
  )3-6( برامج خطة الشركة لعام 1027                                           

   )3-6-2(  المسم اإلداري:

 

التولٌت الزمنً للتنفٌذ حسب فصول السنة 
 او االشهر والٌة التنفٌذ

الجهة المنفذة  الجهات المستفٌدة
والجهات 
 الساندة

 إن وجدت

األهداف التً تطمح البرامج الى 
اتحمٌمه  

المالحظات بشأن 
 البرامج إن وجدت

البرامج والفعالٌات المخططة لعام 
( فً ضوء المهام وأالهداف 1027)

 اإلستراتٌجٌة

 ت

 الثالث الرابع
 

 ا لثانً
 

الولا  
 

اعداد 
 تمرٌر

اعداد 
 تمرٌر

اعداد 
 تمرٌر

اعداد 
 تمرٌر

موظفً شركة 
اعادة التامٌن 

 العرالٌة

لمسم االداريا االفراد المطبك  مراجعة نظام 
 ومتابعة النوع االجتماعً

تحدٌث البٌانات 
 حذف واستحدات

 2 متابعة تنمٌذ المالن كل شهر

 اعداد
  تمرٌر
 شهري

 اعداد
  تمرٌر
 شهري

 اعداد
  تمرٌر
 شهري

 اعداد
تمرٌر  
 شهري

 موظفً شركة
 التامٌن اعادة

 العرالٌة

وذج وفك النم مراجعة دورٌة للعالوة والترفٌع المسم االداري
 المستخدم للتمٌٌم

المساهمة فً العالوات والترفٌعات 
 لموظفً الشركة

1 

 اعداد
  تمرٌر
 شهري

 اعداد
  تمرٌر
 شهري

 اعداد
  تمرٌر
 شهري

 اعداد
  تمرٌر
 شهري

 اعادة شركة
العرالٌة التامٌن  

االداري المسم استخدام االرشفة  سرعة المراجعة واالنجاز 
 االلكترونٌة

لالفراد إدامة الملفات الشخصٌة  3 

 اعداد
  تمرٌر
 شهري

 اعداد
  تمرٌر
 شهري

 اعداد
  تمرٌر
 شهري

 اعداد
  تمرٌر
 شهري

 اعادة شركة
العرالٌة التامٌن  

االداري المسم  
 لجنة الخدمات

الحفاظ على ممتلكات الشركة من 
سٌارات ودٌمومة واستمرار 

 عملها

تتم ادامتها عن 
 طرٌك لجنةالخدمات

 اتللسٌار إدامة وتصلٌح مستمرة
 العاملة فً الشركة

4 

 اعداد
 تمرٌر

 

 اعداد ــــــــــ
 تمرٌر

 

 ـــــــــ
 

 اعادة شركة
العرالٌة التامٌن  

االداري المسم  
الخدمات لجنة  

الولوف على مدى االلتزام لحسن 
استخدام السٌارات والكلف المالٌة 

 لصٌانة السٌارات

 
 ـــــــــــ

 

إعداد تمرٌر نصف سنوي ٌوضح    
امة وصٌانةالسٌارات مصارٌف اد

 وااللٌات وبٌان حسن استخدامه

5 

اعداد 
 تمرٌر

 

اعداد 
 تمرٌر

 

اعداد 
 تمرٌر

 

اعداد 
 تمرٌر

 

شركة اعادة 
 التامٌن العرالٌة

 المسم االداري
 لجنة الخدمات

متابعة وادامة وصٌانة المولدات 
لضمان عمل واستمراردٌمومة 

 المولدات لتالفً االرتبان فً العمل

حتاج الى المولدات ت
 ادامة دورٌة

إدامة وتصلٌح جمٌع المولدات فً 
 الشركة

6 

اعداد 
 تمرٌر

 

اعداد 
 تمرٌر

 

 اعداد
 تمرٌر

 

اعداد 
 تمرٌر

 

شركة اعادة 
 التامٌن العرالٌة

 المسم االداري
 لجنة الخدمات

متابعة وادامة وصٌانة المصاعد 
 لضمان عمل واستمراردٌمومة

المولدات لتالفً االرتبان فً   
لالعم  

تحتاج المصاعد 
 الى صٌانة

دورٌةوتصلٌح   
 

 7 ادامة المصاعد الكهربائٌة

 مستمر
 حسب و

 البرامج

 مستمر
 حسب و

 البرامج

 مستمر
 حسب و

 البرامج

 مستمر
و حسب 
 البرامج

 شركة موظفً
 التامٌن اعادة

 العرالٌة

تحسٌن المدرات والكفاءات النجاز  جهات متعددة
وتحمٌك اهداف الشركة فً النظام 

الداري وتعلٌمات ولوانٌن االدارةا  

الموظفٌن زج 
بدورات تدرٌب و 

 بعدد كافً

 8 تنمٌة لدرات ومهارات العاملٌن



 )3-6-1( لسم الرلابة الداخلٌة:

