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SUMÁRIO 

Consélho de Ministros: 

Resolução n.o 10 /2001: 

Determina a adesão da República de Moçambique ao Acordo de 
Estabelecimento da Corporação Islâmica para o Desenvolvimento 
do Sector Privado, celebrado a 3 de Novembro de 1999, em 
Jeddah. Reino da Arábia Saudita 

CONSELHO DE MINISTROS 

Resolução n.o 10/2001 
de 13 de Fevereiro 

Havendo necessidade de dar cumprimento às formalidades 
previstas no Acordo de Estabelecimento da Corporação Islâmica 
para o DesenvoIvimento do Sector Privado celebrado a 3 de 
Novembro de 1999, em Jeddah, Reino da Arábia Saudita, ao 
abrigo do disposto na alínea f) do n.° 1 do artigo 153 da Constituição 
da República, o Conselho de Ministros determina: 

Único: A adesão da República de Moçambique ao Acordo de 
Estabelecimento da Corporação Islâmica para o DesenvoIvimento 
do Sector Privado, celebrado a 3 de Novembro de 1999, em 
Jeddah, Reino da Arábia Saudita, cuja versão em língua inglesa e 
a respectiva tradução em língua portuguesa, em anexo à presente 
Resolução, são dela parte integrante. 

Aprovada pelo Conselho de Ministros. 
Publique-se 

Agreement establishing the Islamic Corporation 
for the development of the Private Sector 

The Governments and Institutions on whose 
behalf this Agreement is signed 

Recognizing that the purpose of the Islamic Development 
Bank is to foster economic development and social progress by 
encouraging the growth of both the public and private productive 
enterprises in the member countries of the Islamic Development 
Bank in accordance with the principles of Shari'ah; 

Considering the trend in the same member countries of 
transferring the financing of development projects from the 
public to the private sector, resulting in an unprecedented 
availability of opportunities for the private sector to contribute to 
the economic development of the member countries; 

Realizing the need for promoting the growth of productive 
private enterprises in the member countries; 

Convinced of the necessity to establish an independent 
international institution in order to effectively deal with the 
private sector in the member countries; 

Hereby agree to the following: 

CHAPTER I 

Establishment, juridical personality, purpose, functions, 
powers, policies and membership 

ARTICLE 1 
Establishment 

The Islamic Corporation for the Development of the Private 
Sector (hereinafter the Corporation) shall be established by virtue 
of this Agreement as an international specialized institution to 
fulfill the public purpose provided for in paragraph 1 of article 3 
of this Agreement. 

ARTICLE 2 
Juridical personality 

The Corporation shall possess full juridical personality and, in 
particular, full, capacity: 

(i)- to contract; 
(ii)- to acquire and dispose of property; 

(iii)- to institute legal proceedings before arbitral tribunals 
and courts. 



ARTICLE 3 

Purpose 

1. The purpose of the Corporation shall be to promote, in 
accordance with the principles of the Shari'ah, the economic 
development of its member countries by encouraging the 
establishment, expansion and modernization of private enterprises 
producing goods, and services in such a way as to supplement the 
activities of the Islamic Development Bank (hereinafter referred 
to as "the Bank"). 

2. For the purposes of the Agreement enterprises in member 
countries with partial share participation by governments or their 
public entities not exceeding forty nine percent of the voting 
stock, which operate on a commercial basis and whose activities 
strengthen the private sector are deemed to be private enterprises. 

ARTICLE 4 

Functions 

1. To fulfill its purpose the Corporation may undertake the 
following functions in support of the enterprises referred to in 
article 3: 

(a) assist, alone or in cooperation with other sources of 
finance, in the financing of the establishment, 
expansion and modernization of private enterprises, 
utilizing such financial instruments and mechanisms 
as the Corporation deems appropriate in each instance; 

(b) facilitate their access to private and public capital, 
domestic and foreign, including access to capital 
markets; 

(c)- stimulate the development of investment opportunities 
conducive to the f low of private capital, domestic and 
foreign, into investments in the member countries; 

(d)- contribute to the development and diversification of 
financial products, with due regard to compatibility 
with principles based on prudent administration of the 
resources of the Corporation; and 

(e)- provide technical assistance for the preparation, financing 
and execution of projects, including the transfer of 
appropriate technology. 

2. The Corporation may offer advisory services to member 
countries and their public and private enterprises on matters 
relevant to its purpose such as the conditions of an attractive 
environment for private investment, the identification and 
promotion of investment opportunities, the conversion of sole 
owner establishments and private limited companies into public 
companies, the privatization of public enterprises, the merger of 
private enterprises and the development of capital markets. 

ARTICLE 5 

Powers 

1. In order to accomplish its purpose the Corporation shall have 
the power to carry out any economic or financial activity that is 
consistent with the Regulations issued by the Board of Directors 
of the Corporation. 

2. Without prejudice to the generality of paragraph I hereof, 
the Corporation shall have the following powers: 

(a) to identify and promote private sector projects which 
meet the criteria of economic feasibility and efficiency, 
with preference given to projects that have one or 
more of the following characteristcs: 

(i) they promote the development and use of hu-
man and material resources in the member 
countries of the Corporation; 

(ii) they provide incentives for the creation of jobs; 
(iii) they promote information technology; 

(iv) they encourage savings and the use of capital 
in investments that produce goods and 
services; 

(v) they contribute to the generation and/or sa-
vings of foreign exchange; 

(vi)- they foster management capability and 
technology transfer; and 

(vii)- they promote broader public ownership of 
enterprises through the participation of as 
many investors as possible in the capital 
stock of such enterprises 

(b)- make direct investments through Islamic instruments 
and, preferably, through the subscription and purchase 
of shares or convertible debt instruments, in enterprises 
in which a majority of the voting power is held by 
investors with citizenship in member countries In 
addition, in limited cases to be approved by the Board 
of Directors, make direct investments in small and 
medium-scale enterprises located in member countries, 
whose voting power is majority-owned by investors 
from other countries and in which significant 
generation of otherwise unavailable local added value 
is present; 

(c)- offer financial products and services including, but not 
limited to, equity and quasi equity instruments, leasing, 
installment sales , istisn'a, Salam, mudaraba, 
murahaba, guarantee, and risk management services; 

(d) promote the participation of other sources of financing 
and/or expertise through appropriate means, including 
the organization of syndications, the underwriting of 
securities and participations; joint ventures, and other 
forms of association; 

(e) issue mudharaba, leasing and istisna 'a bonds and other 
financial instruments; 

(f) promote the underwriting of shares and securities issues, 
and extend such underwriting, provided the appropriate 
conditions are met, either individually or jointly with 
other financial entities; 

(g) provide asset management services to institutional and 
other investors in member countries; 

(h) raise funds, and for that purpose furnish such collateral 
or other security as the Corporation shall determine, 
provided that the total amount outstanding on the 
funds raised or guarantees given by the Corporation, 
regardless of source, shall not exceed an amount equal 
to three times the sum of its subscribed capital, earned 
surplus and reserves; 

(i) invest funds not immediately needed in its financial 
operations, as well as funds held by it for other 
purposes in such marketable obligations and securities 
as the Corporation may determine; 

(j) guarantee securities in which it has invested in order to 
facilitate their sale; 

(k) buy and/or sell securities it has issued or guaranteed or 
in which it has invested; 

(l) handle, on such terms as the Corporation may determine, 
any specific matters incidental to its business as may 
be entrusted to the Corporation by its members or third 
parties, and discharge the duties of trustee in respect 
of trusts. 

ARTICLE 6 

Policies 

The activities of the Corporation shall be Conducted in 
accordance with investment polices to be set forth in detail, and 
amended when required, in Regulations approved by the Board of 
Directors of the Corporation. 



ARTICLE 7 
Members 

1. The founding members of the Corporation shall be the Bank, 
those member countries of the Bank and those institutions of 
member countries that have signed this Agreement by the date 
specified in paragraph 1 of Article 60, and made the initial 
payment required in Article 10 of this Agreement. 

2. The other member countries of the Bank and other financial 
institutions of which a member country or member countries of 
the Bank have majority ownership or control may accede to this 
Agreement on such date and in accordance with such conditions 
as the General Assembly of the Corporation may determine by a 
majority of the members representing at least two-thirds of the 
total votes of the members. 

3. The General Assembly may at any time after the coming into 
force of this Agreement by a vote of at least two thirds of the total 
number of members, representing not less than three fourths of the 
voting power of the members, open the membership of the 
Corporation to private sector institutions on such terms and 
conditions as it may determine. 

CHAPTER II 
Financial Resources 

ARTICLE 8 

Capital 

1. The authorized capital stock of the Corporation shall 
be one billion dollars of the United States of America 
(US$1,000 000 000) of which five hundred million dollars of 
the United States of America (US$500,000,000) are initially 
available for subscription by founding members. The Bank shall 
subscribe to fifty percent of this latter amount. 

2. The authorized capital stock shall be divided into one 
hundred thousand (100,000) shares having a par value of ten 
thousand dollars of the United States of America (US$10,000) 
each. Any shares not initially subscribed by the founding members 
in accordance with paragraph 1 and 2 of Article 9 of this Agrement 
shall be available for subsequent subscription. 

3. The General Assembly may increase the authorized capital 
stock at such time and upon such terms and conditions, as it may 
deem appropriate, by at least two thirds of the total number of 
members representing not less than three-fourths of the voting 
power of members. 

ARTICLE 9 

Subscription 

1. The Bank and the founding member countries shall initially 
subscribe the number of shares specified in Annex A to this 
Agreement 

2. Each other founding member shall subscribe at least one 
hundred shares. 

3. Shares initially subscribed by the founding members shall be 
issued at par. 

4. The conditions governing the subscription of shares to be 
issued after the initial share subscription by the founding members 
which shall not have been subscribed under Article 8 (2) as well 
as the dates of payment thereof, shall be determined by the 
General Assembly of the Corporation. 

5 It the General Assembly decides to increase the capital stock 
of the Corporation each member shall have a reasonable 
opportunity to subscribe, upon such terms and conditions as the 
General Assembly shall determine, to a proportion of the increase 
of stock equivalent to the proportion which its stock heretofore 
subscribed bears to the total subscribed stock immediately prior 
to such increase No member shall be obliged to subscribe to any 
part of an increase of the capital stock of the Corporation. 

6. Subject to paragraph 5 of this Article, the General Assembly 
may, at the request of a member, by a vote of a majority of the total 
number of members representing a majority of the total voting 
power of the members, increase the subscription of such member 
to the capital stock on such terms and conditions as the General 
Assembly may determine. 

ARTICLE 10 

Payment of subscriptions 

1. The Bank shall pay the value of the shares subscribed by it 
in three annual, equal and consecutive installments. The first 
installment shall be paid within thirty days after the date the 
Bank becomes a member of the Corporation in accordance with 
Article 61 (2) of this Agreement. Each of the remaining instal-
lments shall be paid on the anniversary of the date the previous 
instilment becomes due and payable. 

2. The Bank shall, on behalf of each founding member country, 
pay the value of the shares initially subscribed by it. The number 
of installments and the dates of their payment shall be determined 
by the Board of Directors of the Corporation with the concurrence 
of the Board of Executive Directors of the Bank. 

3. Each other founding member shall pay the value of the 
shares subscribed by it in five annual, equal and consecutive 
installments. The first installment shall be paid within thirty days 
after the founding member concerned becomes a member of the 
Corporation in accordance with Article 61 (2) of this Agrement. 
Each of the remaining installments shall be paid on the anniversary 
of the date the previous installment becomes due and payable. 

4. The value of the shares shall be paid in United States Dollars. 
The Corporation shall determine the place or places of payment. 

ARTICLE 11 

Restriction on Transfers and Pledges of Shares 

Shares of the Corporation may not be pledged, encumbered or 
transferred in any manner whatsoever except to the Corporation, 
unless the General Assembly approves a transfer between members 
by a majority of the members representing two-thirds of the total 
votes of the members. 

ARTICLE 12 

Limitation on Liability 

The liability of members, including the Bank, on the shares 
subscribed by them, shall be limited to the unpaid portion of their 
value at issuance. No member, including the Bank, shall be liable, 
by reason of its membership, for obligations of the Corporation. 

ARTICLE 13 

Other Resources 

The other resources of the corporation shall consist of: 
(a) amounts accruing by way of dividends, commissions, 

and other funds derived from the investments of the 
Corporation; 

(b) amounts received upon the sale of investments or the 
repayment of financing; 

(c) amounts raised by the Corporation through various 
instruments; and 

(d) other funds entrusted to the Corporation for 
administration. 

CHAPTER III 
Operations 

ARTICLE 14 

Operating Principles 

1 The Corporation shall provide financing on terms and 
conditions which it considers appropriate under the circumstances 
taking into account the requirements of the enterprises to be 



financed, the risks to the environment, the risks assumed by the 
Corporation and the terms and conditions normally obtained by 
private investors for similar Islamic financing. 

