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مهام مجلس إدارة المؤسسة
 يتوىل املجلس اإلرشاف عىل شؤون املؤسسة وأعاملها وتناط به لهذا الغرض جميع الصالحيات واملهام الالزمة مبا يف ذلك:

للمؤسسة. التأمينية  العامة  السياسات  إقرار 

إقرار السياسات العامة االستثامرية للمؤسسة؛ لتعظيم القيمة السوقية لألصول ووضع أهداف استثامرية وتحديد معايري وآليات 

لالستثامرات. ومحددات 

السياسة االستثامرية. العملية االستثامرية لتعظيم املحفظة والتحوط والتتبع وتحقيق أهداف  مراقبة 

إقرار الخطة العامة الستثامر أموال املؤسسة.

إقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيالت الوظائف ووصفها ووصف املهام واملسؤوليات يف املؤسسة.



إقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيالت الوظائف ووصفها ووصف املهام واملسؤوليات يف املؤسسة.

تعيني خرباء تأمني وخرباء اكتواريني لفحص املركز املايل للمؤسسة وإعداده.

إقرار املوازنة السنوية للمؤسسة مع بيان أوجه الرصف املختلفة واملبالغ املخصصة لكل منها.

الختامية للمؤسسة. املالية  السنوي والبيانات  التقرير  إقرار 

تعيني مدقق حسابات قانوين خارجي لتدقيق حسابات املؤسسة. اقرتاح مرشوعات األنظمة الخاصة باملؤسسة.

رفع تقارير ربع سنوية ملجلس الوزراء وملجليس األعيان والنواب عىل أن تتضمن ما ييل:

البيانات والحسابات املالية.

النتائج األساسية املتعلقة بأداء االستثامرات..

مدى تطابق أداء مديري املحافظ االستثامرية مع القيم املستهدفة يف الخطة العامة لالستثامر..

بيان سياسة االستثامرات للمرحلة القادمة.

تقرير املدقق الخارجي بشأن املركز املايل للمؤسسة..

التقارير الربعية لكل من لجنة املراقبة ومجلس االستثامر

السياسات االستثامرية واملعايري واإلجراءات.

تحليل ومطابقة لكل من املوجودات واملطلوبات.

قرار من املجلس يؤكد أن جميع االستثامرات التي متت خالل الفرتة السابقة تتفق مع سياسة االستثامر واملعايري واإلجراءات وفقاً 

للقانون واألنظمة والقرارات والتعليامت وتبني أي خلل حال وروده.
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الداخلية واملالية واإلدارية والفنية واالستثامرية للمؤسسة مبا يكفل تحقيق أغراضها. التنفيذية والتنظيمية  التعليامت  إصدار 

اقرتاح مرشوعات القوانني واألنظمة الخاصة باملؤسسة.

تفويض من ينوب عنه بالتوقيع يف األمور املالية والقضائية واإلدارية.

تشكيل لجان دامئة ومؤقتة وتحديد مهامها وصالحياتها وأتعابها.


