bankruptcy of the buyer,
(b) repudiation or termination by the buyer of the purchase contract or
his refusal or failure to take delivery of the goods despite the seller's
fulfilment of all his obligations towards the buyer,
(c) refusal of the buyer to pay the purchase price to the seller or his
failure to do so despite the seller's fulfilment of all his obligations
towards the buyer.
(2) The Corporation may cover eligible Export Credits, as well as eligible
investments against losses resulting from one or more of the non-commercial
risks specified below:
(a) Currency Transfer
any introduction attributable to the government of the Host Country or the
Policyholder's Country of restrictions on the transfer outside the Host
Country or the Policyholder's Country of the particular local currency into a
freely convertible currency or another currency acceptable to the
Policyholder, including the refusal or failure of the government of the Host
Country or the Policyholder's Country to act within a reasonable period of
time on an application by such Policyholder for such transfer; as well as the
imposition by the public authorities of the Host Country or the Policyholder's
Country, at the time of transfer, of a rate of exchange which is
discriminatory against the Policyholder.
(b) Expropriation and Similar Measures
any legislative action or administrative action or omission by the government
of the Host Country or the Policyholder's Country, either directly or through
an agency, which has the effect of depriving the Policyholder of his ownership
or control of his investment or of the goods sold under an Export Credit, or
of a substantial benefit relating to the particular investment or the
particular goods, with the exception of nondiscriminatory measures of general
application which governments normally take for the purpose of regulating
economic activity in their territories. The measures referred to herein
include the revocation by the Host Country of the import licence of the goods,
the subject of an Export Credit insured by the Corporation, after the goods
have been shipped; the refusal of the Host Country to permit the entry of the
goods into its territories; as well as the refusal of the transit of the goods
or the confiscation or seizure thereof by a transit country which is a Member
of the Corporation.
(c) Breach of Contract
any repudiation or breach by the government of the Host Country or the
Policyholder's Country of a contract with the Policyholder, when (a) the
Policyholder does not have recourse to a judicial or arbitral forum to
determine the claim of repudiation or breach, or (b) a decision by such forum
is not rendered within such reasonable period of time as shall be prescribed
in the Insurance Contracts pursuant to the Corporation's regulations, or (c)
such a decision cannot be enforced; and

(d) War and Civil Disturbance any military action or civil disturbance in any
territory of the Host Country, the Policyholder's Country or a transit country
which is a Member of the Corporation.
(3) The Board of Directors may approve the extension of coverage to
specific commercial and non-commercial risks other than those specified in
Paragraphs (1) and (2) of this Article.
(4) In no case shall losses resulting from the following be covered:(a) devaluation or depreciation of currency,
(b) any action or omission by the authorities of the Host Country or the
Policyholder's Country to which the Policyholder has agreed or for which he
has been responsible, and
(c) any action or omission by the authorities of the Host Country or the
Policyholder's Country occurring before the conclusion of the Insurance
Contract.
Article 20- Insurance and reinsurance contracts
The Corporation shall prepare the Insurance and Reinsurance Contracts in
accordance with the rules and regulations which may, from time to time, be
issued by the Board of Directors, provided that the Corporation shall not
cover the total insured or reinsured loss.
Article 21- Limits of insurance
(1) Unless the Board of Governors shall, by a majority of its Members
representing a majority of the voting power of the Members, otherwise decide,
the aggregate amount of contingent liabilities which may be assumed by the
Corporation shall not exceed one hundred and fifty percent of the amount of
the Corporation's unimpaired subscribed capital and its reserves plus such
portion of its reinsurance cover as the Board of Directors may determine. The
Board of Directors shall, from time to time, review the risk profile of the
Corporation's portfolio in the light of its experience with claims, degree of
risks diversification, reinsurance cover and other relevant factors with a
view to ascertaining whether changes in the maximum aggregate amount of
contingent liabilities should be recommended to the Board of Governors. The
maximum amount determined by the Board of Governors shall not under any
circumstances exceed ten times the amount of the Corporation's unimpaired
subscribed capital, its reserves and such portion of its reinsurance cover as
may be deemed appropriate.