التولٌت الزمنً للتنفٌذ حسب 
 ألٌة التنفٌذ

ن البرامجالمالحظات بشأ االهداف التً ٌطمح البرنامج الى تحمٌمها الجهات المنفذة الجهات المستفٌدة 1027البرامج المخطط لها لعام   
 ت

بعضها ٌومً وشهري 
وسنوي حسب طبٌعة العمل 

0 

السام الشركة والمسم 
 ذاته

لسم الرلابة 
 الداخلٌة

تدلٌك المستندات والمعامالت أول بأول 
ومحاولة كشف االخطاء واالنحرافات لبل 

ها او اثناء تنفٌذها لكً ٌتم معالجتها عولو
0ة بالسرعة المطلوب  

برامج مفصلة وحسب 
 التولٌتات الزمنٌة للتدلٌك

المٌام بأعمال الرلابة والتدلٌك العمال 
الشركة المالٌة والفنٌة واالدارٌة للتأكد 
من سالمة التصرفات المالٌة لعموم 

الشركة ومتابعتها مع االولٌات 
الموجودة لدى كل لسم من خالل برامج 

 0عمل محددة 

-أ  

 كل ثالثة أشهر
الشركة لمعرفة موظفً 

االخطاء وتالفٌها وعدم 
 تكرارها

لسم الرلابة 
 الداخلٌة

لغرض اطالع االدارة العلٌا على سٌر العمل 
لشركة وابداء مالحظات االدارة العلٌا مع ل

0التمرٌر لغرض تموٌم االداء   

عمل كل تمارٌر تخص 
موظف فً لسم الرلابة 
الداخلٌة وانجازاته خالل 

0الفترة المحددة   
 

التمارٌر الدورٌة عن تدلٌك وتأشٌر  رفع
 االخطاء وابداء المالحظات

 

-ب  

 سنوٌة
فً نهاٌة كل سنة تتم 

0االرشفة   
 السام الشركة

لسم الرلابة 
الداخلٌة 

بالتنسٌك مع 
السام الشركة 

بأشراف 
االدارة العلٌا 

0للشركة   

لمعرفة االنحرافات التً حدثت ومحاولة 
لمتحممة اصالحها ومعرفة حجم االٌرادات ا

والمصادر التً تحممت عن طرٌمها من 
خالل دراسة الدٌوان لتفاصٌل الحسابات 
الختامٌة للشركة ونهدف الى ارشفة هذه 
التمارٌر واالجابات علٌها على الحاسبة 
االلكترونٌة لتسهٌل الرجوع الٌها عند 

0الحاجة   

تمارٌر تخص البٌانات 
المالٌة للشركة خالل عام 

ان كامل ومالحظات دٌو
 الرلابة المالٌة

متابعة تنفٌذ تمارٌر دٌوان الرلابة 
المالٌة واالجابة على المالحظات التً 

ترد منه حول الحســـابات الختـــامٌة   
للشركة وحول عمل الشركة بالتنسٌك 

                        0مع السام الشركة

  -ج

حسب التولٌت الزمنً اللامة 
0الدورات  

 
خلٌةلسم الرلابة الدا  

الشركة كأدارة 
0علٌا   

تطوٌر اداء المسم مستمبالً  من خالل زٌادة 
الخبرات فٌه وااللمام باالمور التً تخص 

0التدلٌك والرلابة   

زٌادة خبرات المسم 
 مستمبالً 

% من موظفً المسم بدورات 30زج 
تخص المحاسبة والتدلٌك والتصدي 
لمخالفات الفساد المالً واالداري 

0ولوعهوالحٌلولة دون   

  -د  

 ً  لسم الرلابة الداخلٌة شهرٌا
لسم الرلابة 

 الداخلٌة
وضعها وترتٌبها بشكل جٌد لٌسهل الرجوع 

0الٌها مستمبالً   
 لغرض المحافظة علٌها

تجدٌد عدد من اضابٌر المسم من أجل 
 حماٌتها من التلف

-هـ   

 
 ً  ٌومٌا

موظفً الشركة 
لسهولة الرجوع الٌها 

 مستمبالً 

لسم الرلابة 
لداخلٌة ولسم ا

0الحاسبة   

العتبار ذلن هدف للمحافظة على تلن 
االوامر والرجوع علٌها عند الحاجة 

0بسهولة   

لغرض المحافظة وحفظها 
 علٌها

أرشفة االوامر االدارٌة على الحاسبة 
0االلكترونٌة   

-و  



                                                                                                                                                       

 (3ـ 6ـ 3( لسم الحاسبة االلكترونٌة:            

 

التولٌت الزمنً للتنفٌذ حسب فصول او 
 اشهر السنة

 الجهات
 المستفٌد ة

 والجهات المنفذة الجهة
 الســــــــــــــــــاند ة

أالهداف التً تطمح 
رامج الى تحمٌمهاالب  

المالحظات بشأنه البرامج 
 إن وجدت

 والغعالٌات برامجال
 فً( 1027) لعام المخططة
 وأالهداف المهام ضوء

 اإلستراتٌجٌة

 ت

لثانً ا الثالث الرابع شركة اعادة  االول 
 التامٌن العرالٌة

 

استالم وارسال المراسالت  لسم الحاسبة االلكترونٌة
 عبر المنظومة من االلسام

الى وزارة المالٌة 
 والدوائر االخرى.