2. It shall seek to revolve its by selling its funds investments, 
provided such sale can be made in an appropriate form and under 
satisfactory conditions to the extent possible in accordance with 
Article 5(2) (a) (vii). 

3. It shall seek to maintain a reasonable diversification in its 
investments. 

4. It shall apply such financial, technical, economic, legal, 
environmental and institutional feasibility and assessement criteria 
as may be required to justify investments and the adequacy of the 
guarantees offered. 

5. It shall seek representation on the Board of the corporate 
bodies it finances or invests in unless its share in their capital does 
not exceed 5 percent of the total subscribed capital. 

6. It shall not carry out any operation which falls under a 
category of investment that the Shari'ah Committee mentioned in 
Article 29, shall rule to be incompatible with Shari'ah, or which 
the Corporation considers inconsistent with this Agreement or 
with the Regulations to be issued pursuant to this Agrement. 

7. It shall not establish as a condition that the proceeds of its 
financing be used to procure goods and services originating in a 
predetermined country. 

8. It shall not assume responsibility for managing any enterprise 
in which it has invested and shall not exercise its voting rights for 
such purpose or for any other purpose which, in its opinion, is 
properly within the scope of managerial control. 

A R T I C L E 15 

Limitations 

1. With the exception of the investment of liquid assets of the 
Corporation referred to in Article 5 (2) (i) of this Agreement, 
investments of the Corporation shall be made only in enterprises 
located in member countries or working exclusively or mainly for 
the benefit of member countries; such investment shall be made 
following sound rules of financial management. 

2. The Corporation shall not finance any undertaking in the 
territory of a member country if the member country objects to 
such financing. 

A R T I C L E 16 

Protection of interests 

Nothing in this Agreement shall prevent the Corporation from 
taking such action and exercising such rights as it may deem 
necessary for the protection of its interests in the event of default 
on any of its investments or financing, actual or threatened 
insolvency of enterprises in which such investments or financing 
have been made, or other situations which, in the opinion of the 
Corporation, threaten to jeopardize such investments or financing. 

A R T I C L E 17 

Political activity prohibited 

The Corporation, the Chairman of its Board of Directors, the 
members of the Board of Directors, the General Manager, officers 
and staff shall not interfere in the political affairs of any member 
country; nor shall they be influenced in their decisions by the 
political character of the member country concerned. 

CHAPTER IV 
Organization and Management 

A R T I C L E 18 

Structure 
The Corporation shall have a General Assembly, a Board of 

Directors, an Executive Committee an Advisory Board, a Shari'a 
Commitee, Chairman of the Board of Directors, a General Manager 
and such other officers and staff as may be needed for the efficient 
management of the Corporation within the limites authorized by 
the Board of Directors of the Corporation. 

A R T I C L E 19 

General Assembly 

1. Each member shall be represented at the General Assembly 
and shall appoint one representative who shall serve at the 
pleasure of the appointing member. 

2. The representatives of members in the General Assembly 
shall serve as such without remuneration from the Corporation, 
but the Corporation may reimburse them for reasonable expenses 
incurred in attending meetings. 

3. The General Assembly shall designate one of the 
representatives of the member countries as Chairman who shall 
hold office until the election of the next Chairman at the next 
annual meeting of the General Assembly. 

A R T I C L E 20 

General Assembly: Powers 

1. All the powers of the Corporation shall be vested in the 
General Assembly. 

2. The General Assembly may delegate any or of all its powers 
to the Board of Directors, except the power to: 

(a) admit new members and determine the conditions of 
their admission; 

(b) increase or decrease the capital stock of the Corporation; 
(c) suspend a member; 
(d) decide appeals from interpretations or aplications of this 

Agremeent given by the Board of Directors; 
(e) approve after reviewing the auditor's report, the final 

accounts of the Corporation; 
(f) elect the member of the Board of Directors; 
(g) determine the reserves and the distribution of the net 

income and surplus of the Corporation. 
(h) engage the services of external auditors to examine the 

final accounts of the Corporation; 
(i) amend this Agreement; and 
(j) decide to suspend or terminate the operations of the 

Corporation and to distribute its assets. 
3. The General Assembly and the Board of Directors, to the 

extent the latter is authorized, may adopt such general rules and 
regulations as may be necessary or appropriate to conduct the 
business of the Corporation, including Rules and Regulations for 
personnel, pensions and other benefits. 

4. The General Assembly may establish a commitee and 
entrust it with the evaluation of the performance of the Corporation 
and submission of reports thereon to the Chairman of the Board 
of Directors of the Corporation. 

5. The General Assembly shall retain full powers to exercise 
authority over any matter delegated to the Board of Directors 
under paragraphs (2) and (3) of this Article. 

A R T I C L E 21 

General Assembly: Procedures 

1. The General Assembly shall hold an annual meeting, 
which shall be held in conjuntion with the annual meeting of 
the Board of Governors of the Bank. It may meet on other 
occasions as the General Assembly deems necessary or 
called by the Board of Directors. The Board of Directors 
must call for a General Assembley meeting whenever 
requested by one-third of the members of the Corporation. 

2. A majority of the members of the General Assembly shall 
constitute a quorum tor any meeting of the General Assembly, 
provided that such majority represents not less than two-thirds of 
the total voting power of the members. 



3. The General Assembly shall by regulation establish a 
procedure whereby the Board of Directors may, where the latter 
deems such action advisable, obtain a vote of the members of the 
General Assembly on a specific question without calling a meeting 
of the General Assembly. 

ARTICLE 22 
Voting 

1. Each member shall have one vote for each share subscribed 
and paid for. 

2 Except as otherwise provided in this Agreement, all matters 
before the General Assembly shall be decided by a majority of the 
voting power represented in the meeting. 

ARTICLE 23 
Board of Directors: Composition 

1. The Board of Directors shall consist of not less than six and 
not more than ten members in addition to the Chairman of the 
Board of Directors and the General Manager. 

2. The Bank shall appoint one or more of the members of the 
Board of Directors which together with Chairman of the Board of 
Directors and the General Manager shall constitute half of the 
Board of Directors. 

3. One member shall be appointed by the member country 
having the largest number of shares of the Corporation. 

4. The remaining members of the Board of Directors shall be 
elected by the members other than the member having the largest 
number of shares. 

5. The procedures for the election of members of the Board of 
Directors shall be set forth in the Regulations to be adopted by the 
General Assembly. 

6. Members of the Board of Directors shall be appointed or 
elected for a period of three years and may be re-appointed. 
Elected members of the Board of Directors may be re-elected for 
not more that two consecutive terms. The members of the Board 
of Directors shall continue in office until their successors are 
appointed or elected. If the office of a member of the Board of 
Directors becomes vacant more than ninety (90) days before the 
end of his term, a successor shall be appointed or elected for the 
remainder of the term, by the member or members who appointed 
or elected the former member of the Board of Directors as the case 
may be 

7. The members of the Board of Directors must be suitably 
qualified and experienced in the fields of the Corporation's 
activities. 

8 No member of the Board of Directors may simultaneously 
serve as a member of the General Assembly of the Corporation. 

9 A member of the Board of Directors shall cease to hold 
office if the member or all the members whose votes counted 
towards his appointment or election cease to be members of the 
Corporation. 

ARTICLE 24 
Board of Directors: Powers 

The Board of Directors shall be responsible for the general 
conduct of the operations of the Corporation and for this purpose 
shall exercise all the powers given to it by this Agreement or 
delegated to it by the General Assembly. In particular, the Board 
of Directors shall, on the recommendation of the Chairman of the 
Board of Directors: 

(a) adopt the policies of the Corporation and its general rules 
and regulations; 

(b) adopt the operational strategy of the Corporation; 
(c) adopt the annual administrative budget; 
(d) submit the final accounts for each financial year for the 

approval of the General Assembly; 

(e) interpret the provisions of this Agreement; 
(f) propose amendments of this Agreement to the General 

Assembly; 
(g) undertake any other action that is not inconsistent with 

the provisions of this Agreement or the decisions of 
the General Assembly as it deems appropriate for the 
conduct of the business of the Corporation or for 
advancing its purposes. 

ARTICLE 25 
Board of Directors : Procedures 

1. The Board of Directors shall operate at the headquarters of 
the Corporation, or at such other location as shall be designated by 
the Board, and shall meet when and as the business of the 
Corporation requires. 

2. A majority of the members of the Board of Directors shall 
constitute a quorum for any meeting of the Board of Directors, 
provided that such majority represents not less than two-thirds of 
the total voting power of the members. 

3. Subject to paragraph (4) of this Article, in voting in the Board 
of Directors each member of the Board of Directors shall be 
entitled to cast the number of votes which the member or members 
of the Corporation whose votes counted towards his appointment 
or election are entitled to cast. 

4. Members of the Board of Directors appointed by the Bank 
shall have the votes of the Bank equally divided among them. 

5. Except as otherwise expressly provided in this Agreement, 
all matters before the Board of Directors shall be decided by a 
majority of the voting power represented at the meeting. 

6. All votes which a member of the Board of Directors is 
entitled to cast shall be cast as a unit. 

7. In the event of a tie vote, the Chairman shall have the right 
to cast the deciding vote the Board. 

ARTICLE 26 
Executive Committee 

1. The Executive Committee shall be composed as follows: 
(a) the Chairman of the Board of Directors; 
(b) the General Manager of the Corporation; 
(c) the member of the Board of Directors appointed by the 

member country having the largest number of shares 
in the Corporation; 

(d) not less than two and not more than four members from 
among the members of the Board of Directors 
representing other members as shall be determined by 
the Board of Directors. 

2. The Chairman of the Board of Directors and, in his absence 
the General Manager of the Corporation shall preside over the 
meeting of the Executive Committee and shall have no vote when 
chairing the meeting except a deciding vote in the event of a tie 
vote. 

ARTICLE 27 
Executive Committee: Functions 

Without prejudice to Article 31 (5), the Commitee shall have 
the power to approve all financing and investments by the 
Corporation in enterprises in the member countries and shall 
exercise other powers delegated to it by the Board of Directors. 

ARTICLE 28 
Executive Committee: Procedures 

1. All financing and investments require an approval of the 
vote of the majority of the members of the Committee participating 
in the vote. An absence or abstention shall not count in the vote. 

2. A quorum for any meeting of the Committee shall be the 
presence of the majority of its members. 



3. A report with respect to each operation approved by the 
Committee shall be submitted to the Board of Directors. At the 
request of a member of the Board of Directors, such operation 
shall be presented to the Board for a vote. In the absence of such 
request within thirty days of distribution to the Board, an operation 
shall be deemed approved by the Board. 

4. In the event that there is a tie vote regarding a proposed 
operation, such proposal shall be returned to the Management for 
further review and analysis; if upon reconsideration in the 
Committee, a tie vote shall again occur, the Chairman shall have 
the right to cast the deciding vote in the Committee. 

5. In the event that the Committee shall reject an operation, it 
shall inform the members of the Board of Directors which, upon 
request of any member of the Board of Directors, may require that 
a Management report on such operation, together with a summary 
of the Committee's review, be submitted to the Board for discussion 
and possible directives with regard to the technical and policy 
issues related to the operation and to comparable operations in the 
future. 

ARTICLE 29 
The Shari'a Committee 

1. The Corporation shall have a Shari'a Committee consisting 
of three erudite Islamic Scholars well versed in financial 
transactions. Members of the Shari'a Committee shall be appointed 
by the Board of Directors for a renewable three year term. 

2. The Shari'a Committee shall rule on whether a certain 
category of investment is Shari'a compatible and shall consider 
any question referred to it by the Board of Directors or the 
Executive Committee or the Management of the Corporation. 

3. The Committee shall render its decision after considering 
the views of the Management and any expert on the matter that it 
may wish to consult. 

4. Decisions of the Shari'a Committee shall be taken by a 
majority vote of its members and shall set out the arguments and 
the reasons on which it is based. 

ARTICLE 30 
The Advisory Board 

1. The Corporation may have an Advisory Board consisting of 
five internationally renowned personalities of different nationalities 
who are experts in the fields of the Corporation's activities. 

2. Members of the Advisory Board shall be appointed by the 
General Assembly for a renewable three-year term. 

3. The Advisory Board shall exchange views and submit 
reports on any matter submitted to it by the General Assembly, the 
Board of Directors, the Executive Committee, the Chairman of 
the Board of Directors or the General Manager. All views expressed 
in the Advisory Board shall be reflected in its reports. 

ARTICLE 31 
Chairman, General Manager and Officers 

1. The President of the Bank shall be ex officio Chairman of the 
Board of Directors of the Corporation. He shall preside over 
meetings of the Board of Directors but without the right to vote 
except in the event of a tie. He shall participate in meetings of the 
General Assembly, but shall not vote at such meetings. 