(2) Without prejudice to the ceiling of contingent liability referred to
in Paragraph(1) of this Article, the Board of Directors may prescribe:(a) maximum aggregate amounts of contingent liability which may be assumed
by the Corporation under all contracts with a Member or the Policyholders of
each individual Member State. The Board of Directors shall determine such
maximum amounts in the light of the share of the respective Member in the
capital of the Corporation.
(b) maximum aggregate amounts of contingent liability which may be assumed
by the Corporation in respect of any single transaction.
Article 22- Fees and contributions
(1) The Corporation shall collect a fee to cover the cost of examining an
application for insurance or reinsurance.
(2) The Corporation shall establish the rates of contributions, fees and
other charges, if any, applicable to each type of risk.
(3) The Corporation may, from time to time, review the rates of
contributions, fees and other charges.
Article 23- Payment of claims
The President of the Corporation shall, in accordance with such general
guidelines as may be issued by the Board of Directors, decide on the payment
of claims to policyholders in accordance with the provisions of the Insurance
or Reinsurance Contract, as the case may be. Insurance and Reinsurance
Contracts shall require Policyholders to seek, before payment is made by the
Corporation, such administrative remedies as may be appropriate under the
circumstances, provided that they are readily available to them under the laws
of the Host Country. Insurance and Reinsurance Contracts may require the lapse
of certain reasonable periods between the occurrence of events giving rise to
claims and payment of claims.

Article 24- Subrogation
(1) Upon paying or agreeing to pay compensation to a Policyholder in
respect of an insured loss, the Corporation shall be subrogated to such rights
or claims related to the insured assets as the Policyholder may have
consequent upon the materialization of the particular risk. Insurance
Contracts shall specify in detail the limits within which the Corporation
shall be subrogated to the rights of the Policyholder.
(2) The rights of the Corporation pursuant to Paragraph (1) hereof shall
be recognized by all Members.
(3) In consequence of the subrogation of the Corporation to the rights of
a Policyholder pursuant to Paragraph (1) hereof, Host Countries or Countries
of the Policyholders, as the case may be, shall as soon as possible discharge
to the Corporation their obligations towards the Policyholder and shall, on
demand by the Corporation, afford the Corporation all appropriate facilities
to benefit from the rights acquired by reason of such subrogation. Without
prejudice to the foregoing, amounts in the currency of the Host Country or the
Policyholder's Country acquired by the Corporation as subrogee pursuant to
Paragraph (1) of this Article shall be accorded, with respect to use and
conversion, treatment by the particular country as favourable as the treatment
to which such funds would be entitled in the hands of the Policyholder.
Article 25- Co-operation with national, regional and international
insurance and reinsurance entities
Without prejudice to Article 5 hereof
(1) The Corporation may enter into arrangements with national private and
public insurers and reinsurers in Member States to enhance its own operations
and encourage such entities to provide coverage of commercial and
non-commercial risks on conditions similar to those applied by the
Corporation. Such arrangements may include the provision of reinsurance
services to such entities by the Corporation.
(2) The Corporation may cooperate with similar national, regional or
international entities in any manner as may be deemed suitable for the
purposes of the Corporation.
(3) The Corporation may reinsure with any appropriate reinsurance entity,
in whole or in part, any Export Credit or investment insured by it.
Chapter IV
Financial provisions
Article 26- Financial management
(1) The Board of Directors shall issue financial rules and regulations as
may be necessary for the business of the Corporation.
(2) The Corporation's financial year shall be the Hijra Year.
Article 27- Accounts
The Corporation shall publish and circulate to Members an annual report on
its accounts audited by independent auditors.
Article 28- Funds
(1) The Corporation shall maintain and administer two separate Funds:(a) a Policyholders' Fund, and
(b) a Shareholders'Fund.
(2) Assets of the Policyholders' Fund shall consist of
(a) insurance and reinsurance contributions and collected fees,
(b) claims received from reinsurance,
(c) the surplus that may accrue from the operations of the Corporation,
(d) the reserves established by setting aside part of the surplus referred
to in paragraph (c) above,
(e) the profits, realized on the investment of the reserves attributed on
the Policyholders' Fund,
(f) the share of profit on the investment of the Shareholders' Fund
accruing to the Policyholders' Fund in its capacity as a Mudarib,
(g) sums acquired by the Corporation as subrogee upon indemnifying
Policyholders,
(3) Assets of the Shareholders' Fund shall consist of
(a) the paid up capital as well as the reserves attributed to the
Shareholders' Fund,

(b) profits on the investment of the paid up capital and the reserves
attributed to the Shareholders' Fund.