 ربط المنظومة الحالٌة
 المستخدمة بمسم الحاسبة

 االلكترونٌة

استخدامات منظومة 
 االنترنٌت

 
 

1 

 اعداد 
 تمرٌر
 ٌومً

 اعداد
 تمرٌر
 ٌومً

 اعداد
 تمرٌر
 ٌومً

اعداد 
تمرٌر 
 ٌومً

حسب 
حاجة 
 االلسام

حسب 
حاجة 
 االلسام

حسب 
حاجة 
 االلسام

حسب 
جة حا

 االلسام

 اعادة شركة
العرالٌة التامٌن  

االلكترونٌة الحاسبة لسم تحدٌث االنظمة  
 المستخدمة
 وتطوٌرها.

نظام حالٌا  25وتشمل 
انظمة على  20وتحدٌث 

 االلل.

 
تصمٌم واعداد وتنفٌذ االنظمة 

 والبرامج

2 

 السام جمٌع مستمر مستمر مستمر مستمر
 اعادة شركة
العرالٌة التامٌن  

االلكترونٌة سبةالحا لسم استمرارٌة عمل االجهزة  
 االلكترونٌة فً الشركة

تحدٌث لطع الغٌار وصٌانة 
الحاسبات والطابعات و 

 الشبكة الداخلٌة

 3 الصٌــــــــــــــــــــــــانة

 السام جمٌع مستمر مستمر مستمر مستمر
 اعادة شركة
العرالٌة التامٌن  

االلكترونٌة الحاسبة لسم لملفات   السٌطرة على ا 
من مراسالت ومخاطبات 

 وحماٌتها.

 4 االرشــــــــــــــــــــــــــفة ارشفة اعمال السام الشركة.

حسب 
برامج 
جهات 

التدرٌب 
المتنوعة 
 والمتعددة

حسب 
برامج 
جهات 

التدرٌب 
المتنوعة 
 والمتعددة

حسب 
برامج 
جهات 

التدرٌب 
المتنوعة 
 والمتعددة

 

حسب 
برامج 
جهات 

التدرٌب 
نوعة المت

 والمتعددة

 
لسم الحاسبة 

 االلكترونٌة
 

 
 

 التدرٌب متعدد الجهات

 
تنمٌة وبناء لدرات 

ومهارات العاملٌن بما 
الى رفع مستوى  ٌؤدي

 االداء.

 
 المٌام بدورات تدرٌبٌة

متخصصة لمواكبة التطور 
 فً مجال الحاسبات

 
 

دورات تدرٌبٌة لكادر لسم 
 الحاســــــــــــــــــــــــــــبة

5 

  

 

 



 

 : والمتابعةلسم التخطٌط (  3-6-4) 

 
 
 تسلسل

 البرامج والفعالٌات المخططة فً
 ضوءالمهام واالهداف االستراتٌجٌة

1027لعام  

 المالحظات
 بشأن البرامج

 االهداف التً ٌطمح الٌها البرنامج
 الجهة المنفذة و
 الجهات الساندة

 الجهات المستفٌدة

 التولٌت الزمنً للتنفٌذ حسب فصول
 السنة والٌة التنفٌذ

 الرابع الثالث الثانً االول

 اعداد تمرٌر المدٌر العام السنوي ٌوضح 2
 مولف نشاط الشركة المالً والفنً

 واالستثماري

مجموعة بٌانات 
مالٌة وفنٌة 
 واستثمارٌة

معاٌنة نشاط الشركة وتموٌم 
 االنحرافات ومعالجتها

 لسم التخطٌط
 و المتابعة

 

 جهات رسمٌة
 وشركات التامٌن

 والمعٌدٌن وباحثٌن

 للسنة
1026 

   

مجموعة بٌانات  اعداد تمرٌر تموٌم كفاءة االداء 1
مالٌة وفنٌة 
 واستثمارٌة

مسح شامل لنشاط الشركة ممارن 
 مع المخطط

 لسم التخطٌط
 و المتابعة

 

دائرةالرلابةالمالٌة-2  
الدئرة االلتصادٌة-1  
دائرةالمفتش العام -3  

 للسنة
1026 

   