2. The General Manager shall be appointed by the Board of 
Directors upon the recommendation of the Chairman of the Board 
of Directors. The General Manager shall be a national of a 
member country. The Board of Directors shall determine the 
tenure, which may be renewable, of the General Manager and the 
conditions of his appointment. 

3. The General Manager shall be the chief executive of the 
Corporation and shall, under the general supervision of the 
Chairman of the Board of Directors, conduct the current business 
of the Corporation. The General Manager shall be responsible for 

the organization, appointment and dismissal of the officers and 
staff in accordance with the Rules and Regulations adopted by the 
Corporation. 

4. The General Manager shall be a member of the Board of 
Directors and the Executive Committee without the right to vote, 
except in the event of a tie while he acts as Chairman. 

5. To the extent authorized by the Board of Directors, the 
General Manager shall approve the financing and investments by 
the Corporation in the enterprises in member countries. 

6. Whenever activities must be carried out that require 
specialized knowledge or cannot be handled by the regular staff 
of the Corporation, the services of experts and consultants may be 
engaged on a temporary basis. 

7. The officers and staff of the Corporation owe their duty 
entirely to the Corporation in the discharge of their offices. Each 
member of the Corporation shall respect the international character 
of such duty and shall refrain from all attempts to influence any 
of them in the discharge of their duties. 

8. The Coorporation shall have due regard for the need assure 
the highest standards of efficiency, competence and professional 
and ethical integrity as the paramount consideration in appointing 
the staff of the Corporation and in establishing their conditions of 
service. Due regard shall also be paid to the importance of 
recruting the staff on as wide a geographic basis as possible. 

ARTICLE 32 
Publication of Annual Reports and Circulation of Reports 

1. The Corporation shall publish an annual report containing an 
audited statement of its accounts. It Shall also send the members 
a quarterly summary of its financial position and a profit and loss 
statement indicating the results of its operations. 

2. The Corporation may also publish any such other reports and 
studies as it deems appropriate in order to fulfil its purposes and 
carry out its functions. 

ARTICLE 33 
Dividends 

1. The General Assembly shall determine what part of the 
Corporation's net income and surplus, after making provision for 
reserves, shall be distributed as dividends. In any event, no 
dividends shall be distributed before reserves reach twenty-five 
percent (25%) of the subscribed capital. 

2. Dividends shall be distributed pro rata in proportion to the 
paid-in capital stock held by each member. 

3 Dividends shall be paid in such manner and in such currency 
or currencies as the General Assembly shall determine. 

ARTICLE 34 
Relations with the Bank 

1. The Corporation shall be an entity separate and distinct from 
the Bank. The funds and accounts of the Corporation shall be kept 
separate and apart from those of the Bank, although the two 
organizations may co-finance the same project and may jointly 
invest their funds provided they are recorded separately in their 
respective books. The provisions of this paragraph shall not 
prevent the Corporation from making arrangements with the 
Bank regarding facilities, personnel, services and other concerning 
reimbursement of administrative expenses paid by either 
organization for the benefit of the other. 

2. The Corporation shall seek insofar as possible to utilize the 
facilities and installations of the Bank for a consideration that may 
be agreed upon with the Bank. 

3 Nothing in this Agreement shall make the Corporation liable 
for the acts or obligations of the Bank, or the Bank liable for the 
acts or obligations of the Corporation. 



CHAPTER V 
Withdrawal and Suspens ion of Members 

ARTICLE 35 

Right of withdrawal 

1. Any member may withdraw from the Corporation by notifying 
the Chairman of the Board of Directors in writing of its intention 
to do so Such withdrawal shall become effective on the date 
specified in the notice but in no event prior to six months from the 
date on which such notice was delivered to the Corporation. At 
any time before the withdrawal becomes effective, the member 
may upon written notice to the Corporation, renounce its intention 
to withdraw 

2 A withdrawing member shall remain liable for all obligations 
to the Corporation to which it was subject at the date of delivery 
of the withdrawal notice. However, if the withdrawal becomes 
effective, a member shall not incur any liability for obligations 
resulting from operations of the Corporation effected after the 
date on which the withdrawal notice was received by the latter. 

ARTICLE 36 

Suspension of Membership 

1. A member that fails to fulfil any of its obligations to the 
Corporation may be suspended by a vote representing not less 
than three-fourths of the total voting power of the members. 

2. A member so suspended shall automatically cease to be a 
member of the Corporation one year from the date of its suspension 
unless the General Assembly during that period decides by the 
majority referred to in paragraph (1) of this article to extend or lift 
the suspension. 

3 While under suspension, a member may exercise none of the 
rights conferred upon it by this Agreement, except the right of 
withdrawal, but it shall remain subject to fulfillment of all 
obligations. 

ARTICLE 37 

Rights and Duties on Cessation of Membership 

1 From the time its membership ceases, a member shall no 
longer share in the profits or losses of the Corporation and shall 
incur no liability with respect to financing and guarantees entered 
into by the Corporation thereafter The Corporation shall arrange 
for the repurchase of such member's capital stock as part of the 
settlement of accounts with it in accordance with the provisions 
of this article 

2 The Corporation and a member may agree on the withdrawal 
from membership and the repurchase of shares of said member on 
terms appropriate under the circumstances. If such agreement is 
not reached within three months after the date on which such 
member expresses its desire to withdraw from membership, or 
within a term agreed upon between both parties, the repurchase 
price of the member's shares shall be equal to the book value 
thereof on the date when the member ceases to belong to the 
Corporation, such book value to be determined by the Corporation' s 
last audited financial statements. 

3. Payment for shares shall be made in such installments and at 
such times and in such available currencies as the Corporation 
shall determine, taking into account its financial position. Provided 
that payment of the repurchase price of the shares allocated under 
this Agreement to a former member country, and paid on its behalf 
under Article 10(2) by the Bank, shall be made to the Bank. 

4. No amount due to a former member for its shares under this 
Article may be paid until one month after the date upon which 
such member ceases to be a member of the Corporation. If within 
that period the Corporation suspends operations, the rights of such 
member shall be determined by the provisions of Article 38 and 
the member shall be considered still a member of the Corporation 
for purposes of said Article, except that it shall have no voting 
rights. 

ARTICLE 38 

Suspension of Operations 

In an emergency the Board of Directors may suspend operations 
in respect of new investments, financing and guarantees until such 
time as the General Assembly has the opportunity to consider the 
situation and take pertinent measures. 

ARTICLE 39 

Termination of Operations 

1. The Corporation may terminate its operations by a decision 
of the General Assembly take by a majority of two-thirds of the 
total number of members representing at least three-fourths of the 
total votes of the members. Upon termination of operations, the 
Corporation shall forthwith cease all activities except those 
incident to the conservation, preservation and realization 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 under 
this Agreement shall continue unimpaired, except that no member 
shall be suspended or withdraw and that no distribution shall be 
made to members except as provided in this article. 

ARTICLE 4 0 

Liability of Members and Payments of Claims 

1. The liability of members arising from capital subscritions 
shall remain in force until the Corporation's obligations, including 
contingent obligations, are fully settled. 

2. All creditors holding direct claims shall be paid out of the 
assets of the Corporation to which such obligations are chargeable 
and then out of other reserves and then out of the paid-up capital 
and then out of payments, if any, due to the Corporation on unpaid 
capital subscriptions to which such claims are chargeable. Before 
making any payments to creditors holding direct claims, the 
Board of Directors shall make such arrangements as are necessary, 
in its judgment, to ensure a pro rata distribution among holders of 
direct and contingent claims. 

ARTIGO 41 

Distribution of Assets 

1 No distribution of assets shall be made to members on 
account of paid subscriptions to the capital stock of the Corporation 
until all liabilities to creditors have been discharged or provided 
for. Such distribution must be approved by the General Assembly 
by a vote of two-thirds of the total numbers representing not less 
than three-fourths of the total voting power of members. 

2. Any distribution of assets to the members shall be in 
proportion to the paid-up capital stock held and shall be effected 
at such times and under such conditions as the Corporation deems 
fair and equitable. The proportions of assets distributed need not 
be uniform as to type of assets. No member shall be entitled to 
receive its proportion in such distribution of assets until it has 
settled all its obligations to the Corporation. 

3. Any member receiving assets distributed pursuant to this 
Article shall enjoy the same right with respect to such assets as the 
Corporation enjoyed prior to their distribution. 

CHAPTER VI 
Immunities and Privileges 

ARTICLE 4 2 

Purpose of Chapter 

To enable the Corporation to fulfill the functions with which it 
is entrusted, the immunities and privileges set forth in this Chapter 
shall be accorded to the Corporation in the territories of each 
member country. 



ARTICLE 43 
Position of the Corporation with Regard to Judicial Process 

1. Actions may be brought against the Corporation only in a 
court of competent jurisdiction in the territories of a member 
country in which the Corporation has an office, has appointed an 
agent for the purpose of accepting service or notice of process, or 
has issued or guaranteed securities. 

2. No action shall, however, be brought against the Corporation 
by members or persons acting or deriving claims from members 
nor in respect of personnel matters. 

3. The property and assets of the Corporation shall, wheresoever 
located and by whomsoever held, be immune from all forms of 
judicial seizure, attachment or execution before the delivery of 
final judgement against the Corporation. 

ARTICLE 44 
Immunity of Assets from Seizure 

Property and assets of the Corporation, wherever located and 
by whomsoever held, shall be immune from search, requisition, 
confiscation, expropriation or any other form of seizure by 
executive or legislative action. 

ARTICLE 45 
Immunity of Archives 

The archives of the Corporation shall be inviolable. 
ARTICLE 46 

Secrecy of Deposits 

The Corporation shall observe complete secrecy in regard to 
the depositor's accounts and members shall respect the inviolability 
of information about such deposits. 

ARTICLE 47 
Freedom of Assets from Restrictions 

1. Subject to paragraph (2) of this Article and to the extent 
necessary to carry out the operations provided for in this Agreement, 
all property and assets of the Corporation shall be free from 
restrictions, regulations, controls and moratoria of any nature. 

2. Funds received by or payable to the Corporation in respect 
of an in vestment of the Corporation made in any member country's 
territories pursuant to Article 4 (1) of this Agreement shall not be 
free, solely by reason of any provision of this Agreement, from 
generally aplicable foreign exchange restrictions, regulations and 
controls in force in the territories of the member country. 

ARTICLE 48 
Privileges for Communications 

The official communications of the Corporation shall be 
accorded by each member country the same treatment that it 
accords the official communications of the other member countries. 

ARTICLE 49 
Immunities and Privileges of Officers and Employees 

All members of the General Assembly, the Chairman and 
members of the Board of Directors, the General Manager, officers 
and employees of the Corporation: 

(i) shall be immune from legal process with respect to acts 
performed by them in their official capacity; 

(ii) not being local nationals, shall be accorded the same 
immunities from immigration restrictions, alien 
registration requirements and national service 
obligations and the same facilities as regards exchange 
restrictions as are accorded by member countries to 
the representatives, officials, and employees of 
comparable rank of other member countries; 

(iii) shall be granted the same treatment in respect of 
traveling facilities as is accorded by member countries 
to representatives, officials and employees of 
comparable rank of other member countries. 

ARTICLE 50 
Immunities from Taxation 

1. The Corporation, its assets, property, income and its 
operations and transactions authorized by this Agreement, shall 
be immune from all taxation and from all custom duties. The 
Corporation shall also be immune from liability for the collection 
or payment of any tax or duty. 

2. No tax shall be levied on or in respect of salaries and 
emoluments paid by the Corporation to the Chairman or members 
of the Board of Directors, the General Manager, officials or 
employees of the Corporation. 

3. No taxation of any kind shall be levied on any obligation or 
security issued by the Corporation (including any dividend or 
return thereon) by whomsoever held: 

(a) Which discriminates against such obligation or security 
solely because it is issued by the Corporation; or 

(b) if the sole jurisdictional basis for such taxations is the 
place or currency in which it is issued, made payable 
or paid, or the location of any office or place of 
business maintained by the Corporation. 

4. No taxation of any kind shall be levied on any obligation or 
security guaranteed by the Corporation (including any dividend 
or return thereon) by whomsoever held: 

(a) Which discriminates against such obligation or security 
solely because it is guaranteed by the Corporation; or 

(b) if the sole jurisdicional basis for such taxation is the 
location of any office or place of business maintained 
by the Corporation. 

ARTICLE 51 
Aplication of Chapter 

Each member country shall take such action as is necessary in 
its own territories for the purpose of making effective in terms of 
its own law the principles set forth in this Chapter and shall inform 
the Corporation of the detailed action which it has taken. 