Article 29- Reserves and allocation of net income
(1) The Board of Governors shall allocate all the surplus accruing to the
Policyholders' Fund and all the profits accruing to the Shareholders' Fund to
reserves until such reserves reach five times the subscribed capital of the
Corporation.
(2) After the reserves of the Corporation have reached the level
prescribed in paragraph (1) above, the Board of Governors shall decide whether
and to what extent
(a) the surplus accruing to the Policyholders' Fund may be allocated to
reserves or distributed to Policyholders,
(b) the net income accruing to the Shareholders' Fund may be allocated to
reserves of the Shareholders' Fund, be distributed to the Members of the
Corporation or be used otherwise. Any distribution of the net income to the
Corporation's Members shall be made in proportion to the share of each Member
in the capital of the Corporation.
Article 30- Budget
The President shall prepare and submit the annual budget of the
Corporation for approval by the Board of Directors.
Article 31- Determination of exchange rates and convertibility
(1) The determination of exchange rates in terms of the Islamic Dinar or
the settlement of any question regarding exchange rates shall be made by the
Corporation on the basis of the rates declared by the International Monetary
Fund.
(2) Whenever the need arises under this Agreement to determine whether any
currency is freely convertible, such determination shall be made by the
Corporation which may consult the International Monetary Fund if it considers
this necessary.
Article 32- Use and conversion of currencies
Without prejudice to the provisions of Article 24 hereof
(1) A Member State shall not maintain or impose any restriction on the
receipt, holding or use of its currency, or any other currency, on the account
of the Corporation.
(2) A Member States shall, at the request of the Corporation, facilitate
the prompt conversion o its currency held by the Corporation into freely
convertible currency on the basis of exchange rates determined for the value
date of the conversion in accordance with Article 31.
(3) The currencies of non-Member States held by the Corporation shall not
be used to purchase the currency of a Member State except in the ordinary
course of the Corporation's business, or with the approval of the Member State
concerned.
(4) A Member State shall impose no restrictions on the remittance of the
dues of the Corporation in convertible currency acceptable to the Corporation.
Chapter V
Organization and management
Article 33- Structure of the Corporation
The Corporation shall have a Board of Governors, a Board of Directors, a
President, a Manager and such other officers and staff as may be necessary to
perform such duties as the Corporation may determine.
Article 34- Board of Governors: composition
(1) The Board of Governors shall be composed of the Governors and
Alternate Governors of the Bank. The Chairman of the Board of Governors of the
Bank shall be the ex-officio Chairman of the Board of Governors of the
Corporation.
(2) Governors and Alternate Governors shall serve as such without
remuneration from the Corporation, but the Corporation may reimburse them for
reasonable expenses incurred in attending meetings.
Article 35- Board of Governors: powers
(1) All powers of the Corporation shall be vested in the Board of
Governors.

(2) The Board of Governors may delegate to the Board of Directors any or
all its powers, except the power to
(a) admit new Members and determine the conditions of their admission,
(b) increase or decrease the authorized capital stock of the Corporation,
(c) suspend a Member,
(d) decide appeals from interpretations or applications of this Agreement
given by the Board of Directors,
(e) determine the reserve and the distribution of the net income and
surplus of the Corporation,
(f) amend this Agreement,
(g) decide to terminate the operations of the Corporation and to
distribute its assets,
(h) determine the remuneration of the Directors,
(i) exercise such other special powers as are expressly assigned to the
Board of Governors in this Agreement.
(3) The Board of Governors, and the Board of Directors to the extent
authorized, may adopt such rules and regulations as may be necessary or
appropriate to conduct the business of the Corporation including rules and
regulations pertaining to staff, retirement and other benefits. Until such
rules and regulations are adopted, the rules, regulations and By-Laws of the
Bank, to the extent they are consistent with the provisions of this Agreement,
shall apply to the Corporation as if the same have been adopted by the Board
of Governors, or the Board of Directors to the extent authorized, under this
Agreement.