اعداد خطة عمل الشركة السنوي استنادا  3
الى االستمارة الخاصة باعداد الموازنة 

 التمدٌرٌة
  حسب ما ٌردنا من تعلٌمات  1027 عامل

 وزارة المالٌة

 تتم بعداستالم
 خطط السام

 الشركة

شركات  العمل وفك استراتٌجٌة
 اعادة التامٌن

 لسم التخطٌط
 و المتابعة

 

 وزارة المالٌة
الموازنةدائرة  -2  
االلتصادٌة ائرةالد-1  

 

 
 

 للسنة  
1026 

 اعداد تمارٌر شاملة عن نشاط سوق 4
شركات التأمٌن العامة)التأمٌن العرالٌة     

 والخاصة(

الشركة عضو 
مؤسس لمنظمات 

 التامٌن الدولٌة

تزوٌد المنظمات و المؤسسات 
 الحكومٌة لبٌان مولف الشركة
المالً والفنً كمائد فً سوق 

ن العرالٌةالتامٌ  

 لسم التخطٌط
 و المتابعة

 

االتحاد العام 
 العربً للتأمٌن

واالتحاد 
االفرواسٌوي 
 واالرٌج للتامٌن

 للسنة
1026 

   

اعداد االحصائٌات السنوٌة عن المؤشرات  5

 لشركات التامٌن واعادة التأمٌن

تمدٌم مؤشرات 
 مالٌة وفنٌة

وزارةالمالٌة والجهاز تزوٌد  
دارالنفماتالمركزي لالحصاء بمم  

الرأسمالٌة والتشغٌلٌة وتكالٌف 
اٌرادات االلساط ولٌمة  /االنتاج

 االستثمارات

 لسم التخطٌط
 و المتابعة

 

 وزارة المالٌة
الجهازالمركزي 

لالحصاء و 
 تكنولوجٌا
 المعلومات

 والبنن المركزي

 للسنة
1026 

 

   

6 
 

 بٌاناتتمدٌم  اعداد تمارٌر انجازات الشركة الشهرٌة
فنٌةمالٌة و  

تزوٌد وزارة المالٌة بمولف 
 شهري

 لسم التخطٌط
المتابعةو  

دوائر وزارة 
المالٌة/االلتصادٌة 

 /المفتش العام

يرشه شهري يرشه   شهري 



 

 

 

 

 

7  
 الدعاٌة واالعالن

 
 
 
 

العمل على اصدار 
االعالن فً 
الصحف 
 والمجالت

فً مجلة  السنوي االشتران
مٌن العربً وااللتصادي أالت

 والمرالب
ً والصحف المحلٌة االنمائ

 والغراض استرشادٌة ومعرفٌة

 لسم التخطٌط
 و المتابعة

شركة اعادة 
 التامٌن العرالٌة

 العامة

يرشه شهري يرشه   شهري 

 تبوٌب البٌانات اعداد البٌانات عن شركات التامٌن الخاصة 8
عن نشاط شركات 

 التامٌن

الغرض استرشادي ومعرفً 
اعالمًو  

 لسم التخطٌط
 و المتابعة

دارة العلٌا فً اال
 الشركة

 سنوي سنوي سنوي سنوي

9  
 المطبوعات

 كراس  اعداد
 السنوي بالتمرٌر

 وإصدار
 فولدرتعرٌفً

ومعرفً استرشادي الغرض التخطٌط لسم   
المتابعة و  

 التامٌن شركات
التامٌن ومعٌدي  

 اصدار ــــــ ــــــ
 خالل
 الفصل
 الثالث

 ـــــــــ

 صداراتاال بجلب دورٌا المكتبة تحدٌث 20
و التامٌن عمل ٌخص فٌما والمؤلفات  

 الولائع بجرٌدة واالشتران التامٌن اعادة
 العرالٌة

العمل على رفع 
 مستوى الكادر

ولانونٌة تامٌنٌة معلومات جلب  
 لاعدة واستخدام مستمر وبشكل
مكتبٌة وصٌانة حاسوبٌة بٌانات  

التخطٌط لسم  
المتابعة و  

العلٌا االدارة  
الشركة موظفً و  

ريشه  شهري شهري شهري 

الكوادر تدرٌب برامج 22  مهمة نمل تم 
 لسم الى التدرٌب

 من  التخطٌط
 والموارد االداري

 البشرٌة

 اللغات فً ومعرفً تطوٌرمهنً
 التامٌن واعادة والحاسوب

والمحاسبة واالدارة والموانٌن  

متعددة جهات  حسب موظفً الشركة 
 برامج
 جهات

 التدرٌب

 حسب
 برامج
 جهات

 التدرٌب

 حسب
 برامج
 جهات

 التدرٌب

 حسب
 برامج
 جهات

 التدرٌب



 : المسم الفنً البحــــــــــــري (3-6-5) 

  