ARTICLE 52 

Waiver 

The Corporation in its discretion may waive any of the privileges 
and immunities conferred under this article to such extent and 
upon such conditions as it may determine. 

CHAPTER VII 
Amendments, Interpretation and Arbitration 

ARTICLE 53 
Amendments 

1. This Agreement may be amended by a decision of the 
General Assembly taken by a vote of two-thirds of the total 
number of members 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 General Assembly shall 
be required for the approval of any amendment modifying: 

(a) the right to withdraw from the Corporation as provided 
in Article 35 (1) of this Agreement; 

(b) the right to subscribe to shares in the capital increase of 
the Corporation as provided in paragraph (5) of 
Article 9; and 

(c) the limitations on liability as provided for in Article 12. 
3. Any proposal to amend this Agreement, whether emanating 

from a member of the Corporation or the Board of Directors, shall 
be communicated to the Chairman of the General Assembly, who 



shall bring the proposal before the General Assembly. 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 months after the date 
of the official communications unless the General Assembly shall 
specify a different date. 

ARTICLE 54 
Languages, Interpretation and Application 

1. The Official language of the Corporation shall be Arabic. In 
addition English and French may be used as working languages. 

The Arabic text of this Agreement shall be the authentic text for 
both interpretation and application. 

2. Any question of interpretation of the provisions of this 
Agreement arising between any member and the Corporation or 
between members shall be submitted to the Board of Directors for 
decision. 

3. In any case where the Board of Directors has given a decision 
under paragraph (2) of this Article, any member may require that 
the question be submitted to the General Assembly, whose 
decision shall be final. Pending the decision of the General 
Assembly, the Corporation may, insofar as it deems it necessary, 
act on the basis of the decision of Board of Directors. 

ARTICLE 55 
Arbitration 

If a disagreement should arise between the Corporation and a 
member which has ceased to be such, or between the Corporation 
and any member after adoption of a decision to terminate the 
operations of the Corporation, such disagreement shall be submitted 
to arbitration by a tribunal of three arbitrators. One of the arbitrators 
shall be appointêd by the Corporation, another by the member 
concerned, each party acting within sixty days of the date of the 
request for arbitration. The third arbitrator, shall be appointed by 
agreement of the two parties and, when they fail to agree within 
60 days, by the current President of the Islamic Court of Justice 
who shall also appoint the arbitrator not appointed by a party in the 
period specified above, on the request of the other party. If all 
efforts to reach a unanimous award by the arbitrators fail, decisions 
shall be reached by a majority vote of the three a arbitrators. The 
third arbitrator shall be empowere to settle all questions of 
procedure in any case where the parties are in disagreement with 
respect thereto. 

ARTICLE 56 
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 VIII 
General Provisions 

ARTICLE 57 
Headquarters of the Corporation 

1. The headquarters of the Corporation shall be the Headquarters 
of the Bank in Jeddah in the Kingdom of Saudi Arabia. 

2. The Board of Directors of the Corporation may establish 
other offices in the territories of any of its member countries. 

ARTICLE 58 
Financial Year 

The Financial Year of the Bank shall be the Financial Year of 
the Corporation. 

ARTICLE 59 
Channels of Communication, Depositories 

1. Each member shall designate a specific office of its own for 
purposes of communication with the Corporation on matters 
connected with this Agreement. 

2. Each member country shall designate its central bank or such 
other agency as may be agreed upon with the Corporation, as a 
depository with which the Corporation may keep its holdings of 
currency of that member as well as other assets of the Corporation. 

CHAPTER IX 
Final Provisions 

ARTICLE 60 
Signature and Acceptance 

1. This Agreement shall be deposited with the Bank, where it 
shall remain open for signature by signature by the representatives 
of the Bank, the member countries of the Bank listed in Annex A 
and the other potential members until 30th Dhul Hija 1420 (of the 
Hijra Calendar) corresponding to 5th April 2000 (of the Gregorian 
Calendar or such later date as shall be established by the Board of 
Directors of the Corporation. Each signatory of this Agreement 
shall deposit with the Bank an instrument setting forth that it has 
accepted or ratified this Agreement in accordance with its own 
laws or regulations and has taken the steps necessary to enable it 
to fulfill all of its obligations under this Agreement. 

2. The Bank shall send certified copies of this Agreement to all 
members and duly notify them of each signature and deposit of the 
instrument of acceptance or ratification made pursuant to the 
forgoing paragraph, as well as the date thereof. 

3. On or after the date which the Corporation commences 
operation, the Bank may receive the signature and the instrument 
of acceptance of this Agreement from any country or institutional 
whose membership has been approved in accordance with 
paragraph (2) of article 7 of this Agreement. 

ARTICLE 61 
Entry into Force 

1. This Agreement shall enter into force when it has been 
signed and instruments of acceptance or ratification have been 
deposited, in accordance with paragraph (1) of Article 60, by: 

(a) the Bank; 
(b) the Headquartes country; and 
(c) at least four other member countries. 

2. The countries and institutions whose instruments of 
acceptance or ratification were deposited prior to the date on 
which the Agreement entered into force shall become members 
on that date. Other countries and institutions shall become members 
on the dates on which their instruments of acceptance or ratification 
are deposited. 

ARTICLE 62 
Commencement of Operation 

As soon as this Agreement enters into force under paragraph 
(1) of Article 61, each member shall appoint a representative and 
the President of the Bank shall call a meeting of the General 
Assembly. The Corporation shall begin operations on the date 
when such meeting is held. 

Done at the city of Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia in a single 
original, dated 25 Rajab 1420H, corresponding to 3 November 
1999, in Arabic, with a translation into english and french, which 
shall remain deposited in the archives of the Islamic Development 
Bank, which has indicated by its signature below agreement to act 
as depository of this Agreement and to notify all those governments 
of the countries whose names are set forth in Annex A of the date 
when this Agreement shall enter into force, in accordance with 
paragraph (1) of Article 61 of this Agreement. 



ANNEX A 

Shares in the corporation's authorized capital stock allocated 
for the Initial subscription of the Islamic Development Bank 

member countries 
(Shares Par value: US$10,000 each) 

Shareholder Number of 
Shares 

Islamic Development Bank 25,000 

Afghanistan 17 

7 Albania 

17 

7 
Algeria . . 475 

Azerbaijan 4 

Bahrain 44 

Bangladesh 188 

18 

Brunci Darussalam 47 

Burkina Faso 48 

Camecron 40 

11 

Comoros 4 

Djibouti 10 

Egypt 401 

Gabon 51 

Gambia 16 

Guinea 47 

13 

Indonesia 475 

1,337 

82 

1,337 

82 

Jordan 76 

Kazakhstan 3 

1,899 Kuwait 

3 

1,899 

Kyrghyz 3 

Lebanon 19 

2,016 

Malaysia 304 

Maldives 16 

19 

Mauritania 16 

Morocco 95 

Mozambique 14 

39 

53 

475 Pakistan 

53 

475 

Palestine 26 

188 

Saudi Arabia 3,812 

Senegal .. 47 

Sierra Leone 6 

Somalia 16 

Sudan 63 

Suriname 5 

Syria 19 

3 Tajikistan 

19 

3 

Tunisia 

3 

Tunisia 38 

Turkey 1,176 

Turkmenistan 3 

Uganda 

UAE 

39 

1,082 

Yemen 95 

Total 40,003 

Acordo de Estabelecimento da Corporação 
islâmica para o Desenvolvimento do Sector 

Privado 
os Governos e Instituições em nome de quem 

este Acordo é assinado 

Reconhecendo que o objectivo do Banco Islâmico de 
Desenvolvimento é promover o desenvolvimento económico e 
progresso social, através do encorajamento do crescimento de 
empresas produtoras tanto do sector público como do sector 
privado, nos países membros do Banco Islâmico de 
Desenvolvimento, de acordo com os princípios da Shari'ah; 

Considerando a tendência nos referidos países membros de se 
transferir o financiamento de projectos de desenvolvimento do 
sector público para o sector privado, resultando numa 
disponibilidade de oportunidades sem precedente para o sector 
privado contribuir para o desenvolvimento dos países membros; 

Constatando a necessidade de promover o crescimento de 
empresas produtoras dos países membros; 

Convencidos da necessidade de estabelecer uma instituição 
internacional independente, com o objectivo de efectivamente 
relacionar-se com o sector privado nos países membros; 

Por este meio acordam no seguinte: 

CAPÍTULO I 

Criação, personalidade jurídica, objectivos, funções, 
competências, políticas e membros 

ARTIGO 1 

Criação 

A Corporação Islâmica para o Desenvolvimento do Séctor 
Privado (daqui em diante Corporação) será criada, como resultado 
destê Acordo, como uma instituição internacional especializada 
para satisfazer o objectivo público apresentado no parágrafo 1 do 
artigo 3 deste Acordo, 

ARTIGO 2 

Personalidade jurídica 

A Corporação possuirá personalidade jurídica plena e, em 
particular, terá plena capacidade para: 

(i) contratar; 
(ii) adquirir e dispor de propriedades; 

(iii) demandar procedimentos legais perante tribunais de 
arbitragem e tribunais judiciais. 

ARTIGO 3 

Objectivos 

1. Os objectivos da Corporação serão promover, de acordo 
com os princípios da Shari'ah, o desenvolvimento económico dos 
países membros através do encorajamento da criação, expansão e 
modernização de empresas privadas que produzem bens e serviços 
de modo a suplementar as actividades do Banco Islâmico de 
Desenvolvimento (daqui em diante designado "o Banco"). 

2. Para os propósitos deste Acordo, as empresas nos países 
membros com uma participação parcial do governo ou suas 
instituições públicas, não excedendo quarenta e nove por cento do 
capital com direito a voto, as quais operam numa base comercial 
e cujas actividades reforçam o sector privado, são consideradas 
empresas privadas. 

ARTIGO 4 

Funções 

1. Para prosseguir os seus objectivos, a Corporação poderá, em 
apoio as empresas referidas no artigo 3, desempenhar as seguintes 
funções: 

(a) apoiar, sozinha ou em cooperação com outras fontes de 
financiamento, o financiamento da criação, expensão 



e modernização de empresas privadas, utilizando 
instrumentos e mecanismos financeiros tais que a 
Corporação julgar apropriados em cada caso; 

(b) facilitar o seu acesso a capitais públicos e privados, 
nacioanais e estrangeiros, incluindo o acesso aos 
mercados de capitais; 

(c) estimular o desenvolvimento de oportunidades de 
investimento que promovam o fluxo de capitais, 
nacionais e estrangeiros, para investimentos nos países 
membros; 

(d) contribuir para o desenvolvimento e diverisificação de 
produtos financeiros, tendo em consideração a com-
patibilidade com os princípios baseados numa adminis-
tração criteriosa dos recursos da Corporação; e 

(e) providenciar assistência técnica para a preparação, 
financiamento e execução de projectos, incluindo a 
transferência de tecnologia apropriada. 

2. A Corporação poderá oferecer serviços de aconselhamento 
aos países membros e suas empresas públicas e privadas em 
matérias relevantes para os seus objectivos, tal como as condições 
de um ambiente atractivo para o investimento privado, a 
identificação e promoção de oportunidades de investimento, a 
conversão de sociedades em nome individual e sociedades privadas 
de responsabilidade limitada em empresas públicas, a privatização 
de empresas públicas, a fusão de empresas privadas e o 
desenvolvimento de mercados de capitais. 

ARTIGO 5 

Competências 

1. De modo a prosseguir os seus objectivos, a Corporação terá 
poder para realizar qualquer actividade económica ou financeira 
que esteja de acordo com os Regulamentos aprovados pelo 
Conselho de Administração da Corporação. 

2. Sem prejuízo da generalidade do disposto no parágrafo 1 
acima, a Corporação terá as seguintes competências: 

(a) identificar e promover projectos do sector privado que 
satisfaçam os critérios de eficiência e viabilidade 
económica, dando preferência aos projectos que 
tenham uma ou mais das seguintes características: 

(i) promovem o desenvolvimento e o uso de 
recursos humanos e materiais nos países 
membros da Corporação; 

(ii) providenciam incentivos para a criação de 
postos de trabalho; 

(iii) promovem tecnologias de informação; 
(iv) encorajam a poupança e o uso de capital em 

investimentos que produzem bens e serviços; 
(v) contribuem para a geração e/ou poupança 

de moeda estrangeira; 
(vi) promovem capacidades de gestão e transfe-

rência de tecnologias; e 
(vii) promovem uma maior titularidade pública de 

empresas, através da participação de tantos 
investidores quanto possível no capital social 
de tais empresas. 