(4) The Board of Governors shall retain full power to exercise authority
over any matter delegated to the Board of Directors under paragraphs (2) and
(3) of this Article.
Article 36- Board of Governors: procedure
(1) The Board of Governors shall hold an annual meeting and such other
meetings as may be deemed necessary by the Board of Governors or called by the
Board of Directors. Meetings of the Board of Governors shall be called by the
Board of Directors whenever requested by the Bank or by one-third of the
Member States.
(2) The annual meeting of the Board of Governors of the Corporation shall
be held in conjunction with the annual meeting of the Board of Governors of
the Bank.
(3) A majority of the Governors shall constitute a quorum for any meeting
of the Board of Governors of the Corporation provided that such majority
represents not less than two-thirds of the total voting power of the Members.
(4) The Board
whereby the Board
advisable, obtain
calling a meeting

of Governors shall by regulation establish a procedure
of Directors may, when the latter deems such action
a vote of the Governors on a specific question without
of the Board of Governors.

Article 37- Board of Directors: composition
(1) The Board of Executive Directors of the Bank shall be the Board of
Directors of the Corporation.
(2) All regulations, by-Laws and procedures of the Board of Executive
Directors of the Bank shall apply to the Board of Directors of the Corporation
as if the latter is the Board of Executive Directors of the Bank.
Article 38- Board of Directors: powers
The Board of Directors shall be responsible for the direction of the
general operations of the Corporation and, for this purpose, shall, in
addition to the powers assigned to it expressly by this Agreement, exercise
all the powers delegated to it by the Board of Governors, and in particular
(1) prepare the work of the Board of Governors;
(2) lay down guidelines for carrying out the business of the Corporation
and its operations in conformity with the general directions of the Board of
Governors; and
(3) approve the budget of the Corporation.
Article 39- Board of Directors: procedure
(1) The Board of Directors shall function at the principal office of the
Corporation, unless otherwise decided by the Board, and shall meet as often as
the business of the Corporation may require.

(2) The Board of Governors shall adopt rules and regulations under which,
if there is no Director of its nationality, a Member State may send a
representative to attend, without right to vote, any meeting of the Board of
Directors when a matter particularly affecting that Member State is under
consideration.
Article 40- Voting
(1) Each Member shall have one vote for every share subscribed and paid
for.
(2) In voting in the Board of Governors, each Governor shall be entitled
to cast such a proportionate share of the votes of the Bank in the Corporation
as shall be equal to the proportion represented by the number of shares in the
Bank of the Member State he represents in relation to the total capital stock
of the Bank. If a Member of the Bank is also a Member State of the Corporation
the Governor representing it shall, in addition to the proportionate
share of the Bank's votes determined as above, be entitled to cast the votes
which such Member State is entitled to in the Corporation.
(3) Except as otherwise expressly provided in this Agreement, all matters
before the Board of Governors shall be decided by a majority of the voting
power represented at the meeting.
(4) Without prejudice to paragraph (1) of this Article, in voting in the
Board of Directors
(a) an appointed Director shall be entitled to cast the votes which the
Member State he represents is entitled to in the Corporation. In addition
thereto, such Director shall be entitled to cast such a proportionate share of
the votes of the Bank in the Corporation as shall be equal to the proportion
represented by the number of shares in the Bank of the Member State he
represents in relation to the total capital stock of the Bank.
(b) an elected Director shall be entitled to cast the votes which the
Member States of the Bank he represents are entitled to in the Corporation. In
addition thereto, such Director shall be entitled to cast such a proportionate
share of the votes of the Bank in the Corporation as shall be equal to the
proportion represented by the total number of shares in the Bank of the Member
States he represents in relation to the total capital stock of the Bank. Votes
which an elected Director is entitled to cast need not be cast as a unit.
Article 41- The President
(1) The President of the Bank shall be ex-officio President of the
Corporation.
(2) The President shall be the Chief Executive of the Corporation and
shall conduct the affairs of the Corporation under the direction of the Board
of Directors. The President shall be responsible for the organization,
appointment and dismissal of the officers and staff in accordance with rules
and regulations adopted by the Board of Directors.
