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Mission: 
We provide innovative, ethical and customized insurance 

 solutions that exceed customer expectations  
and improve societal welfare 

 
 
 

Vision: 
To be the ethical insurance industry leader in Africa 
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Article 1: Definition  

1. The official name of this document is Bylaws of the Shariah & Ethical Committee of the Board of 
Directors of United Insurance Company 

2.  This committee works in accordance with the Sudanese Insurance Supervision Law of 2018 as well 
as the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) and Audit 
regulations and best practice of ethical behavior in insurance and investments practice  

3. This bylaw has been issued based on the Insurance Supervision and This Bylaw is issued and edited 
only by resolutions from the Board of Directors of United Insurance Company and becomes valid 
from the date of signature by the Chairman 

 
Article 2: Goals & Responsibilities of the committee  
The main goal of the creation of the Shariah & Ethical committee is to make sure of the compliance of the 
company with all Shariah and Ethical values & rules following 'best practices' in all the company's insurance 
and investments. The main responsibilities of the Committee are: 

1. Follow up on all company activities to make sure all activities are in accordance with Shariah and 
Ethical Principles  

2. Making sure that all activities in insurance and investments are in accordance with Shariah & 
Ethical Principles  

3.  Approval on all Policyholders funds and making sure all investments are following Shariah 
regulations  

4. Review of final audited accounts to make sure it is in compliance of Shariah and Ethical edicts and 
issuing a certificate of compliance as per Insurance Supervisory law of 2018  

5. Review all issues referred to by to the Board of Directors or its committees or top management and 
issue compliance guidelines  

6. Ensuring the policyholders funds are safe  
7. Making sure the company does not issue any policy or accept any reinsurance internally or 

externally for any risks that are not allowed by Shariah or ethical basis 
8.  Making sure the company does not invest any of the Policyholders funds in any transactions that 

go against Shariah or Ethical basis  
9. Making sure that all staff of the company follow the highest level of Ethical behavior based on best 

practice in all activities if the company  
10. Making sure the company is transparent and honest and ethical behavior in all interactions with 

customers as per corporate governance  
11. Presenting annual report at Policyholders annual meeting outlining its activities and the company's 

reaction to its direction  
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12. The Internal Auditor should submit a report to the Shariah and Ethical board confirming the 
compliance of all sectors of the company with the directions of Shariah. 13. Any other issue that has 
to do with Shariah & Ethical standards to be referred by the Board of Directors 

 
Article 3: Company makeup, Time frame and criteria for membership and financial 
compensation  

1.  The members of the committee are not to exceed five members  
2. The Board of Directors is to choose the members of the committee from list of nominees submitted 

by Chairman  
3. It is conditional that at least two members of the committee must have a Degree in Shariah / Law 

and the committee  
4. One member at least to have an insurance background  
5. One member at least to have an investment background  
6. One member at least to have Ethical (Other than Shariah) behavior certification  
7. The head of the committee has the right to consult outside advisors in a formal manner (with all 

discretion)  
8. The Chairman of the board of directors will also choose one of the members to serve as Secretary 

of the Shariah Board who will be in charge of all necessary arrangements as per job description  
9. If any position becomes vacant the Chairman of the Board has the right to appoint a new member to 

serve the remaining period until a new member is chosen by the board  
10. The term limit is Three years with options of renewal by the Board of Directors  
11. The committee is required to submit a midyear report as well as end of year report to the board that 

includes key KPI's of the year and analysis. The consolidated report is to include KPI's for individual 
board members and committee performance in which actions allowed for attention alerts, financial 
penalties or even lost membership in committees.  

12. All members should abide by the principles of confidentiality and non-disclosure  
13. The Boards of Directors has the right to change any member for legitimate reasons. 
14. The chairman of the Board decides at the beginning of each year the financial compensation of the 

committee subject to final approval by the Board of Directors. 
Article 4: Governing Rules of the Committee  

1. The Board should hold three annual meetings at least three meeting a year.  
2. All decisions to be adopted by majority vote and in case of split decision, the Head of the meeting 

will have the casting vote.  
3. The secretary calls for the meeting based on the directions of the Head of the board at least three 

days before the meeting date with all documents and agenda delivered to Members.  
4. Quorum is considered available with the attendance of at least Three members of the Committee  
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5. If quorum is not met in the set meeting another meeting is scheduled within 72 hrs and quorum is 
set at two members.  