  التولٌت الزمنً للتنفٌذ
 الجهة المستفٌدة

و الجــهة المنفذة  
 الجهات الســـاند ة

االهداف التً 
ٌطمح البرنامج الى 

 تحمٌمها

المالحظات بشأن 
إن وجدت  البرامج  

ج والغعالٌات المخططة برام
( فً ضوء 1027لعام )

أالهداف و  المهام  
ةستراتٌجٌلا  

 ت

4فصل  3فصل  1فصل  2فصل   

 بٌانات
 حسابٌة
 فصلٌة
 للوثائك
 الصادرة

 بٌانات
 حسابٌة
 فصلٌة
 للوثائك
 الصادرة

 بٌانات
 حسابٌة
 فصلٌة
 للوثائك
 الصادرة

 بٌانات
 حسابٌة
 فصلٌة

للوثائك 
 الصادرة

 شركة اعادة 
العرالٌة التأمٌن 

 والشركات المحلٌة

المسم الفنً 
 البحري

تسهٌالت تلمائٌة 
سرٌعة لشركات 
التأمٌن لمبول 

 الخطر

بموجب االتفالٌات التً 
 شركات التامٌنبٌن  تعمد

وشركة االعادة المحلٌة 
المعٌد  من جهة و

من جهة اخرى االجنبً  

تجدٌد اتفالٌة المشاركة 
 باالخطار مع المعٌد االجنبً

2 

 بٌانات
 حسابٌة
 فصلٌة
 للوثائك
 الصادرة

 بٌانات
 حسابٌة
 فصلٌة
 للوثائك
 الصادرة

 بٌانات
 حسابٌة
 فصلٌة
 للوثائك
 الصادرة

 بٌانات
 حسابٌة
 فصلٌة
 للوثائك
 الصادرة

شركة اعادة 
 التامٌن العرالٌة

 والشركات المحلٌة

المسم الفنً 
 البحري

االستفادة من 
الحماٌة الممنوحة 

لهم من شركة 
عادةاال  

بموجب االتفالٌات مع 
الشركات الحكومٌة 

 واالهلٌة

 1 تجدٌد االتفالٌة المحلٌة

 حسب
 الحاجة

 حسب
 الحاجة

 حسب
 الحاجة

حسب 
 الحاجة

شركة اعادة 
 التامٌن العرالٌة

 والشركات المحلٌة

المسم الفنً 
 البحري

توفٌر غطاء 
تأمٌنً لالخطار 

 الكبٌرة

االخطار التً الٌمكن 
فالٌةاسنادها الى االت  

 3 لبول العروض االختٌارٌة

 حسب
 الحاجة

 حسب
 الحاجة

 حسب
 الحاجة

 حسب
 الحاجة

 اعادة شركة
العرالٌة التامٌن  

 الفنً المسم
 البحري

زٌادة الطالة 
االستٌعابٌة وحجم 

 االلساط

االخذ بنظر االعتبار 
رأس مال الشركة 

 واالحتٌاطٌات

زٌادة احتفاظ الشركة من 
 االعمال الممبولة

4 

 حسب
 الحاجة

 حسب
 الحاجة

 حسب
 الحاجة

 حسب
 الحاجة

 اعادة شركة
العرالٌة التامٌن  

 الفنً المسم
 البحري

توزٌع االخطار 
والمسؤولٌات على 
 اكبر رلع جغرافٌة

دراسة الخبرة المتحممة 
 للشركات

السعً للبحث عن اسواق 
الدول المجاورة  أخرى فً

 فضال عن السوق المحلٌة

5 

 حسب
 الحاجة

 حسب
 الحاجة

 سبح
 الحاجة

 حسب
 الحاجة

شركة اعادة 
 التامٌن العرالٌة

توسٌع خبرات  جهات مختلفة
مسم الفنًالكادر   

 

زج الموظفٌن فً دورات 
نظرٌة وعملٌة التً 

تنظمها شركات االعادة 
والمشاركة فً 

 المؤتمرات الدولٌة

 
تنمٌة مهارات ولدرات الكادر 

 الفنً
 

6 

 

 



 : غٌر البحريالمسم الفنً  (3-6-6)
  

 
للتنفٌذ الزمنً التولٌت   

المستفٌدة الجهة  
المنفذة الجــــــهة  

 والجهات
ة الســـاند  

 ٌطمح التً االهداف
 الى البرنامج

 تحمٌمها

 البرامج بشأن المالحظات
وجدت إن  

 المخططة والغعالٌات برامج
 ضوء فً( 1027) لعام
أالهداف الستراتٌجٌةوالمهام   

 