(3) The President shall be the legal representative of the Corporation and
shall have power to approve the operations of the Corporation and the
conclusion of contracts pertaining thereto within the general guidelines
issued by the Board of Directors.
(4) In appointing the officers and staff in accordance with paragraph (2)
hereof, the President shall, subject to the paramount importance of securing
the highest standards of efficiency and technical competence, pay due regard
to the recruitment of personnel on as wide a geographical basis as possible.
(5) Without prejudice to the generality of the foregoing, the President
shall appoint a Manager to the Corporation who shall be entrusted with the
current business of the Corporation. The President may delegate to the Manager
any of the President's powers under this Agreement. The President shall
determine the salary and conditions of service of the Manager and may
reappoint him.
Article 42- International character of the Corporation and prohibition of
political activity
(1) The Corporation, its Directors, President, Manager, officers and staff
shall not interfere in the political affairs of any Member State. Without
prejudice to the right of the Corporation to take into account all the
circumstances surrounding an investment or an Export Credit the Corporation,
its Directors, President, Manager, officers and staff shall not be influenced
in their decisions by the political character of the Member or Member States

concerned.
(2) In the discharge of their duties, the President, Manager, officers and
staff of the Corporation shall owe their duty entirely to the Corporation and
to no other authority. Each Member of the Corporation shall respect the
international character of this duty and shall refrain from all attempts to
influence any of them in the discharge of their duties.
Article 43- Channel of communication and depositories
Unless new channels of communication and new depositories are indicated by
Member States within 60 days from the coming into force of this Agreement, the
channel of communication and depository designated by each Member State for
the purpose of Article 40 of the Articles of Agreement establishing the Bank
will, respectively, be deemed to be the channel of communication in connection
with any matter arising under this Agreement and the depository for keeping
the holdings of the Corporation of the currency of that Member State as well
as other assets of the Corporation.
Article 44- Statements and reports
(1) The Corporation shall transmit to its Members quarterly statements
showing the result of its Operations.
(2) The Corporation may also publish such other reports as it deems
desirable in the carrying out of its purpose and functions. Such reports shall
be transmitted to the Members.
Chapter VI
Withdrawal and suspension of members, temporary suspension
and termination of operations of the Corporation
Article 45- Withdrawal
(1) No Member State shall have the right to withdraw from the Corporation
before the expiry of a period of five (5) years from the date of its
membership.
(2) Subject to paragraph (1) of this Article, any Member State may
withdraw from the Corporation
by delivering a notice in writing to the Corporation.
(3) Subject to paragraph (1) of this Article, withdrawal by a Member State
shall become effective and its membership shall cease on the date specified in
its notice but in no event less than six (6) months after the date that notice
has been received by the Corporation. However, at any time before the
withdrawal becomes effective, the Member State may notify the Corporation in
writing of the cancellation of its notice of intention to withdraw.
(4) A withdrawing Member State shall remain liable for all direct and
contingent obligations to the Corporation to which it was subject at the date
its withdrawal becomes effective. The withdrawing Member State shall also
continue to be subject to those terms of this Agreement which, in the opinion
of the Corporation, affect the Corporation's investments in the territories of
that Member State until arrangements satisfactory to the Corporation
concerning such investments are concluded between the Corporation and that
Member State: When the withdrawal becomes effective, the Member State shall
not incur any liability for obligations resulting from operations of the
Corporation effected after that date.
(5) Any Member State that ceases to be a member of the Organization shall
be deemed to have given a notice to withdraw from the membership of the
Corporation under the provisions of this Article. The date when withdrawal
becomes finally effective shall be determined by the Board of Governors
subject to paragraph (1) of this Article.
Article 46- Suspension of membership
(1) If a Member State fails to fulfil any of its obligations to the
Corporation, the Board of Governors may suspend such Member State by a vote,
representing not less than three-fourths of the total voting power of the
Members.
(2) The Member State so suspended shall automatically cease to be a Member
of the Corporation on the expiry of a period of one year from the date of its
suspension, which period may be extended as deemed necessary by the Board of
Governors, unless the Board of Governors, during such period, decides by the
same majority necessary for suspension to restore the Member State to good
standing.

