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 بسمه تعالی

 مقدمه

دستورالعمل  15ماده مصوب شورایعالی بیمه و  93آیین نامه شمارهو دستورالعمل  مقرراتدر اجرای ( 1ماده )

 رکتش هیات مدیره، ایران فرابورس و تهران دارابه اوراق بورس در شده پذیرفته ناشران برایحاکمیت شرکتی 

و ماده  هفت شاملرا  ریسکمدیریت منشور کمیته  26/04/1398در تاریخ  سهامی عام(بیمه اتکایی ایرانیان )

 .قرار دادتصویب شرح زیر مورد بررسی و به تبصره  یک

 تعاریف

 باشند:کار رفته در این منشور، دارای معانی زیر میهای بهاصطالحات و واژه( 2ماده )

 است. فرعیدارای یک یا چند شرکت که شرکت یک  :اصلیشرکت  -1

 ( است.شرکت اصلییک شرکت دیگر )تحت کنترل که شرکت یک شرکت فرعی:  -2

 گیریتصمیم بر که در شرکت مستقیم یا غیرمستقیم رابطه یا منافع هرگونه عضو مستقل: عضوی است فاقد -3

شود  عاننفسهامداران یا سایر ذی از خاصی گروه یا فرد منافع از وی جانبداری موجب و باشد اثرگذار وی مستقل

 یا سبب عدم رعایت منافع یکسان سهامداران گردد. 

یک واحد تجاری به منظور کسب منافع اقتصادی از  های مالی و عملیاتیتوانایی راهبری سیاستکنترل:  -4

 باشد.، میهای آنفعالیت

  یی که بر اساس تشکیالت مؤسسه بیمه به مدیر عامل پاسخگو هستند.هامشاغل اجرایی: شغل مدیرعامل و شغل -5

 کمیته : کمیته مدیریت ریسک  -6

 هدف

  :هدف از تشکیل کمیته( 3ماده )

 یسکهای با ر با نحوه برخوردگزارشگری به هنگام و پیشنهاد پایش، تجزیه و تحلیل ، ، ارزیابی،  شناسایی
 یسکر ، عملیاتی گیری، ذخیره و گری بیمه، بازار ،اعتباری،  کسب و کار های ریسک قبیل ازاهمیت )
ت راهبرد مدیری در چارچوب، یا مواجه شود باشد با آن مواجه  ممکن است شرکت...( که و تمرکز نقدینگی،

 .مدیره هیئت مصوب ریسک
 شرکتترویج و نهادینه سازی فرهنگ مدیریت ریسک در داخل  ایجاد زمینه مساعد برای. 
 کفایت پوشش های اتکایی ، صالحیت بیمه گران اتکایی و رعایت  فنی ذخایر کفایت از اطمینان حصول،

  نصاب های سرمایه گذاری در شرکت.
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  یتهکم اعضای هایویژگی و ترکیب

 :باشدمی زیر شرح به کمیته اعضای هایویژگی و ترکیب( 4ماده )

ای، مدیریت  ، بیمهاقتصادی  نظران مالی صاحب از بینبه انتخاب هیات مدیره عضو یا پنج نفر  سه از کمیته -1

 تشکیل می گردد.اکچوئری  و ریسک

  توسطاعضاء و احکام از سوی هیئت مدیره الزامی است حداقل یک عضو مستقل انتخاب  تبصره :

 گردد.می صادر مدیره هیئت رئیس

 . می باشدبر عهده یکی از اعضای غیر اجرایی هیات مدیره  ریاست کمیته -2

 ماید.ن یانتخاب م "دبیر کمیته"خارج فردی را به عنوان از کمیته در اولین جلسه خود از بین اعضاء یا  -3

 

 

  کمیته اختیارات

 دهد که: های کمیته ، به آن اختیار میدر چارچوب مسئولیتشرکت مدیره هیئت( 5ماده )

  انجام دهد این منشورفعالیتهای خود را در محدوده، 

  در راستای انجام وظایف خود به کار گیردبا تایید رئیس کمیته را  صالحذیدر صورت نیاز، مشاوران، 

  داشته باشدنامحدود دسترسی مورد نیاز به مدیران، کارکنان و اطالعات، 

  ،یا افراد دیگر به منظور حضور در جلسه دعوت به عمل  های فرعیشرکت و شرکتکارکنان از مدیران

 آورد.