سلسلت  

4فصل  3فصل  1فصل  2فصل   

 بٌانات
 حسابٌة
 فصلٌة

 للوثائك

 بٌانات
 حسابٌة
 فصلٌة

 للوثائك

 بٌانات
 حسابٌة
 فصلٌة
 للوثائك

 بٌانات
 حسابٌة
 فصلٌة
 للوثائك

 شركة اعادة
العرالٌة  التامٌن

والشركات 
 المحلٌة

 غٌر المسم الفنً
 البحري

 و توسٌع العمل
السوق فً  الخدمات 

 ضمنهاالمحلٌة ب
كردستان  اللٌم

لٌةوالسوق الدو  

 تعمد التً االتفالٌات بموجب
 المحلٌة التامٌن شركات بٌن

 و جهة من االعادة وشركة
 جهة من االجنبً المعٌد

 اخرى

 المشاركة اتاتفالٌ تجدٌد
االجنبً المعٌد مع باالخطار  

2 

 اعادة شركة دائمٌة دائمٌة دائمٌة دائمٌة
 العرالٌة التامٌن

المحلٌة والشركات  

 غٌر الفنً المسم
المسم  البحري

 المالً

من الشركات   ستفادةا
لها الحماٌة الممنوحة  

وتفاصٌل حسب شروط 
االتفالٌات واالعمال 

 االختٌارٌة

امكانٌة منح وتجدٌد 
التغطٌات االختٌارٌة 

 واالتفالٌة

1 

 حسب
 الحاجة

 حسب
 الحاجة

 حسب
 الحاجة

حسب 
 الحاجة

شركة اعادة 
 التامٌن العرالٌة

 غٌر الفنً المسم
 البحري

محفظة االلساط  توسٌع
بتوفٌر االمكانٌة والمدرة 

 الكافٌة  تغطٌةالعلى 
 لالخطار المختلفة

 االخطار تمدٌم دراسات حول
 ومواجهتها الممبولة

 والسٌطرة علٌها

 االعمالالتوسع بمبول 
 االختٌارٌة

 

3 

 بشكل
 دائم

 بشكل
 دائم

 بشكل
 دائم

بشكل 
 دائم

 اعادة شركة
العرالٌة التامٌن  

 غٌر الفنً المسم
 البحري

العمل على تملٌل 
أسس باتباع الخطر

 صحٌحة

 تخل استبعاد الشركات التً
بشروط االتفالٌة   

حث الشركات المحلٌة لمبول 
 مٌنأاعادة الت شركة حماٌة

 العرالٌة العامة

4 

 حسب
 الحاجة

 حسب
 الحاجة

 حسب
 الحاجة

 حسب
 الحاجة

 اعادة شركة
العرالٌة التامٌن  

جهات تدرٌب 
 متعددة

 هارة الفنٌةزٌادة الم
 مستوىالورفع 

 بهدف
هم فً ءاداتحسٌن 

 العمل

فً اعمال الحسابات الفنٌة 
االنكلٌزٌة واللغة واالنتاج  

 مهارات ومعارفتنمٌة 
العاملٌن  وانماط وسلوكٌات 
 فً المسم

5 

 

 

 

 



 : المسم المالــــــــــــــــــً( 3-6-7)

 

 

 او فصول حسب للتنفٌذ الزمنً التولٌت
السنة اشهر  

ـــــهات الج
 المستفٌدة

 
المنفذ ة الجـــــــــــهة  

ة الســـاند والجهات  

االهداف التً ٌطمح 
 البرنامج الى تحمٌمها

المالحظات 
بشأن البرامج 

 إن وجدت

( 1027) لعام المخططة والغعالٌات برامجال
المهام ضوء فً  

 أالهداف اإلستراتٌجٌة

 

ت 
 سلسل

       االول الثانً الثالث الرابع

ٌك تطب
 شهري

تطبٌك 
 شهري

تطبٌك 
 شهري

 تطبٌك
 شهري

المالً و /االلسام 
الفنٌة االلسام 
والتخطٌط واالستثمار  

المسم المــــــالً بالتنسٌك 
 مع لسم الرلابة الداخلٌة

 وااللسام الفنٌة واالستثمار

لمتابعة تنظٌم حسابات 
 الشركة والمولف الشهري

 لنشاط الشركة

بحاجة الى 
تدلٌك ومراجعة 

ابماتومط  
الٌضاح 

الموجودات 
والمطلوبات 

 والحركة النمدٌة

عداد موازٌن المراجعة الشهرٌة وبوالع إ
مٌزان( 21)  