(b) fazer investimentos directos através de instrumentos 
islâmicos e, preferivelmente, através da subscrição e 
compra de acções ou instrumentos de débito 
convertíveis das empresas nas quais a maioria do 
poder de voto pertence a investidores com cidadania 
dos países membros. A demais, em casos limitados a 
serem aprovados pelo Conselho de Administração, 
fazer investimentos directos em pequenas e médias 
empresas localizadas em países membros, cujo poder 
de vito pertence na sua maioria a investidores de 
outro países e nas quais se verifica uma significante 
geriu ão de valor acrescentado que de outra forma não 
existe localmente; 

(c) oferecer produtos e serviços financeiros incluindo, mas 
sem limitar, instrumentos de capital social ou quase-
capital social, venda de prestações de leasing, istisná; 
saiam, mudharaba, garantia murahaba, e serviços de 
gestão de riscos; 

(d) promover a participação de outras formas de finan-
ciamento e/ou perícia através de meios apropriados, 
incluindo a organização de sindicatos, subscrição de 
títulos de crédito e participações, joint-ventures, e 
outras formas de associação; 

(e) emitir títulos de mudharaba, leasing e istisna 'a e outros 
instrumentos financeiros; 

(f) promover a subscrição de acções e emissão de títulos de 
crédito e alargar tal subscrição, desde que condições 
apropriadas sejam satisfeitas, quer individualmente 
quer conjuntamente com outras instituições 
financeiras; 

(g) providenciar serviços de gestão de activos a instituições 
e outros investidores nos países membros; 

(h) angariar fundos, e para esse fim fornecer uma garantia ou 
outra caução que a Corporação venha a determinar, 
desde que o valor total em falta nos fundos angariados 
ou garantias dadas pela Corporação, indepen-
dentemente da fonte, não exceda um montante igual a 
três vezes a soma do seu capital subscrito, proveitos 
ganhos e reservas; 

(i) investir fundos que não sejam imediantamente necessá-
rios para as suas operações financeiras, assim como 
seus fundos para outros propósitos, em obrigações e 
títulos comercializáveis que a Corporação possa 
determinar; 

(j) garantir os títulos em que tenha investido com vista a 
facilitar a sua venda; 

(k) comprar e/ou vender títulos que tenha emitido ou 
garantido ou nos quais tenha investido; 

(l) Tratar, da forma como a Corporação possa determinar, 
qualquer assunto de interesse para o seu negócio que 
possa ser confiado à Corporação pelos seus membros 
ou terceiras partes, e desempenhar os deveres de 
administrador em relação a fidúcias. 

ARTIGO 6 

Políticas 

As actividades da Corporação deverão ser conduzidas de 
acordo com políticas de investimento a serem estabelecidas em 
detalhe, e emendas quando necessário, nos Regulamentos 
aprovados pelo Conselho de Administração da Corporação. 

ARTIGO 7 

Membros 

1. Os membros fundadores da Corporação serão o Banco, 
aqueles países membros do Banco e aquelas instituições dos 
países membros que tenham assinado este Acordo na data 
especificada no parágrafo 1 do artigo 60, e fizeram o pagamento 
inicial requerido no artigo 10 deste Acordo. 

2. Os outros países membros do Banco e outras instituições 
financeiras nas quais um país membro ou países membros do 
Banco detenham propriedade maioritária ou controlo, podem 
aceder a este Acordo numa data tal e de acordo com as condições 
que a Assembleia Geral da Corporação venha a determinar, por 
uma maioria dos membros, representando pelo menos dois terços 
do total dos votos dos membros. 

3. A Assembleia Geral pode, a qualquer altura, após a entrada 
em vigor deste Acordo, através do voto de pelo menos dois terços 
do total do número de membros, representando não menos que 
três quartos do poder de voto dos membros, alargar o estatuto de 
membro da Corporação a instituições do sector privado, em 
termos e condições tais que venha a determinar. 



CAPÍTULO II 

Recúrsos financeiros 

ARTIGO 8 

Capital 

1. O capital social autorizado da Corporação será de um bilião 
de dólares dos Estados Unidos da América (US$1 000 000 000), 
dos quais quinhentos milhões de dólares dos Estados Unidos da 
América (US$500 000 000) estão inicialmente disponíveis para 
subscrição pelos membros fundadores. O Banco subscreverá 
cinquenta por cento deste último montante. 

2. O capital social autorizado deverá ser dividido em cem mil 
(100 000) acções, tendo um valor nominal de dez mil dólares dos 
Estados Unidos da América (US$ 10 000) cada. Quaisquer acções 
que não tenham sido subscritas inicialmente pelos membros 
fundadores, de acordo com os parágrafos 1 e 2 do artigo 9 deste 
Acordo, deverão estar disponíveis para subsequente subscrição. 

3. A Assembleia Geral pode aumentar o capital social autorizado 
na altura e nos termos e condições tais que julgar apropiados, por 
pelo menos dois terços do número total de membros representando 
não menos que três quartos do poder de voto dos membros. 

ARTIGO 9 

Subscrição 

1. O Bando e os países membro fundadores deverão inicialmente 
subscrever o número de acções especificado no Anexo A a este 
Acordo. 

2. Cada um dos membros fundadores deverá subscrever pelo 
menos cem acções. 

3. As acções inicialmente subscritas pelos membros fundadores 
serão emitidas pelo seu valor nominal. 

4. As condições que regulam a subscrição das acções deverão 
ser publicadas depois da subscrição inicial de acções pelos 
membros fundadores, as quais não terão sido subscritas ao abrigo 
do Artigo 8 (2), assim como as datas de pagamento, deverão ser 
determinadas pela Assembleia Geral da Corporação. 

5. Se a Assembleia Geral decidir aumentar o capital social da 
Corporação, cada membro deverá ter a oportunidade razoável de 
subscrever, de acordo com os termos e condições tais que a 
Assembleia Geral deverá determinar, na proporção do aumento 
do capital equivalente a proporção do seu capital até então 
subscrito em relação ao capital social total subscrito imediatamente 
antes de tal aumento. Nenhum membro será obrigado a subscrever 
qualquer parte do aumento do capital social da Corporação. 

6. A Assembleia Geral, ao abrigo do parágrafo 5 deste Artigo, 
a pedido de um membro, por voto da maioria do total do número 
de membros representando uma maioria do poder total de voto 
dos membros, aumentar a subscrição do capital social de tal 
membro, nos termos e condições tais que a Assembleia Geral 
venha a determinar. 

ARTIGO 1 0 

Pagamento de subscrições 

1. O Banco deverá pagar as acções por si subscritas em três 
prestações anuais, iguais e consecutivas. A primeira prestação 
deverá ser paga dentro de trinta dias após a data em que o Banco 
se tornar membro da Corporação, de acordo com o artigo 61 (2) 
deste Acordo. Cada uma das prestações restantes deverá ser paga 
no aniversário da data em que a prestação anterior se tornar dívida 
e pagável. 

2. O Banco deverá, em nome de cada um dos países membros 
fundadores, pagar o valor das acções inicialmente subscritas por 
estes. O número de prestações e as datas dos seus pagamentos 
deverão ser determinados pelo Conselho de Administração da 
Corporação em concordância com o Conselho de Administradores 
Executivos do Banco. 

3. Cada um dos membros fundadores deverá pagar o valor das 
acções por si subscritas em cinco prestações anuais, iguais e 
consecutivas. A primeira prestação deverá ser paga dentro de 
trinta dias após a data em que o membro fundador em consideração 
se tornar membro da Corporação, de acordo com o artigo 61 (2) 
deste Acordo. Cada uma das prestações restantes deverá ser paga 
no aniversário da data em que a prestação anterior se tornar dívida 
e pagável. 

4. O valor das acções deverá ser pago em dólares dos Estados 
Unidos da América. A Corporação deverá determinar o local ou 
locais de pagamento. 

ARTIGO 11 

Restrições nas transferências e garantias das acções 

As acções da Corporação não podem servir de garantia, ser 
penhoradas ou transferidas de qualquer forma que seja, excepto 
para a Corporação, a não ser que a Assembleia Geral aprove a 
transferência entre membros por uma maioria dos membros 
representando dois terços do total dos votos dos membros. 

ARTIGO 12 

Limite de responsabilidade 

A responsabilidade dos membros, incluindo a do Banco, sobre 
as acções por eles subscritas, deverá ser limitada à porção não 
paga do seu valor na altura da sua emissão. Nenhum membro, 
incluindo o Banco, deverá ser responsável, pelo facto de ser 
membro, pelas obrigações da Corporação. 

ARTIGO 13 

Outros Recursos 

Os outros recursos da Corporação consistirão de: 
(a) quantias resultantes de dividendos, comissões, e outros 

fundos provenientes de investimentos da Corporação; 
(b) quantias recebidas pela venda de investimentos ou 

reembolso de financiamentos; 
(c) Quantias angariadas pela Corporação através de vários 

instrumentos; e 
(d) outros fundos confiados a Corporação para administração. 

CAPÍTULO III 

Operações 

ARTIGO 1 4 

Princípios de operação 

1. A Corporação providenciará financiamentos nos termos e 
condições que considera apropriados, sob circunstâncias que 
tomam em consideração os requisitos das empresas a ser 
financiadas, o risco para o ambiente, os riscos assumidos pela 
Corporação e nos termos e condições normalmente obtidos por 
investidores privados de financiamentos islâmicos similares. 

2. A Corporação procurará fazer a rotação dos seus fundos 
através da venda dos seus investimentos, desde que tal venda 
possa ser feita de forma apropriada e em condições satisfatórias 
tanto quanto possível, de acordo com o artigo 5 (2) (a) (vii). 

3. A Corporação procurará manter uma diversificação razoável 
dos seus investimentos. 

4. A Corporação utilizará critérios de viabilidade e avaliação 
de natureza financeira, técnica, legal, ambiental e institucional 
tais que sejam necessários para justificar os investimentos e sejam 
adequados às exigências oferecida. 

5. A Corporação procurará estar representada no Conselho de 
Administração das Corporações que ela financia ou nelas investe, 
a não ser que a sua parte no seu capital não exceda 5 por cento do 
capital total subscrito. 



6 A Corporação não levará a cabo nenhuma operação que 
pertença a categoria de investimentos que o Comité de Shari 'ah, 
mencionado no artigo 29, declarar como incompatíveis com a 
Shari'ah, ou que a Corporação considera inconsistentes com o 
presente Acordo ou com os Regulamentos deste Acordo a ser 
publicados. 

7. A Corporação não estabelecerá como condição que os 
procedimentos do seu financiamento sejam usados para adquirir 
bens e serviços que sejam orginários de um país pré-determinado. 

8. A Corporação não assumirá responsabilidade pela gestão de 
qualquer empresa em que tenha investido, e não irá exercer os 
seus direitos de voto para tal propósito ou para qualquer outro 
propósito que, na sua opinião, está adequadamente dentro do 
âmbito do controlo da gestão. 

ARTIGO 15 

Limites 

1. Com excepção do investimento de activos líquidos da 
Corporação referido no Artigo 5 2 i deste Acordo, os investi-
mentos da Corporação deverão ser feitos somente nas empresas 
localizadas em países membros ou trabalhando exclusivamente 
ou principalmente para o benefício dos países membros; tais 
investimentos deverão ser feitos seguindo regras sólidas de gestão 
financeira. 

2. A Corporação não irá financiar nenhum empreendimento no 
território de um país membro, se o país membro objectar tal 
financiamento. 

ARTIGO 1 6 

Protecção de interesses 

Nada neste Acordo prevenirá que a Corporação execute tal 
acção ou exerça tais direitos que ela possa julgar necessários para 
a protecção dos seus interesses, no caso de falha de qualquer dos 
seus investimentos ou financiamentos, falência ou ameaça de 
falência das empresas nas quais tais investimentos ou finan-
ciamentos tenham sido feitos, ou outras situações que, na opinião 
da Corporação, ameaçam perigar tais investimentos ou 
financiamentos. 

ARTIGO 17 

Proibição de actividades políticas 

A Corporação, o Presidente do seu Conselho de Administração, 
os Administradores, o Director-Geral e funcionários não deverão 
interferir nos assuntos políticos de qualquer país membro, eles 
também não deverão ser influenciados nas suas decisões pelo 
carácter politico do país membro em consideração. 

C A P Í T U L O I V 

Organização e gestão 

ARTIGO 18 

Estrutura 

A Corporação, terá uma Assembleia Geral, Conselho de 
Administração, um Comité Executivo, um Conselho Fiscal, um 
Comité de Shari 'ah, um Presidente do Conselho de Administração, 
um Director-Geral e funcionários tais que sejam necessários para 
a gestão eficiente da Corporação, dentro dos limites autorizados 
pelo Conselho de Administração da Corporação. 

ARTIGO 19 

Assembleia geral 

1. Cada membro deverá estar representado na Assembleia 
Geral e deverá nomear um representante que deverá servir ao 
critério do membro que o nomeia. 