(3) While under suspension, a Member State shall not be entitled to
exercise any rights under this Agreement but shall remain subject to all its
obligations.
Article 47- Settlement of accounts on cessation of membership
(1) After the date on which a State ceases to be a Member, it shall remain
liable for its direct obligations to the Corporation incurred as of that date.
It shall also remain responsible for its contingent liabilities to the
Corporation so long as any part of the operations carried out before
it ceases to be a Member is outstanding, but it shall not incur liabilities
with respect to operations carried out thereafter by the Corporation nor share
in the income or the expenses of the Corporation.
(2) At the time a State ceases to be a Member, the Corporation shall
arrange for the repurchase of the shares of such a State as a part of the
settlement of accounts with such a State in accordance with the provisions of
paragraphs (3) and (4) of this Article. For this purpose, the repurchase price
of the shares shall be the book value of such shares on the date the State
ceases to be a Member.
(3) The payment of shares repurchased by the Corporation under this
Article shall be governed by the following conditions:(a) any amount due to the Member State concerned for its shares shall be
withheld so long as that Member State, its central bank or any of its
agencies, instrumentalities or political subdivisions has outstanding
obligations to the Corporation. Any amount due to such Member State may, at
the option of the Corporation, be applied to any liability of such Member
State as it matures;
(b) the net amount, equal to the excess of the repurchase price for snares
(in accordance with Paragraph (2) of this Article) over the aggregate amount
of liabilities of the Member State concerned to the Corporation, shall be
payable within a period not exceeding five (5) years; as may be determined by
the Corporation, upon transfer of the ownership of the corresponding stock by
the Member State concerned;
(c) payments shall be made in freely convertible currency; and
(d) if losses are sustained by the Corporation on insurance or reinsurance
operations which were outstanding on the date when a Member State ceased to be
a Member and the amount of such losses exceeds the amount of the reserve
provided against losses on that date, the Member State concerned shall repay,
upon demand, the amount by which the repurchase price of its shares would have
been reduced if the losses had been taken into account when the repurchase
price was determined.
(4) If the Corporation terminates its operations pursuant to Article 49 of
this Agreement within six (6) months of the date upon which any Member State
ceases to be a Member, all rights of the Member State concerned shall be
determined in accordance with the provisions of Articles 49 and 51 hereof.
Such Member State shall be considered a Member for purposes of such Articles
but shall have no voting rights.
Article 48- Temporary suspension of operations
(1) The Board of Directors may, whenever it deems it justified, suspend
the provision of insurance or reinsurance services for a specified period.
(2) In an emergency, the Board of Directors may suspend all activities of
the Corporation for a period not exceeding the duration of such emergency,
provided that necessary arrangements shall be made for the protection of the
interests of the Corporation and of third parties.
(3) The decision to supend operations shall have no effect on the
obligations of the Members under this Agreement or on the obligations of the
Corporation towards Policyholders or third parties.
Article 49- Termination of operations
(1) The Corporation may terminate its operations by a resolution of the
Board of Governors approved by a vote of two-thirds of the total number of
Governors, representing not less than three-fourths of the total voting power
of the Members. After such termination, the Corporation shall forthwith cease
all activities, except those incident to the orderly realization, conservation
and preservation of its assets and settlement of its obligations.
(2) Until final settlement of such obligations and distribution of assets,
the Corporation shall remain in existence and all mutual rights and

obligations of the Corporation and its Members shall continue unimpaired.
Article 50- Liability of members and payment of claims
(1) In the event of termination of the Operations of the Corporation the
liability of all Member States for the uncalled subscription to the capital
stock of the Corporation shall continue until all claims of creditors and
Policyholders including contingent claims, shall have been discharged.
(2) In the event of termination of the operations of the Corporation
(a) debts attributable to the Shareholders' Fund shall be paid out of the
assets of the Shareholders' Fund. If such assets shall fall short of settling
such debts, the same shall be paid out of the payments accruing to the
Corporation on unpaid callable subscriptions.