من كل شهر 20وبتارٌخ   

2 

منالشة 
الموازنة 

مع 
وزارة 
 المالٌة

 تهٌئة
 البٌانات
 شهرٌا

 تهٌئة
 البٌانات
 شهرٌا

تهٌئة 
 البٌانات
 شهرٌا

 شركة اعادة 
العرالٌة   التامٌن

لمالٌةووزارة ا  

المسم المالً بالتنسٌك مع 
االلسام الفنٌة واالستثمار 

واالداري  وحسب توجٌهات 
 المدٌر العام

المالٌة البٌانات كافة تهٌئة العمل ٌتطلب  
وجود خطة 

عامة للشركة 
بالتعاون مع 
 لسم التخطٌط

عداد الموازنات التخطٌطٌةإ  
1026لعا م   

  تنمٌة وحسب ماٌردنا من تعلٌمات من
 المسم فً العاملٌن  وسلوكٌاتأنماط 

 وزارة المالٌةو

1 

 تمسٌم
 العمل
 ٌومً

 تمسٌم
 العمل
 ٌومً

 تمسٌم
 العمل
 ٌومً

تمسٌم 
العمل 
 ٌومً

المعنٌة   االلسام
لشركة اعادة 
 التامٌن العرالٌة

ٌعمل بارشفة    اجراء احترازي المسم المالً
المستندات 

 حاسوبٌا

توثٌك المستندات المالٌة وفك النظام 
ل الموحد  محاسبًال  

 المحاسبً الموحد 

3 

 
 جهات
 متعددة

 
 جهات
 متعددة

 
 جهات
 متعددة

 
جهات 
 متعددة

 
 

 المسم المـــــــالً

المركز المالً والمحاسبً 
فً وزارة المالٌة وهٌئات 
 اخرى مهنٌة او خارجٌة

تطوٌر لدرات ومهارات 
الموظف المحاسبً على 

المواعد والمعاٌٌر 
 المحاسبٌة العرالٌة

 والدولٌة

ٌرشح المسم 
المالً عدد غٌر 

محدد  من 
الموظفٌن 
 للتدرٌب

 مهارات تدرٌــب الــــــــكادر لتنمٌة
وانماط ومعارف  

المسم فً العاملٌن  سلوكٌاتو  

4 

/19/2 ـــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ
1027 

المـــــــالً المسم  المسم المالً و االلسام 
الرلابة الداخلٌة 

ٌن الفنٌٌنوالمسم  

الطموح النجازها فً 
موعدها او لبل الموعد 

 المحدد لها

سٌتم تمدٌمها 
لبل نهاٌة 
كانون اول 

1027 

عداد الحسابات الختامٌة لسنة ٌتم إ
1025 

5 



 (3ــ 6ــ 8) لسم حسابات إعادة التامٌن : 

  

التولٌت الزمنً  
 للتنفٌذ

الجهة المنفذة والجهات  الجهات المستفٌدة
 الساندة

االهداف التً ٌطمح الٌها 
 البرنامج

المالحظات بشأن 
 البرامج

البرامج الفعالٌات المخططة فً 
ضوء المهام واالهداف 

1027الستراتٌجٌة لعام   

 ت

شركة اعادة  مستمرة
 التامٌن

حسابات لسم  
التأمٌن اعادة  

تحصٌل االرصدة ومنها 
 االرصدة المولوفة

 متابعة مستمرة
 وتسوٌة الدٌون

رد كافة االرصدة عملٌات ج -
المولوفة مع الشركات المتعامل 
معها/ المحلٌة واالجنبٌة/البحري 

واعداد الكشوفات  /وغٌر البحري
 الالزمة

متابعة االمانات من الساط  -
وخسائرغٌر متحصلة مع الشركات 

/ البحري وغٌر  االجنبٌة والمحلٌة
 البحري

2 

 اعادة شركة مستمرة
 التامٌن

 اعادة حسابات لسم
أمٌنالت  

االرصدة تحصٌل المولوفة مستمرة متابعة   
 بتسوٌة الدٌون

 

متابعة وتحصٌل االرصدة 
المولوفة مع الشركات المتعامل 
معها ولغرض مطابمة الحسابات 
 التً لم ترد بهدف اكمال السجالت

1 

زٌادة  المهارة والمدرة  جهات تدرٌبٌة متعددة موظفً المسم مستمرة
 على االنجاز

درٌبحسب برامج الت تنمٌة مهارات ولابلٌات ومعارف  
المسم كادر  

3 

 

 

 

 

 

 



  :  ســــــــــــــتثمارلسم اال (3-6-9) 

التولٌت 
الزمنً 
 للتنفٌذ

الجهات 
 المستفٌدة

الجهة المنفذة 
 والجهات الساندة

االهداف التً ٌطمح 
 الٌها البرنامج

المالحظات بشأن 
 البرامج

البرامج والفعالٌات المخططة فً 
لمهام واالهداف االستراتٌجٌة ضوء ا

1027لعام   

 ت

على مدار 
 السنة

 اعادة شركة
 التامٌن
 العرالٌة

زٌادة االٌرادات وتعزٌز  لسم االستثمار
 المساهمات

حضور ا جتماعات 
الهٌئات العامة للشركات 

 وتمدٌم تمارٌر بشأنها

متابعة اعمال الشركات التً تساهم 
شركتنا برؤوس اموالها و متابعة 

ل مجلس ادارات تلن الشركاتاعما  

2 

 مدار على
 السنة

شركة اعادة 
التامٌن 
 العرالٌة

بالتعاون مع المسم 
المانونً والمصفً 
 المانونً للشركات

 تمدٌم تمارٌر بشأنها استحصال لٌم االسهم
 ومراجعتها

 الشركات تصفٌة واجراءات متابعة
 رؤوس فً شركتنا تساهم التً
 مع ةالتصفٌ تحت هً والتً اموالها