2. Os representantes dos membros na Assembleia Geral deverão 
servir como tal, sem remuneração da Corporação, mas a Corporação 
poderá reembolsá-los por despesas julgadas razoáveis incorridas 
pela participação nas reuniões. 

3. A Assembleia Geral deverá designar um dos representantes 
dos países membros como Presidente, que deverá assumir o cargo 
até a eleição do próximo Presidente na proxima reunião anual da 
Assembleia Geral 

ARTIGO 2 0 

Assembleia Geral: Competências 

1. Todas as competências da Corporação serão investidas na 
Assembleia Geral. 

2. A Assembleia Geral pode delegar qualquer ou todas as suas 
competências ao Conselho de Administração, excepto a 
competência de: 

(a) admitir novos membros e determinar as condições da sua 
admissão; 

(b) aumentar ou reduzir o capital social da Corporação; 
(c) suspender um membro, 
(d) decidir sobre recursos de interpretação ou aplicação 

deste Acordo apresentados pelo Conselho de 
Administração; 

(e) aprovar, após rever o relatório dos auditores, as contas 
finais da Corporação; 

(f) eleger os membros do Conselho de Administração; 
(g) determinar as reservas e a distribuição das receitas 

líquidas e proveitos da Corporação; 
(h) contratar os serviços de auditores externos para examinar 

as contas finais da Corporação; 
(i) emendar este Acordo; e 
(j) decidir suspender ou terminar as actividades da 

Corporação e distribuir os seus activos. 
3. A Assembleia Geral e o Conselho de Administração, até ao 

ponto em que o último é autorizado, podem adoptar regras gerais 
e regulamentos tais que sejam necessários ou apropriados para a 
gestão da Corporação, incluindo Regras e Regulamentos para o 
pessoal, pensões e outros benefícios. 

4. A Assembleia Geral pode criar um comité e confiar-lhe a 
avaliação do grau de funcionamento da Corporação e submeter os 
respectivos relatórios ao Presidente do Conselho de Administração. 

5. A Assembleia Geral deterá competências plena para exercer 
autoridade sobre qualquer matéria delegada ao Conselho de 
Administração, ao abrigo dos parágrafos 2 e 3 deste artigo 

ARTIGO 2 1 

Assembleia Geral: Procedimentos 

1. A Assembleia Geral realizará uma reunião anualmente, que 
deverá efectuar-se em conjunto com a reunião anual do Conselho 
de Administração do Banco. A Assembleia Geral poderá reunir-
se em outras ocasiões que ela julgar necessário ou quando 
convocada pelo Conselho de Administração. O Conselho de 
Administração deverá convocar a reunião da Assembleia Geral 
sempre que solicitada por um terço dos membros da Corporação 

2. A maioria dos membros da Assembleia Geral constituirá o 
quórum suficiente para qualquer Assembleia Geral, desde que tal 
maioria represente não menos que dois terços do poder total de 
voto dos membros. 

3. A Assembleia Geral estabelecerá, por regulamento, um 
procedimento através do qual o Conselho de Administração pode, 
quando este julgar aconselhável tal acção, obter o voto dos 
membros da Assembleia Geral sobre qualquer questão específica, 
sem necessidade de convocar a reunião da Assembleia Geral. 

ARTIGO 2 2 

Votação 

1. Cada membro terá um voto por cada acção subscrita e paga. 
2. Excepto se de outra forma disposto neste Acordo, todos os 

assuntos da Assembleia Geral serão decididos por uma maioria do 
poder de voto representado na reunião. 



ARTIGO 2 3 

Conselho de Administração: Composição 

1 O Conselho de Administração consistirá de não menos seis 
membros e não mais de dez membros, contando ainda com o 
Presidente do Conselho da Administração e o Director-Geral. 

2. O Banco terá o direito de nomear um ou mais dos membros 
do Conselho de Administração que conjuntamente com o 
Presidente do Conselho de Administração e o Director-Geral 
constituirão metade do Conselho de Administração 

3 Um membro será nomeado pelo país membro que tiver o 
maior número de acções da Corporação 

4. Os restantes membros do Conselho de Administração serão 
eleitos pelos outros membros exceptuando o membro que tiver o 
maior número de acções 

5 Os procedimentos para a eleição dos membros do Conselho 
de Administração serão estabelecidos nos Regulamentos a 
serem adoptados pela Assembleia Geral. 

6. Os membros do Conselho de Administração serão nomeados 
ou eleitos por um período de três anos e podem ser renomeados. 
Os membros eleitos do Conselho de Administração podem ser 
reeleitos por não mais que dois mandatos consecutivos. Os 
membros do Conselho de Administração deverão permanecer no 
seu cargo até que os seus sucessores sejam nomeados ou eleitos. 
Se o cargo de um membro do Conselho de Administração se 
tornar vago por mais de noventa (90) dias antes do fim do seu 
mandato, um sucessor será nomeado ou eleito para a parte restante 
do mandato, pelo membro ou membros que nomearam ou elegeram 
o antigo membro do Conselho de Administração, conforme seja 
o caso. 

7. Os membros do Conselho de Administração deverão ser 
devidamente qualificados e possuir experiência nas áreas de 
actividades da Corporação. 

8. Nenhum membro do Conselho de Administração poderá 
servir como membro da Assembleia Geral da Corporação. 

9. Um membro do Conselho de Administração poderá cessar 
as suas funções se o membro ou todos os membros cujos votos 
contaram para a sua nomeação ou eleição cessarem ser membros 
da Corporação. 

ARTIGO 2 4 

Conselho de Administração: Competências 

O Conselho de Administração será responsável pela condução 
geral das actividades da Corporação e para este propósito exercerá 
todas as competências a si atribuídas por este Acordo ou a st 
delegadas pela Assembleia Geral. Em particular, o Conselho de 
Administração irá, sob a recomendação do Presidente do Conselho 
de Administração' 

(a) adoptar as políticas da Corporação e suas regras gerais 
e regulamentos; 

(b) adoptar a estratégia operacional da Corporação; 
(c) adoptar o orçamento administrativo anual, 
(d) submeter as contas finais de cada ano fiscal para a 

aprovação da Assembleia Geral; 
(e) interpretar as disposições deste Acordo; 
(f) propor emendas deste Acordo à Assembleia Geral; 
(g) levar a cabo qualquer acção que não seja inconsistente 

com as disposições deste Acordo ou com as decisões 
da Assembleia Geral, conforme julgar apropriado 
para a gestão da Corporação ou para promover os seus 
objectivos. 

ARTIGO 2 5 

Conselho de Administração: Procedimentos 

1. O Conselho de Administração funcionará na sede da 
Corporação, ou num outro local conforme for designado pelo 
Conselho, e reunir-se-á quando e conforme os negócios da 
Corporação assim o exigirem. 

2. Uma maioria dos membros do Conselho de Administração 
constituirá o quórum suficiente para qualquer reunião do Conselho 
de Administração, desde que tal maioria represente não menos 
que dois terços do poder total de voto dos membros. 

3 Sujeito ao parágrafo 4 deste artigo, na votação no Conselho 
de Administração, cada membro do Conselho de Administração 
terá o direito de depositar o número de votos que o membro ou os 
membros da Corporação, cujos votos contaram para a sua 
nomeação ou eleição, têm o direito de depositar. 

4. Os membros do Conselho de Administração nomeados pelo 
Banco terão os votos do Banco igualmente divididos entre si 

5. Excepto se de outra forma expressamente disposto neste 
Acordo, todos os assuntos do Conselho de Administração serão 
decididos por uma maioria do poder de voto representado na 
reunião 

6. Todos os votos que cada membro do Conselho de 
Administração tem o direito, serão depositados como uma unidade. 

7. Em caso de empate de votos, o Presidente terá o direito de 
usar o voto de qualidade do Conselho. 

ARTIGO 2 6 

Comité Executivo 

1. O Comité Executivo será composto pelas seguintes 
personalidades: 

(a) o Presidente do Conselho de Administração; 
(b) o Director Geral da Corporação; 
(c) o membro do Conselho de Administração nomeado 

pelo país membro com o maior número de acções na 
Corporação; 

(d) não menos que dois e não mais que quatro membros 
dentre os membros do Conselho de Administração 
que representem outros membros conforme for 
determinado pelo Conselho de Administração. 

2. O Presidente do Conselho de Administração, na sua ausência 
o Director Geral da Corporação, presidirá a reunião do Comité 
Executivo e não terá direito a voto enquanto presidir a reunião, 
excepto terá direito a voto de qualidade no caso de empate de 
votos. 

ARTIGO 2 7 

Comité Executivo: Funções 

Sem prejuízo do artigo 31 (5), o Comité deverá ter a compe-
tência para aprovar todos os financiamentos e investimentos da 
Corporação em empresas nos países membros e exercerá outras 
competências a si delegadas pelo Conselho de Administração. 

ARTIGO 2 8 

Comité Executivo: Procedimentos 

1. Todos os financiamentos e investimentos requerem uma 
aprovação do voto da maioria dos membros do Comité que 
participam na votação. A ausência ou abstenção não contará na 
votação. 

2. O quórum suficiente para qualquer reunião do Comité será 
a presença da maioria dos seus membros. 

3. Um relatório relativo a cada operação aprovada pelo Comité 
será submetido ao Conselho de Administração. A pedido de um 
membro do Conselho de Administração, tal operação será 
apresentada ao Conselho para votação Na ausência de tal pedido 
dentro de trinta dias após a distribuição ao Conselho, a operação 
será considerada aprovada pelo Conselho. 

4. No caso de haver um empate de votos relativos a uma 
operação proposta, tal proposta deverá ser devolvida à Direcção 
para mais revisão e análise, se após reconsideração no Comité, um 
empate de votos venha a ocorrer novamente, o Presidente terá o 
direito de usar o voto de qualidade do Comité. 



5. No caso de o comité rejeitar uma operação, deverá informar 
os membros do Conselho de Administração que, a pedido de 
qualquer membro do Conselho de Administração, pode requerer 
que um relatório da Direcção sobre tal operação, em conjunto com 
um sumário da revisão do Comité, seja submetido ao Conselho de 
Administração para revisão e possíveis directivas relativas à 
aspectos técnicos e de política relacionados com a operação e 
operações comparáveis no futuro. 

A R T I G O 2 9 

O Comité de Shari'ah 

1. A Corporação terá um Comité de Shari'ah que consistirá de 
três académicos islâmicos eruditos e bem versados em transacções 
financeiras Os membros do Comité de Shari'ah serão nomeados 
pelo Conselho de Administração para um período renovável de 
três anos 

2 O Comité de Shari'ah decidirá se uma certa categoria de 
investimento é compatível com a Shari'ah e considerará qualquer 
questão a si trazida pelo Conselho de Administração ou Comité 
Executivo ou pela Direcção da Corporação 

3 O Comité deverá apresentar a sua decisão após consideração 
das opiniões da Direcção e de qualquer perito na matéria que 
deseje consultar 

4. As decisões do Comité de Shari'ah deverão ser tomadas por 
uma maioria de votos dos seus membros e o Comité deverá 
apresentar os argumentos e as razões em que elas são baseadas. 

A R T I G O 3 0 

O Conselho Fiscal 

1. A Corporação pode ter um Conselho Fiscal que consiste de 
cinco personalidades de diferentes nacionalidades que sejam 
peritos nas áreas de actividades da Corporação. 

2 Os membros de Conselho serão nomeados pela Assembleia 
Geral para um período renovável de três anos 

3 O Conselho Fiscal trocará opiniões e submeterá relatórios 
sobre qualquer assunto a si apresentado pela Assembleia Geral, 
Conselho de Administração, Comité Executivo, Presidente do 
Conselho de Administração ou pelo Director-Geral. 

Todos os pontos de vista expressos pelo Conselho Fiscal 
deverão ser reflectidos nos seus relatórios 

A R T I G O 3 1 

Presidente, Director-Geral e Funcionários 

1 O Presidente do Banco será ex officio Presidente do Con-
selho de Administração da Corporação Presidirá as reuniões do 
Conselho de Administração mas sem direito a voto, excepto no 
caso de um empate. Participará nas reuniões da Assembleia Geral, 
mas não votará em tais reuniões. 

2 O Director-Geral será nomeado pelo Conselho de 
Administração, sob recomendação do Presidente do Conselho de 
Administração. O Director-Geral deverá ser um nacional de um 
país membro O Conselho de Administração determinará a 
duração do mandato do Director-Geral, que pode ser renovável, 
e as condições da sua nomeação. 

3 O Director-Geral será o director executivo da Corporação e 
dirigirá, sob a supervisão geral do Presidente do Conselho de 
Administração, os negócios correntes da Corporação. O Director-
-Geral será responsável pela organização, nomeação e demissão 
de funcionários de acordo com as Regras e Regulamentos 
adoptados pela Corporação. 