6. In the absence of the Secretary the members will choose one of them to act as secretary for that 
meeting  

7. All minutes and discussion are taken by the secretary and signed by them and the Head and are 
ratified in the next meeting by members  

8. The Head or his Deputy have the right of calling for an emergency Committee Meeting  
9. The Head has the right to call anyone they see important as advisors and consultants on certain 

issues that can help in decision making  
10. The committee when the need arises has the right to review these bylaws and provide advice on 

changes to be adopted by the Board of Directors. 
 
 

Approved by Dr. Eltahir Satti on 6th of Feb.2020 
 
 
 

Annual Meeting schedule 
 

Serial Subject Tent. Date 

1.  Previous year review and new year plan and timetable. First quarter 
2.  Approval of last year's accounts and issuance of the Sharia certificate First quarter  
3.  1st quarter review. Second quarter  
4.  2nd  quarter review. third quarter  
5.  3rd quarter review. fourth quarter  
6.  Review current year performance. fourth quarter  
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 المهمة
 هحن هقدم حلوال أخالقية مبتكرة ومفصلة 

 تفوق توقعات العمالء وتحسن الرفاهية المجتمعية
 
 
 
 

 الرؤية
 أن هكون رواد صواعة التأمين األخالقي في أفريقيا
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 التعرٍف  -المادة االولى 
 اوال : تسهى هزه الالئحـة ))الئحـة هٌئة الرقابة الرشعٌة والسلوك القوٍن لرشكة التأوًٌات الهتحـذه )سوداى( الهحذوده(( 

و الهعاٍري الصادرة عي هٌئة الهحاسبة  2018خاًٌٌا : تعهل هزه الهٌئه وفقا لقاٌوى الرقابة على التأوٌي السوداًٌ لسًة 
راجعة للهؤسسات الهالٌة اإلسالوٌة وقواعـذ االلزتام والحوكهة الخاصة برشكات التأوٌي وأي تعذٍالت تعرأ على هزه واله

القواٌٌي أو الهعاٍري وع استصحاب وأفضل الههارسات وقواعذ السلوك القوٍن الهتعارف علٌها فً وجاالت التأوٌي و 
 األٌشعه االستحهارٍة. 
ئحة بقرار وي وجلس ادارة رشكة التأوًٌات الهتحذه )سـوداى( الهحذودة و تصبح سارٍة الهفعول وـي خالحًا : تصـذر هـزه الال

 تارٍـخ اجازتها واعتهادهـا وـي وجلـس االدارة و وـي خـن توقٌع السٌذ / رئٌـس وجلس االدارة علٌها. 
 

 أهذاف الهٌئة  -الماده الثانٌة 
الهذف الرئٌسً وي اٌشاء هٌئة الرقابة الرشعٌة والسلوك القوٍن لرشكة التاوًٌات الهتحذه هو التأكذ وي الزتام الرشكة 
بالضوابظ الرشعٌة واتباع قواعذ السلوك القوٍن وفقًا ألفضل الههارسات الهتبعة عالهٌا فً كل اٌشعة الرشكة فً كافة 

 وعاوالتها التأوًٌٌة واالستحهارٍة 
 ام الرئٌسٌة للهٌئة الهه

وتابعة أعهال الرشكة و التأكذ وي توافق أعهالها وع أحكام الرشٍعة االسالوٌة و أفضل وهارسات السلوك القوٍن  -1
 و وراجعة أدائها 

 ضهاى اإلٌضباط بالقواعـذ الرشعٌة وأفضل وهارسات السلوك القوٍـن فـً كافة وعاوالت الرشكة  -2
ووال حهلة الوخائق والتأكـذ وـي توافقها وع أحكام الرشٍعة اإلسالوٌة وأفضل اجازة السٌاسة العاوة إلستحهار أ -3

 وهارسات السلوك القوٍن 
وراجعة الحسابات الختاوٌة للرشكة والتأكذ وي عذم وخالفتها للهعاٍري الرشعٌة واصذار شهادة بزلك وفقا لهتعلبات  -4

 وأي تعذٍالت تعرأ علٌه  2018قاٌوى التأوٌي السوداًٌ للعام 
الًظـر فـً األوـور الشـرعٌة التً ٍقذوهـا لهـا وجلـس اإلدارة او لجاٌه أو اإلدارات التًفٌزٍة للرشكة وإصـذار التأوًٌٌة  -5