المانونً المسم  

1 

 مدار على
 السنة

 اعادة شركة
 التامٌن
 العرالٌة

االستثمار لسم تعظٌم االستثمارات  
 والثروة

متابعة نسب الودائع بٌن 
المصارف التً تمنح 

 فوائد هذه الودائع

متابعة شؤون الودائع الثابتة من 
تجدٌد واستحداث ودائع جدٌدة 

 واستحصال فوائدها

3 

 مدار على
ةالسن  

 اعادة شركة
 التامٌن
 العرالٌة

االستثمار ولجان  لسم
 البٌع والتمدٌر

متابعة الدعاوى  زٌادة بدالت االٌجار
بالمحاكم والامة 

العلنٌة ٌدات االمز
الستأجار عمارات 

 الشركة

متابعة االستثمارات العمارٌة 
واستحصال بدالت االٌجار وصٌانة 

 المبانً

4 

 مدار على
 السنة

 اعادة شركة
مٌنالتا  

لسم االستثماروالمسم 
 المالً

متابعة المرض العماري الممنوح  استمطاعات شهرٌة تصفٌتها واستردادها
 لموظفً الشركة

5 

 مدار على
 السنة

 اعادة شركة
 التامٌن
 العرالٌة

زٌادة مهارة الموظفٌن  جهات متعددة
 فً مجال ادارة االصول

 زج عدد من الموظفٌن
 بعدد من الدورات

 

ب الكادر الوظٌفًتنمٌة وتدرٌ  6 

 

 

 



 ) 3-6-20( المســــــــــم  المانونً :

   

 

 

 

التولٌت 
الزمنً 
 للتنفٌذ

الجهة 
 المستفٌدة

الجهة المنفذة 
إن وجدت   

األهداف التً 
تطمح البرامج الى 

 تحمٌمها

المالحظات بشأن البرامج 
 إن وجدت

البرامج والفعالٌات المخططة لعام 
فً ضوء المهام  واالهداف  (1027)

الستراتٌجٌةا  

 ت 

المدة غٌرمحددة 
ومناطة بسٌر 

 الدعاوى
خالل سنة 

 الخطة

شركة اعادة 
 التامٌن العرالٌة

التوعٌة المانونٌة  المسم المانونً
للكادر وحسم 

 الدعاوى
 والتً بلغ عددها

( واوامر التنفٌذ8)   
 

تمثٌل الشركة امام المحاكم 
وتنفٌذ لراراتها لدى دوائر 

 التنفٌذ

ن  واالشراف على االعمال  تنفٌذ المانو
المانونٌة المتعلمة باجهزة  الشركة امام 

المحاكم  والامة الدعاوى وتوجٌه االنذارات 
 ومتابعة انجاز كافة الدعاوى لدى المسم

2 

ةالشرك -2 حسب الحاجة  
الموظفٌن- 1  

االلتزام بحماٌة حموق  المسم المانونً
 الشركة

 المصادلة على العمود
االتوالتعهدات والكف  

تنظٌم العمود والتعهدات و الكفاالت للموظفٌن 
 وتمدٌم االستشارات اللسام للشركة

1 

شركة اعادة  على مدار السنة
 التامٌن العرالٌة

االلتزام بحماٌة حموق  المسم المانونً
 الشركة

إبداء الرأي   فً االمور  التً 
 تعرض على المسم

تطبٌك الموانٌن واالنظمة والتعلٌمات لتحمٌك 
 االهداف

3 

 
 مستمرة

 
 

شركة اعادة 
 التامٌن العرالٌة

 المسم المانونً
 

استحصال لٌم االسهم 
المدفوعة من لبل 

 شركة االعادة

المٌام باالجراءات حسب كل 
 لضٌة

متابعة واجراءات تصفٌة الشركات التً 
تساهم شركتنا فً رؤوس اموالها والتً هً 

 تحت التصفٌة مع لسم االستثمار

4 

 
 مستمرة

 

المسم المانونً فً 
 الشركة

 
جهات متنوعة 
 ومختلفة ومتعددة

 دورات تدرٌب
لزٌادة مهارات 
 وكفاءة الموظفٌن

المشاركة فً الندوات 
المؤتمرات فٌما ٌتعلك و
موانٌن التامٌن ولوانٌن ب

الوظٌفةالعامة ولانون بٌع 
 واٌجار الدولة

 5 تنمٌة الكادر واالعمال التطوٌرٌة



 

 