4 O Director-Geral será um membro do Conselho de 
Administração e do Comité Executivo sem direito a voto, excepto 
no caso de haver um empate enquanto desempenha as funções de 
Presidente 

5 Em função do nível autorizado pelo Conselho de 
Administração, o Director-Geral aprovará financiamentos e 
investimentos da Corporação em empresas nos países membros 

6 Sempre que se tenha que realizar actividades que requeiram 
conhecimentos especializados ou que não possam ser executadas 
pelo pessoal regular da Corporação, podem ser contratados, numa 
base temporária, os serviços de peritos e consultores. 

7 Os funcionários da Corporação devem realizar as suas 
tarefas exclusivamente para a Corporação Cada membro da 
Corporação deverá respeitar o carácter internacional de tais 
tarefas e deverá abster-se de todas as tentativas de influenciar 
qualquer deles na execução das suas tarefas. 

8 A Corporação terá a devida consideração pela necessidade 
de assegurar altos padrões de eficiência, competência e 
profissionalismo e integridade ética como o critério supremo na 
nomeação do pessoal da Corporação e no estabelecimento das 
suas condições de trabalho. Também deverá dar-se a devida 
importância ao recrutamento de pessoal numa base geográfica tão 
vasta quanto possível 

ARTIGO 3 2 

Publicação de relatórios anuais e circulação de relatórios 

1. A Corporação deverá publicar um relatório anual que 
contém um extrato auditado das suas contas. Deverá também 
enviar aos membros um sumário trimestral da sua situação 
financeira e a conta de lucros e prejuízos indicando os resultados 
das suas operações. 

2. A Corporação também poderá publicar quaisquer outros 
relatórios que julgar apropriados, com o objectivo de prosseguir 
os seus objetivos e levar a cabo as suas funções 

A R T I G O 3 3 

Dividendos 

1. A Assembleia Geral determinará qual parte da receita 
líquida e proveitos da Corporação, após fazer a provisão para 
reservas, será distribuída como dividendos. Em nenhum caso os 
dividendos serão distribuídos antes de as reservas atingirem vinte 
e cinco por cento (25%) do capital subscrito 

2. Os dividendos serão distribuídos pro rata em proporção do 
capital social pago possuído por cada membro 

3. Os dividendos serão pagos de tal forma e na moeda ou 
moedas tais que a Assembleia Geral determinar 

ARTIGO 3 4 

Relações com o Banco 

1 A Corporação será uma entidade separada e distinta do 
Banco. Os fundos e as contas da Corporação serão mantidos 
separados e sem nenhuma ligação com o Banco, embora as duas 
organizações possam co-financiar o mesmo projecto e possam 
juntamente investir os seus fundos, desde que estes sejam registados 
separadamente nos seus livros. O disposto neste parágrafo não 
impedirá que a Corporação faça arranjos com o Banco, em relação 
a instalações, pessoal, serviços e outros aspectos concernentes ao 
reembolso de despesas pagas por qualquer uma das organizações 
para o benefício da outra 

2. A Corporação procurará, até quanto for possível, utilizar 
as instalações e equipamentos do Banco, nas circunstâncias 
que possam ser acordadas com o Banco. 

3 Nada neste Acordo tornará a Corporação responsável por 
actos ou obrigações do Banco, ou o Banco responsável por actos 
ou obrigações da Corporação. 

C A P Í T U L O V 

Retirada e suspensão de membros 

ARTIGO 3 5 

Direito de retirada 

1. Qualquer membro pode retirar-se da Corporação notifiçando, 
por escrito, ao Presidente do Conselho de Administracào, a sua 
intenção de assim o fazer Tal retirada tornar-se-á efectiva na data 



especificada na notificação mas em nenhum caso antes de seis 
meses a contar da data em que tal notificação foi entregue à 
Corporação. Em nenhuma altura antes da retirada se tornar 
efectiva, o membro pode, após a notificação escrita para a 
Corporação, renunciar a sua intenção de se retirar. 

2. um membro em retirada permanecerá responsável por todas 
as obrigações para as quais estava sujeito em relação à Corporação 
na data da entrega da notificação. Contudo, se a retirada se tornar 
efectiva, o membro não deverá ser responsável por obrigações 
resultantes de operações da Corporação efetuadas após a data em 
que a notificação de retirada foi recebida pela última. 

ARTIGO 3 6 

Suspensão de estatuto de membro 

1. Um membro que falha ao cumprimento de qualquer das suas 
obrigações para com a Corporação, pode ser suspenso por voto 
representando não menos que três quartos do poder total de voto 
dos membros. 

2. Um membro assim suspenso deixará automaticamente de 
ser membro da Corporação um ano após a data da sua suspensão, 
a não ser que durante esse período a Assembleia Geral decida por 
maioria referida no parágrafo 1 deste artigo, prorrogar ou 
levantar a suspensão. 

3. Enquanto estiver suspenso, o membro não poderá exercer 
nenhum dos direitos a si conferidos por este Acordo, excepto o 
direito de se retirar, mas permanecerá sujeito a cumprir todas as 
sua obrigações. 

A R T I G O 3 7 

Direitos e deveres na cessação do estatuto de membro 

1. A partir da altura em que o seu estatuto de membro cessa, o 
membro não mais compartilhará os lucros ou perdas da Corporação, 
e não deverá ser responsável em relação a financiamentos e 
garantias assumidos pela Corporação subsequentemente. A 
Corporação fará arranjos para a reaquisição do capital social de tal 
membro como parte da liquidação de contas com ele, de acordo 
com as disposições deste Acordo. 

2. A Corporação e um membro poderão acordar na retirada do 
estatuto de membro e na reaquisição das acções do dito membro 
nos termos apropriados às circunstâncias. Se tal acordo não for 
alcançado dentro de três meses após a data na qual o tal membro 
expressa o seu desejo de retirar o seu estatuto de membro, ou 
dentro do período acordado entre ambas partes, o preço de 
reaquisição das acções do membro será igual ao seu valor 
contabilístico na data em que o membro deixa de pertencer a 
Corporação, tal valor contabilístico será determinado pelas últimas 
contas auditadas da Corporação. 

3. O pagamento das acções será feito em prestações tais e 
períodos tais e nas moedas disponíveis tais que a Corporação 
determinar, tomando em consideração a sua situação financeira. 
Desde que o pagamento do preço de reaquisição das acções, ao 
abrigo deste Acordo, de um antigo país membro, e pagas em seu 
nome pelo Banco, ao abrigo do artigo 10 (2), seja feito ao Banco. 

4. Nenhuma quantia devida a um antigo membro pelas suas 
acções, ao abrigo deste artigo, pode ser paga até um mês após a 
data em que tal membro deixa de ser membro da Corporação. Se 
dentro desse período a Corporação suspender as suas operações, 
os direitos de tal membro serão determinados pelas disposições 
do artigo 38 e o membro será ainda considerado membro da 
Corporação para os propósitos do dito artigo, excepto que ele não 
terá direito a voto. 

A R T I G O 3 8 

Suspensão de actividades 

Em caso de uma emergência, o Conselho de Administração 
pode suspender as actividades em relação a novos investimentos, 
financiamentos e garantias até tal altura em que a Assembleia 
Geral tenha a oportunidade de considerar a situação e tomar 
medidas pertinentes. 

A R T I G O 3 9 

Terminação de actividades 

1. A Corporação pode terminar as sua actividades por decisão 
da Assembleia Geral, tomada por uma maioria de dois terços do 
total do número de membros, representando pelo menos três 
quartos do voto total dos membros. Após a terminação das 
actividades, a Corporação cessará imediatamente todas as suas 
actividades, excepto aquelas que incidam sobre a conservação, 
preservação e realização dos activos e liquidação das suas 
obrigações. 

2. Até à liquidação final de tais obrigações e distribuição de 
activos, a Corporação manterá a sua personalidade jurídica, e 
todos os direitos e obrigações mútuas da Corporação e seus 
membros, ao abrigo deste acordo, continuarão em vigor, excepto 
que nenhum membro será retirado ou suspenso e que nenhuma 
distribuição será feita aos membros, excepto aquelas previstas 
neste artigo. 

A R T I G O 4 0 

Responsabilidade dos membros e pagamentos de dívidas 

1. A responsabilidade dos membros resultante da subscrição de 
capital permanecerá em vigor até que as obrigações da Corporação, 
incluindo as obrigações de contingência, sejam completamente 
liquidadas. 

2. Todos os credores que têm reclamações directas serão pagos 
a partir dos activos da Corporação para os quais tais obrigações 
sejam imputáveis e depois a partir de outras reservas e depois a 
partir do capital pago e depois a partir de pagamentos, caso 
houver, devidos à Corporação pelas subscrições de capital não 
pagas para as quais tais reclamações sejam imputáveis. Antes de 
fazer quaisquer pagamentos aos credores que têm reclamações 
directas, o Conselho de Administração fará tais arranjos que 
sejam necessários, na sua opinião, para assegurar uma distribuição 
pro rata entre aqueles que têm reclamações directas e reclamações 
de contingência. 

A R T I G O 4 1 

Distribuição dos activos 

1. Nenhuma distribuição de activos será feita aos membros em 
função das subscrições pagas para o capital social da Corporação, 
até que todas as dívidas aos credores tenham sido pagas ou 
providências tenham sido tomadas para este fim. Tal distribuição 
deve ser aprovada pela Assembleia Geral por voto de dois terços 
do número total de membros, representando não menos que três 
quartos do poder total de voto dos membros. 

2. Qualquer distribuição de activos aos membros será em 
proporção ao capital social pago e será efectuada em períodos tais 
e sob condições tais que a Corporação julgar justos e equitativos 
As proporções dos activos distribuídos não necessitam de ser 
uniformes em relação ao tipo de activos. Nenhum membro será 
intitulado a receber a sua proporção na tal distribuição de activos 
até que tenha cumprido todas as suas obrigações para com a 
Corporação. 

3. Qualquer membro que receba activos distribuídos de acordo 
com este artigo, deverá gozar dos mesmos direitos em relação a 
tais activos tal como a Corporação gozou antes da sua distribuição. 

C A P Í T U L O VI 

Imunidades e privilégios 

A R T I G O 4 2 

Objectivo do presente capítulo 

Para permitir que a Corporação cumpra as funções que lhe 
foram atribuídas, as imunidades e privilégios contidos neste 
capítulo serão conferidos à Corporação nos territórios de cada 
país membro. 



ARTIGO 4 3 

Situação da Corporação em relação a processos judiciais 

1 Acções poderão ser movidas contra a Corporação somente 
num tribunal de competente jurisdição nos territórios de um país 
membro em que a Corporação tenha um escritório, tenha nomeado 
um agente com o propósito de aceitar serviços ou acompanhar 
processos, ou tenha emitido ou garantido títulos de crédito. 

2. Todavia, nenhuma acção deverá ser movida contra a 
Corporação por membros ou pessoas agindo ou apresentando 
reclamações de membros e nem em relação a assuntos pessoais. 

3. As propriedades e activos da Corporação estarão, onde quer 
que estejam localizados e na posse de quem quer que seja, imunes 
de todas as formas de confiscação judicial, arresto ou execução, 
antes de se proferir uma setença final contra a Corporação. 

A R T I G O 4 4 

Imunidade dos activos em relação a confiscação 

As propriedades e activos da Corporação, onde quer que 
estejam localizados e na posse de quem quer que seja, estarão 
imunes de busca, requisição, confiscação, expropriação ou outra 
forma de confiscação por acção executiva ou legal. 

ARTIGO 4 5 

Imunidade dos arquivos 

Os arquivos da Corporação são invioláveis. 
A R T I G O 4 6 

Secretismo dos depósitos 

A Corporação observará um secretismo completo em relação 
às contas do depositante e os membros deverão respeitar a 
inviolabilidade da informação acerca de tais depósitos. 

A R T I G O 4 7 

Imunidade dos activos em relação a restrições 

1. Sujeito ao parágrafo 2 deste artigo e até ao nível necessário 
para levar a cabo as operações previstas neste Acordo, todas as 
propriedades e activos da Corporação deverão ser livres de 
restrições, regulamentos, controlos e moratória de qualquer 
natureza. 

2. Os fundos recebidos pela ou pagáveis à Corporação em 
relação a qualquer investimento da Corporação feito nos territórios 
de qualquer país membro, de acordo com o artigo 4(1) deste 
Acordo, não serão livres de, somente por razão de qualquer 
disposição deste Acordo, restrições gerais aplicáveis a transacções 
em moeda estrangeira, regulamentos e controlos em vigor nos 
territórios do país membro. 

ARTIGO 4 8 

Privilégios em relação a comunicações 

As comunicações oficiais da Corporação deverão receber, por 
parte de cada país membro, o mesmo tratamento que este confere 
às comunicações oficiais dos outros países membros. 