(b) debts attributable to the Policyholders' Fund shall be paid out first
from the assets of the Policyholders' Fund. After the said debts are so
repaid, the claims of the Policyholders shall next be met. If the assets of
the Policyholders' Fund shall fall short of meeting the said claims, the same
shall be met out of the Shareholders' Fund. If the assets of the Shareholdes'
Fund shall be insufficient to settle such claims, the same shall be settled
out of the payments accruing to the Corporation on unpaid callable
subscriptions provided that such settlement shall be made by way of nonrefundable contribution.
(c) if the assets shall be insufficient to settle the debts or pay out the
Policyholders' claims, the available assets shall be distributed between
creditors and Policyholders pro rata.
Article 51- Distribution of assets
(1) If after the settlement of debts and Policyholders' claims any assets
shall remain in the Policyholders' Fund, such assets shall be disbursed for
charitable purposes.
(2) If after the settlement of debts and Policyholders' claims any assets
shall remain in the Shareholders' Fund, such assets shall be distributed to
the Members of the Corporation in the proportion to the paid up capital stock
held by each Member. Such distribution must be approved by the Board of
Governors by a vote of two-thirds of the total number of Governors,
representing not less than three-fourths of the total voting power of the
Members.
(3) Any Member receiving assets distributed pursuant to this Article shall
enjoy the same rights with respect to such assets as the Corporation enjoyed
prior to the distribution.
Chapter VII
Immunities, exemptions and privileges
Article 52- Immunities of the Corporation
To enable the Corporation to fulfil its purpose and carry out the
functions entrusted to it, the Corporation, its Governors, alternate
Governors, Directors, President, Manager, officers, assets, archives and
communications shall, in the territory of each Member State, be accorded all
the corresponding immunities, eemptions and privileges provided for in
Articles 53, 54, 55, 56, 57, 58 and 59 of the Articles of Agreement
establishing the Bank.
Article 53- Immunity of assets
(1) Without prejudice to the provisions of Article 54 hereof, the property
and assets of the Corporation shall be immune from search, requisition,
confiscation, expropriation or any other
form of seizure by executive or legislative action.
(2) To the extent necessary to carry out its operations under this
Agreement, all property and assets of the Corporation shall be free from
restrictions, regulations, controls and moratoria of any nature; provided that
property and assets acquired by the Corporation as successor to or
subrogee of a Policyholder shall be free from applicable foreign exchange
restrictions, regulations and controls in force in the territories of the
Member State concerned to the extent that the Policyholder to whom the
Corporation was subrogated was entitled to such treatment.

Article 54- Legal process
Actions other than those within the scope of Article 59 may be brought
against the Corporation only in a court of competent jurisdiction in the
territories of a Member State in which the Corporation has an office or has
appointed an agent for the purpose of accepting service or notice of process.
No such action against the Corporation shall be brought (i) by Members or
persons acting for or deriving claims from Members or (ii) in respect of
personnel matters. The property and assets of the Corporation, wherever
located and by whomsoever held, shall be accorded the immunities provided for
in Articles 52 and 53 hereof until the delivery of the final judgment or award
against the Corporation.
Article 55- Implementation
Each Member State, in accordance with its juridical system, shall promptly
take such action as is necessary to make effective in its own territory the
provisions set forth in this Chapter and shall inform the Corporation of the
action that it has taken on the matter.
Article 56- Waiver of immunities, exemptions and privileges
The Corporation, at its discretion, may waive any of the privileges,
immunities and exemptions conferred under this Chapter in any case or
instance, in such manner and upon such conditions as it may determine to be
appropriate in its best interest.
Chapter VIII
Amendments, interpretation, arbitration
Article 57- Amendments
(1) This Agreement may be amended by a resolution of the Board of
Governors approved by a vote of two-thirds of the total number of Governors,
representing not less than three-fourths of the total voting power of the
Members.
(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1) of this Article, the
unanimous agreement of the Board of Governors shall be required for the
approval of any amendment modifying
(a) the right to withdraw from the Corporation;
(b) the limitations on liability provided in Paragraphs (2) and (3) of
Article 12; and
(c) the rights pertaining to purchase of capital stock provided in
paragraph (5) of Article 9.