 واالستحهارٍة الفتاوى الرشعٌة 
 التأكذ وي الزتام الرشكة بالهحافظة على حقوق حهلة الوخائق  -6
قبول اسًاد اعادة تأوٌي داخلًٌا أو خارجًٌا ألي اخعار تحروها  التأكذ وي الزتام الرشكة بعذم اصذار أي وخائق تأوٌي أو -7

 الرشٍعة وأفضل وهارسات السلوك القوٍن 
 التأكذ وي الزتام الرشكة بعذم استحهار أووال حهلة الوخائق فً أي وعاوالت وخالفة للرشٍعة  -8
قوٍن وفقًا ألفضل الههارسات فً التأكذ وي الزتام كافة الهستوٍات بالرشكة بالضوابظ الرشعٌة وقواعذ السلوك ال -9

 كل اٌشعة الرشكة فً كافة وعاوالتها التأوًٌٌة واإلستحهارٍة 
التأكذ وي الزتام الرشكة بالزناهة والشفافٌة والسلوك القوٍن فً كافة تعاوالتها وع العهالء وفقًا لها تًص علٌه  -10

 وبادئ حوكهة الهؤسسات 
شرتكٌي و ٍوضح ٌشاغات اللجًة خالل العام وتفاعل الرشكة وع عهل تقذٍن تقرٍر فً اإلجتهاع السًوي لهٌئة اله -11

 اللجًة.
ٍقوم الهراجع الذاخلـً بتقذٍن تقارٍر للهٌئة توضح وذى الزتام جهٌع قعاعات الرشكة بتًفٌز توجٌهات هٌئة الرقابة  -12

 الرشعٌة. 
 ه وجلس اإلدارةاي وهام أخرى وتعلقة باالوور الرشعٌة ووتعلبات السلوك القوٍن وفقا لها ٍعلب -13
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المادة الثالثة: تكوٍن هٌئة الرقابة الرشعٌة والسلوك القوٍم ومذة العضوٍة و قواعذ اختٌار األعضاء و المزاٍا 
 المالٌة 

 تتكوى هٌئة الرقابة الرشعٌة والسلوك القوٍن وي عذد الٍتجاوز خهسة أعضاء.  -1
ٍختار وجلس اإلدارة اعضاء هٌئة الرقابة الرشعٌة والسلوك القوٍن للرشكة وفقًا لقائهة الهرشحٌي التً ٍقذوها  -2

 رئٌس وجلس اإلدارة 
 ٍشرتط أى ٍكوى وي أعضاء الهٌئة اخًٌي وي حهلة الذكتوراه فً الرشٍعة والقاٌوى وٍرأس الهٌئة أحذهها  -3
 فً وجال التأوٌي لٌغعً الًواحً الفًٌه. ٍشرتط أى ٍكوى وي أعضاء الهٌئة شخص وتخصص  -4
 وجاالت رات صله باالستحهار. ٍشرتط أى ٍكوى وي أعضاء الهٌئة شخص وتخصص فً -5
ٍشرتط أى ٍكوى وي أعضاء الهٌئة شخص رو تأهٌل فً وجاالت السلوك والههارسات القوٍهة بخالف تخصصات  -6

 الرشٍعة. 
 وي روي الكفاءة والخربة و التأهٌل األكادٍهً  ٍكوى لرئٌس الهجلس الحق فً تعٌٌي أعضاء بالهٌئة -7
ٍختار رئٌس وجلس االدارة وقرر الهٌئة و ٍكوى وسئواًل عي أعهال السكرتارٍة الخاصة بالهٌئة والذعوة إلجتهاعاتهـا و  -8

ارٍة الخاصة إعـذاد وحاضـر اإلجتهاعـات و إبــالغ األعضاء بهواعٌـذ الجلسات وجـذول األعهال و ٍقـوم بكافة األعهال اإلد
 بالهٌئة. 

ارا شعر وركس أحذ أعضاء الهٌئة أخًاء وذة العضوٍة ٍعٌي رئٌس الهجلس عضوًا آخر فً الهركس الشاغر وٍكهل العضو  -9
 الجذٍذ وذة سلفه. 