 یردگ قرار آن اختیار در مانعی هیچ بدون و کامل طوربه کمیته این وظایف انجام برای نیاز مورد منابع،  

 ،قرار گیرد کافی و به موقع در اختیار کمیته اطالعات مناسب.  

  رخوردار ب و کمیته مدیرههیئتبین  بحث و بررسی جهت حصول اتفاق نظرزمان کافی برای از تخصیص

 .باشد
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  تهیکم وظایف

 می باشد: روظایف کمیته به شرح زی( 6ماده )
 این منشور. 3موارد ذکر شده در ماده همیاری و تالش موثر در جهت تحقق اهداف و  .1
 تهیه و پیشنهاد راهبردهای مدیریت ریک شرکت برای تصویب در هیئت مدیره. .2
 هایی که تشخیص داده میبررسی ، اظهار نظر و یا ارائه پیشنهاد برای کاهش یا برطرف کردن ریسک  .3

 شود و یا از سوی واحدها و مدیریت های شرکت گزارش می گردد.
 ده،ش انجام هایفعالیت اهم وظایف، ها،آن سوابق و اعضا معرفی شامل ساالنه فعالیت گزارش تدوین .4

 .عمومی مجمع به مدیرهفعالیت هیئت جهت درج در گزارش آتی هایبرنامه و دستاوردها
 

 جلسات تشکیل

 باشد:الزامات تشکیل جلسات کمیته شامل موارد زیر می( 7ماده )

 ، به نحوی که رسددر اولین جلسه کمیته به تصویب می هاتقویم تعداد جلسات عادی و زمان تشکیل آن -1

 ، اشدبو با دوره گزارشگری مالی شرکت هماهنگ  یک نوبت در هر فصل تشکیلحداقل جلسات کمیته 

  ،کمیته مجاز می باشدتجویزحضور سایر افراد با  . یابداکثریت اعضا رسمیت میجلسات کمیته با  -2

استدالل، بررسی و  ،کافی، موضوعات مورد بحث شود که به اندازهمی مدت زمان هر جلسه طوری تنظیم  -3

ه گردد کمی طوری تنظیم  مدیرههیئتعالوه فاصله جلسات کمیته با جلسات هگیری قرار گیرد. بنتیجه

 ، قرار گیرد مدیرههیئتمناسب در اختیار  نحوکمیته به  هایگزارشایج و نت

عالوه موضوعات هتصویب خواهد شد. ببررسی و در اولین جلسه سال مالی، برنامه فعالیت ساالنه کمیته  -4

 بحث و بررسی ، جمع بندی و اعالم نظرارجاعی به کمیته بر حسب اهمیت توسط دبیر طبقه بندی و جهت 

  ،شودمیه ئبه کمیته ارا

ای از رییس کمیته، توسط دبیر کمیته تدوین می گردد، حاوی خالصه نظردستور جلسات کمیته که با  -5

برای جلسات عادی یک هفته قبل از برگزاری  . دستورجلساتمطالب قابل طرح در جلسه کمیته خواهد بود

 ،گرددمی ، برای اعضا ارسال روز قبل از جلسه 2العاده حداقل جلسات و برای جلسات فوق

ای توسط دبیر کمیته تهیه می گردد که ، صورتجلسهاتخاذ شدهاز موارد مطروحه در هر جلسه و تصمیمات  -6

 ع بندیجممشتمل بر خالصه به امضاء اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید. یک نسخه از صورتجلسات کمیته 
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یک هفته پس از تاریخ  ظرفتصمیمات اتخاذ شده و شده پیشنهادهای ارائه موارد مطروحه در جلسه و 

 ، گرددمدیره شرکت ارسال می هیئتمدیره برای دبیرخانه  هیئتطرح در برگزاری هر جلسه، جهت 

کمیته ده دبیر به عهکمیته های فعالیتبه صورتجلسات و سایر مستندات مربوط مند نظامنگهداری مسئولیت  -7

 باشد. می