(3) Any proposal to amend this Agreement, whether emanating from a Member
or from the Board of Directors, shall be communicated to the Chairman of the
Board of Governors who shall bring the proposal before the Board of Governors.
When an amendment has been adopted, the Corporation shall so certify in an
official communication addressed to all Members. Amendments shall enter into
force for all Members three (3) months after the date of the official
communication unless the Board of Governors specifies therein a different
period.
(4) No amendment which may affect the Corporation's adherence to Shariah
shall be made.
Article 58- Languages, interpretation and application
(1) The official language of the Corporation shall be Arabic. In addition,
English and French shall be working languages. The Arabic text of this
Agreement shall be regarded as the authentic text for both interpretation and
application.
(2) Any question of interpretation or application of the provisions of
this Agreement arising between any Member and the Corporation or between two
or more Members of the Corporation, shall be submitted to the Board of Directors
for decision. If there is no Director of the nationality of the Member State
concerned, Paragraph(2) of Article 39 shall be applicable.
(3) Any Member may require, within six (6) months of the date of the
decision under Paragraph (2) of this Article, that the question be referred to
the Board of Governors, whose decision
shall be final. Pending the decision of the Board of Governors, the
iCorporation may, so far as it deems it necessary, act on the basis of the
decision of the Board of Directors.

Article 59- Arbitration
(1) If a disagreement shall arise between the Corporation and a State that
has ceased to be a Member, or between the Corporation and any Member, after
adoption of a resolution to terminate the operations of the Corporation, or
between the Corporation and a Member State concerning claims by the
Corporation acting as subrogee of a Policyholder, or between the Corporation
and a Member on any other matter, other than the matters covered by Paragraph
(2) of Article 58 hereof, such disagreement shall be settled amicably. If no
amicable settlement can be reached, such disagreement shall be submitted to
arbitration by a tribunal of three (3) arbitrators. One of the arbitrators
shall be appointed by the Corporation; another by the party concerned, and the
third arbitrator shall be appointed by the Secretary General of the
Organization. A majority vote of the arbitrators shall be sufficient to reach
a decision which shall be final and binding upon the parties. The third
arbitrator shall be empowered to settle all questions of procedure in any case
where the parties are in disagreement with respect thereto.
(2) Any dispute arising under an Insurance or Reinsurance Contract by the
parties thereto shall be submitted to arbitration for final determination in
accordance with such rules as shall be provided for or referred to in the
particular contract.
Article 60- Approval deemed given
Whenever the approval of any Member is required before any act may be done
by the Corporation, approval shall be deemed to have been given unless the
Member presents an objection within such reasonable period as the Corporation
may fix in notifying the Member of the proposed act.
Chapter IX
Final provisions
Article 61- Signature and deposit
(1) The original of this Agreement in a single copy in the Arabic, English
and French languages shall remain open for signature until 15th Sha'ban
1413H/February 6th 1993 at the Headquarters of the Bank by the Bank and
Governments of States listed in Annexure-A to this Agreement. This document
shall be deposited at the principal office of the Corporation upon its
establishment.
(2) The Bank shall send certified copies of this Agreement to all the
signatories and other States which become Members of the Corporation.
Article 62- Ratification of acceptance and effect thereof
(1) This Agreement shall be subject to ratification or acceptance by the
Bank and the States parties to it. Instruments of ratification or acceptance
shall be deposited with the Bank which shall duly notify the other parties of
each deposit and the date thereof.
(2) By ratifying or accepting this Agreement the particular Member State
shall be deemed to have authorized the Corporation, at all times, to provide
in the territories of that Member State, insurance and reinsurance services in
accordance with the provisions hereof.
Article 63- Entry into force
This Agreement shall come into force when instruments of ratification or
acceptance shall have been deposited by Member States whose subscriptions in
the aggregate comprise not less than Islamic Dinars Twenty-Five Million (ID
25,000,000).
Article 64- Commencement of operations
(1) At its inaugural meeting, the Board of Governors shall make
arrangements for the determination of the date on which the Corporation shall
commence its operations.
(2) The Corporation shall notify its Members of the date of the
commencement of its operations.
DONE in Tripoli, Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya, this
15th day of Sha'ban 1412H, corresponding to the 19th day of February, 1992.