 وذة الهٌئة خالث سًوات و ٍحق للهجلس التجذٍذ لها لفرتات اضافٌه  -10
( Consolidated Reportباالضافة الى تقرٍر سًوي ووحذ ) تقذم الهٌئة الى الهجلس تقارٍر ٌصف سًوٍة خالل العام -11

( وذى الزتام األعضاء بحضور اجتهاعات الهٌئة وبًاء Consolidated Reportو ٍجب أى ٍشهل التقرٍر السًوي الهوحذ )
اعات وهً لفت علٌـه ٍـقـرر للهجلـس اإلجـراءات الهًاسبة تجاه األعضـاء غري الهلزتوٌـي بالحضور أو الهشاركة فً االجته

 الًظر أو الحرواى وي كل أو جسء وي وكافاءة اللجًه أو الحرواى وي عضوٍة الهٌئة. 
 ٍلزتم جهٌع أعضاء الهٌئة ووقررهـا بضوابظ الرسٍة وعذم االفصاح. -12
ٍجوز لهجلس اإلدارة عسل أي وي أعضاء الهٌئة و تعٌٌـي عضـو بـذٍـل فـً أي وقت كها ٍحق لعضو الهٌئة أى ٍعتزر أو  -13

 ٍستقٌل وي عضوٍة الهٌئة. 
 ٍقرر رئٌس وجلس اإلدارة فً بذاٍة كل عام الهكافئة السًوٍة للجًة بعذ الهوافقة الًهائٌة وي وجلس اإلدارة. -14

 
 مل الهٌئةالمادة الرابعة: ضوابط ع

 تعقذ الهٌئة اجتهاعا دورٍا خالث ورات على األقل خالل السًة  -1
 تصذر قرارات الهٌئة بأغلبٌة أعضائها الحارضٍي وفً حالة تساوي األصوات ٍرجح الجاٌب الزي فٌه صوت  -2
وي ووعذ أٍام  3ٍوجه السكرتري / الهقرر الذعوة لحضور اإلجتهاع بًاءًا على توجٌهات وي رئٌس الهٌئة ورلك قبل  -3

اإلجتهاع وٍرفق وعها األجًذة والهستًذات الهصاحبة )وا رئٌس األجتهاع. أوـكـي( و رلك إلععاء األعضاء الفرصة 
 الكافٌة لإلغالع على الوخائق والهواضٌع الهراد وًاقشتها 

 ٍكوى الًصاب صحٌحًا بحضور خالخة أعضاء وي الهٌئة على األقل . -4
فً حال عذم اكتهال الًصاب, ٍقوم السكرتري / الهقرر بًاء على توجٌهات خعٌه وي رئٌس الهٌئة أو خالل االجتهاع  -5

ٌائبه )فً حال غٌاب الرئٌس( بذعوة األعضاء لإلجتهاع ورة خاٌٌة خالل خهاٌٌة وأربعٌي ساعة وٍتن الًصاب لإلجتهاع 
 الحاًٌ بحضور عضوٍي. 
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قرر ٍقوم األعضاء باختٌار أحذهن لتسجٌل وحرض اإلجتهاع والقٌام بههام السكرتري / فً حال غٌاب السكرتري / اله -6
 الهقرر لزلك اإلجتهاع 

تحبت وذاوالت الهٌئة فً وحارض ٍراجعها وٍوقعها رئٌس الهٌئة والهقرر وعا وٍتن أقرارها وي قبل األعضاء فً أقرب  -7
 إجتهاع

 غارئ  لرئٌس الهٌئة وٌائبه الحق فً الذعوة ألي إجتهاع -8
 لرئٌس الهٌئة الحق فً دعوة وي ٍراه وي أهل العلن والهعرفة للهشاركة فً االجتهاعات  -9

ٍكوى للهٌئة الحق وتى وا استذعى االور فً اقرتاح اي تعذٍالت تراها على هزه  الالئحة ورفع التوصٌة بزلك  -10
 وجلس االدارة إلجازتها.

 
رئٌس هٌئة الرقابة  -بواسعة د.العاهر عبذ الكرٍن ساتً  2020اٍر فرب 6تهت وراجعة الالئحة والهوافقة علٌها بتارٍخ 

 الرشعٌة والسلوك القوٍن لرشكة التأوًٌات الهتحذة )سوداى( الهحذودة
 

 
 
 

 جذول اإلجتماعات السنوي
 

 الرقم الموضوع التارٍخ المبذئً

  .1 .والجذول السوًًوراجعة العام السابق وخعة العام الجذٍذ  الربع األول 

  .2 اعتهاد حسابات العام الهاضً وإصذار الشهادة الرشعٌة الربع األول 

  .3 وراجعة الربع األول. الربع الحاًٌ

  .4 وراجعة الربع الحاٌى. الربع التالت

  .5 وراجعة الربع الحالج. الربع الرابع 

  .6 وراجعة أداء العام الحالً. الربع الرابع
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