ARTIGO 4 9 

Imunidades e privilégios dos funcionários 

Todos os membros da Assembleia Geral, o Presidente e os 
membros do Conselho de Administração, o Director-Geral e 
funcionários da Corporação: 

(i) deverão estar imunes de processos legais em relação aos 
actos por si praticados na sua capacidade oficial; 

(ii) não sendo nacionais locais, deverão usufruir das mesmas 
imunidades de restrições de imigração, requisitos de 
registo de estrangeiros e obrigações do serviço nacional 
e as mesmas facilidades em relação as restrições 
cambiais conforme são conferidas pelos países 
membros aos representantes e funcionários de nível 
comparável de outros países membros; 

(iii) deverão receber o mesmo tratamento em relação a 
facilidades de viajem, conforme é conferido pelos 
países membros aos representantes e funcionários de 
nível comparável de outros países membros 

ARTIGO 5 0 

Insenções fiscais 

1. A Corporação, seus activos, propriedades, receitas e suas 
operações e as suas transações autorizadas por este Acordo, 
deverão estar isentos de todos os encargos fiscais e todos os 
direitos aduaneiros. A Corporação também deverá estar isenta da 
responsabilidade pela colecta ou pagamento de qualquer taxa ou 
direitos. 

2. Nenhuma taxa deverá ser aplicada sobre ou em relação a 
salários e emolumentos pagos pela Corporação ao Presidente ou 
aos membros do Conselho de Administração, ao Director-Geral 
e funcionários da Corporação. 

3. Nenhuma taxa de qualquer tipo deverá ser aplicada a 
nenhuma obrigação ou caução emitida pela Corporação (incluindo 
qualquer dividendo ou seu rendimento) possuída por quem quer 
que seja: 

(a) que discrimina contra tal obrigação ou garantia, somente 
porque esta foi emitida pela Corporação; ou 

(b) se a única base jurisdicional para a aplicação de tal taxa 
for o local ou a moeda em que aquela foi emitida, 
tornou-se pagável ou foi paga, ou a localização de 
qualquer escritório ou local de negócios mantido 
pela Corporação. 

4. Nenhuma taxa de qualquer tipo deverá ser aplicada a 
nenhuma obrigação ou caução garantida pela Corporação 
(incluindo qualquer dividendo ou seu rendimento) possuída por 
quem quer que seja: 

(a) que discrimina contra tal obrigação ou garantia, somente 
porque ela foi emitida pela Corporação; ou 

(b) se a única base jurisdicional para a plicação de tal taxa 
for o local ou moeda em que aquela foi emitida, 
tornou-se pagável ou foi paga, ou a localização de 
qualquer escritório ou local de negócios mantido pela 
Corporação. 

ARTIGO 5 1 

Aplicação do presente capítulo 

Cada país membro deverá realizar acções tais que sejam 
necessárias nos seus próprios territórios com o propósito de tornar 
efectivos, em termos da sua própria lei, os princípios contidos no 
presente capítulo e deverá informar a Corporação sobre as acções 
detalhadas que tenha realizado. 

ARTIGO 5 2 

Renúncia 

A sua discrição, a Corporação pode renunciar a qualquer dos 
privilégios ou imunidades conferidos ao abrigo deste Acordo, até 
ao nível tal e nas condições tais que possa determinar. 

CAPÍTULO VII 

Emendas, interpretação e arbitragem 

A R T I G O 5 3 

Emendas 

1. Este Acordo pode ser emendado por decisão da Assembleia 
Geral tomada por voto de dois terços do número total de membros, 
representando não menos que três quartos do poder total de voto 
dos membros. 

2. Não obstante o disposto no parágrafo 1 deste artigo, um 
acordo unânime da Assembleia Geral deverá ser necessário para 
a aprovação de qualquer emenda que modifique: 

(a) o direito de retirada da Corporação conforme previsto no 
artigo 35 (1) deste Acordo; 



(b) o direito de subscrever as acções do aumento de capital 
da Corporação conforme disposto no parágrafo 5 do 
artigo 9; e 

(c) os limites de responsabilidade conforme previsto no 
artigo 12. 

3. Qualquer proposta para emendar este Acordo, quer seja 
proveniente de um membro da Corporação ou do Conselho de 
Administração, deverá ser comunicada ao Presidente da 
Assembleia Geral, que deverá levar a proposta para a Assembleia 
Geral. Quando uma emenda tenha sido adoptada, a Corporação 
deverá assim certificar através de uma comunicação oficial 
endereçada a todos os membros. As emendas deverão entrar em 
vigor para todos os membros três meses após a data da comunicação 
oficial, a não ser que a Assembleia Geral venha a especificar uma 
data diferente. 

ARTIgO 5 4 

Línguas, Interpretação e aplicação 

1. A língua oficial da Corporação será o Árabe. Adicionalmente, 
o Inglês e o Francês poderão ser usados como línguas de trabalho. 
O texo em Árabe deste Acordo deverá ser o texto autêntico tanto 
para interpretação como para aplicação. 

2. Qualquer questão de interpretação das disposições deste 
Acordo que surjam entre qualquer membro e a Corporação ou 
entre membros, deverá ser submetida ao Conselho de 
Administração para tomada de decisão. 

3. Em qualquer dos casos em que o Conselho de Administração 
tenha tomado uma decisão ao abrigo do parágrafo 2 deste artigo, 
qualquer membro pode requerer que a questão seja submetida à 
Assembleia Geral, cuja decisão será final. Aguardando a decisão 
da Assembleia Geral, a Corporação pode, como julgar necessário, 
agir na base da decisão do Conselho de Administração. 

ARTIGO 5 5 

Arbitragem 

Se um desacordo surgir entre a Corporação e um membro que 
tenha deixado de o ser, ou entre Corporação e qualquer membro 
após a dopção da decisão de terminar as actividades da Corporação, 
tal desacordo deverá ser submetido à arbitragem de um tribunal de 
três árbitros. Um dos árbitros deverá ser nomeado pela Corporação 
e o outro pelo membro em questão, cada parte actuando dentro de 
sessenta dias após a data do pedido de arbitragem. O terceiro 
árbitro deverá ser nomeado por acordo das duas partes e, quando 
eles não conseguem entrar em acordo dentro de 60 dias, pelo 
actual Presidente do Tribunal Islâmico de Justiça, que também 
nomeia o árbitro não nomeado por uma das partes no período 
acima especificado, a pedido da outra parte. Se todos os esforços 
para alcançar uma decisão unânime dos árbitros falharem, as 
decisões deverão ser tomadas por uma maioria de votos dos três 
árbitros. O terceiro árbitro deverá ter poderes suficientes para 
resolver todas as questões de procedimento, em qualquer caso em 
que as partes estejam em desacordo em relação a isso. 

ARTIGO 5 6 

Presunção de aprovação 

Sempre que a aprovação de qualquer membro seja necessária 
para qualquer acto que possa ser realizado pela Corporação, a 
aprovação deverá ser considerada ter sido dada, a não ser que o 
membro apresente uma objecção dentro de um período razoável 
tal que a Corporação pode fixar ao notificar o membro sobre o acto 
proposto. 

CAPÍTULO Vlll 

Disposições gerais 

ARTIGO 5 7 

Sede da Corporação 

1. A sede da Corporação será a Sede do Banco, em Jeddah, no 
Reino da Arábia Saudita. 

2. O Conselho de Administração da Corporação pode estabele-
cer outros escritórios nos territórios de qualquer dos seus membros. 

ARtIGO 58 

Ano Fiscal 

O Ano Fiscal do Banco será o Ano Fiscal da Corporação. 

ARTIGO 5 9 

Canais de comunicação, depositários 

1. Cada membro deverá designar um seu próprio escritório 
oficial para fins de comunicação, com a Corporação, de assuntos 
relacionados com este Acordo. 

2. Cada país membro deverá designar o seu banco central ou 
outra agência tal que possa ser acordada com a Corporação, como 
depositário no qual a Corporação pode guardar as moedas desse 
membro na sua posse, assim como outros activos da Corporação. 

CAPÍTULO IX 

Disposições finais 

ARTIGO 6 0 

Assinatura e aceitação 

1. Este Acordo deverá ser depositado no Banco, onde 
permanecerá disponível para assinatura pelos representantes do 
Banco, países membros do Banco apresentados no Anexo A e por 
outros potenciais membros até ao dia 30 de Dhul Hijra de 1420 (do 
Calendário Hijra) que corresponde a 5 de Abril de 2000 (do 
Calendário Gregoriano), ou tal data mais tardia que deverá ser 
estabelecida pelo Conselho de Administração da Corporação. 
Cada signatário deste Acordo deverá depositar no Banco um 
instrumento estabelecendo que tenha aceite ou ratificado este 
Acordo em conformidade com as suas próprias leis ou regula-
mentos, e que tenha dado os passos necessários para lhe permitir 
cumprir todas as suas obrigações ao abrigo deste Acordo. 

2. O Banco deverá enviar cópias certificados deste acordo de 
todos os membros e devidamente notificá-los de cada assinatura 
e depósito de instrumentos de aceitação ou ratificação feitos de 
acordo com o parágrafo precedente, assim como a data 
correspondente. 

3. Na data ou depois de a Corporação iniciar as suas operações, 
o Banco pode receber a assinatura e o instrumento de aceitação do 
presente Acordo de qualquer país ou instituição cujo estatuto de 
membro tenha sido aprovado de acordo com o parágrafo 2 do 
artigo 7 deste Acordo. 

ARTIGO 61 

Entrada em vigor 

1. Este Acordo entrará em vigor quando for assinado e os 
instrumentos de aceitação ou ratificação tenham sido depositados, 
de acordo com o parágrafo 1 do artigo 60, por: 

(a) o Banco; 
(b) o país da Sede; e 
(c) pelo menos quatro outros países membros. 

2. Os países e instituições cujos instrumentos de aceitação ou 
ratificação foram depositados antes da data na qual o Acordo 
entrou em vigor, tornar-se-âo membros naquela data. Outros 
países e instituições tornar-se-âo membros nas datas em que os 
seus instrumentos de aceitação ou ratificação sejam depositados. 

ARTIGO 6 2 

Início das actividades 

Logo que este Acordo entre em vigor ao abrigo do parágrafo 1 
do artigo 61, cada membro deverá nomear um representante e o 
Presidente do Banco deverá convocar uma reunião da Assembleia 
Geral. A Corporação iniciará as suas actividades na data em que 
tal reunião tiver lugar. 



Feito na cidade de Jeddah, Reino da Arábia Saudita num só 
original, datado a 25 de Rajab de 1420H, que corresponde a 3 de 
Novembro de 1999, em Árabe, com tradução para Inglês e 
Francês, o qual deverá permanecer depositado nos arquivos do 
Banco Islâmico de Desenvolvimento, que indicou, através da sua 
assinatura abaixo, o seu acordo para agir como depositário deste 
Acordo e para notificar todos os governos dos países cujos nomes 
são apresentados no Anexo A, sobre a data em que este Acordo 
entra em vigor, de acordo com o parágrafo 1 do artigo 61 deste 
Acordo 

ANEXO A 

Acções do capital social autorizado da 
Corporação alocados para a subscrição inicial 

do Banco Islâmico de Desenvolvimento e 
Países membros 

(Valor nominal das acções: US$ 10 000 cada) 

Número 
Accionista de 

Acções 

Banco Islâmico de Desenvolvimento 25 000 
Afeganistão 17 
Albania 7 
Argélia 475 
Azerbaijão 4 
Bahrein 44 
Bangladês 188 
Benin 18 
Brunei Darussalam 47 
Burkina Faso 48 
Camarões 40 
Chade 11 
Comores 4 
Djibouti 10 
Egipto 401 
Gabão 51 
Gâmbia 16 
Guiné 47 
Guiné Bissau 13 

Numero 
Accionista de 

Acções 

Indonésia 475 
Irão 1.337 
Iraque 82 
Jordânia 76 
Kazaquistão 3 
Kuweit 1,899 
Quirguízia 3 
Líbano 19 
Líbia 2,016 
Malásia 304 
Maldivas 16 
Mali 19 
Mauritânia 16 
Marrocos 95 
Moçambique 14 
Níger 39 
Oman 53 
Paquistão 475 
Palestina 26 
Qatar 188 
Arábia Saudita 3,812 
Senegal 47 
Serra Leoa 6 
Somália 16 
Sudão 63 
Suriname 5 
Siria 19 
Tajiquistão 3 
Togo 3 
Tunísia 38 
Turquia 1,176 
Turkmenistão 3 
Uganda 39 
UAE 1,082 
Yemen 95 

Total 40 003 



Prego — 8 280,00 MT 

IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE 


