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 منهج حوكمة الشركات والمعايير الخاصة به  .1

 

اء  تلتزم شركة بوبا العربية بتطبيق معايير حوكمة الشركات وتمتثل لها وفقًا ألفضل الممارسات المعترف بها دوليًا، لضمان نجاحها في الوف
 حوكمة الشركات ومجلس اإلدارة ولجان المجلس:  ئحةوالبالمعايير الخمسة الرئيسية للحوكمة، 

 الشركات. بمبادئ حوكمةااللتزام  (أ

 .تباع أفضل الممارسات العالمية في أعمال مجلس اإلدارةا (ب

  .تباع أفضل الممارسات لضمان وجود بيئة رقابية مناسبةا (ت

   .والشفافيةاإلفصاح  وإتباع مبادئالتأكد من وجود  (ث

 المساهمين بمن فيهم المساهمين األقلية. حماية حقوق جميع  (ج
 

لتجنب التكرار في وثائق حوكمة الشركة األخرى، ولسهولة اإلشارة والرجوع إليه،  واحدة في هذه الالئحة    تم ذكر هذا المنهج ومبادئه األساسية مرة
 وقواعدها، وسياساتها إلى جانب إجراءاتها ومعاييرها. ولكنه يطبق في جميع جوانب هياكل حوكمة الشركات الخاصة بالشركة وأطر عملها، 

 

 حوكمة الشركات بقواعدااللتزام  .2

 
 الشركاتحوكمة  معايير  بتطبيق    مستويات التسلسل الوظيفي للشركة والذي يشمل مجلس إدارتها ولجانه أيضاً   وبكلتلتزم شركة بوبا العربية  

تقوم شركة بوبا وتمتثل لها وفقًا ألفضل الممارسات المعترف بها دوليًا وتطبيق لوائح حوكمة الشركات لكل الجهات المنظمة السعودية. سوف  
إجراءات، ومعايير لحوكمة الشركات لدعم تحقيق أفضل ممارسات والتزامها باللوائح  و   سياساتو   قواعد و   عمل وإطار    العربية بإعداد وتطبيق هياكل

 مستمر.بشكل  مع متطلبات الجهات التنظيمية مع المحافظة على تحديثها ومحاذاتها
 

ممارسات المع أفضل    بما يتماشىوهذه تشكل القاعدة المحددة لحوكمة الشركة  قامت شركة بوبا العربية بعمل إطار عمل رسمي لحوكمة الشركات  
ل الرسمي من إطار العم  كالً باعتماد  . قام مجلس إدارة شركة بوبا العربية  جهات التنظيميةها التالتي أعدتباع لوائح حوكمة الشركات  ا، وبالدولية
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الذي عقد في  العامة المساهمين العموميين في اجتماع الجمعية ومن ثم  م،2016أكتوبر  12ة الشركات في يوم حوكملحوكمة الشركات وقواعد 
من قبل المجلس   2017في شهر نوفمبر    واعتمادهاتزامنا مع األنظمة الجديدة في السعودية    –وتم تحديث هذه القواعد    .م2016ديسمبر    20

 .  2017نوفمبر  30ومن بعدها موافقة المساهمين عليها في اجتماع الجمعية العامة في 

 واالختصارات التعريفات  .3

 
، الضوابط المنظمة لمجلس اإلدارة  اعمل حوكمة الشركات بما في ذلك القواعد المرتبطة به مكونات  واالختصارات على فات  تنطبق هذه التعري

 ا:عمل حوكمة الشركات ولسهولة اإلشارة والرجوع إليه لوائح ولجانه، وتم ذكرها هنا لتجنب التكرار في 
 

نين واللوائح التي  مجلس اإلدارة والتي تشمل القوايحددها  بها عملية حوكمة الشركات كما    ممارسات تقومتعني أفضل    –" أفضل الممارسات"  
 تطبقها الشركة.
 . أعمالهوينظم  هأس اجتماعاتعضو مجلس إدارة غير تنفيذي منتخب من المجلس ليتر  –إلدارة" ا "رئيس مجلس

 أعضاء مجلس إدارة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني  وهم- "المجلس أعضاء" 
 التعاوني. ة بوبا العربية للتأمين شرك –" الشركة "أو  "شركة بوبا العربية "

 منصب في إدارة تطوير األعمال في الشركة  ويشغل أعلىفي الفريق التنفيذي  عضو-تطوير األعمال" الرئيس التنفيذي ل" 
 صحي في المملكة العربية السعودية.الرقابية على التأمين ال وهي الجهة "_الصحي التعاونيضمان مجلس ال"
 المسؤول األعلى في اإلدارة التنفيذية العليا في الشركة، المسؤول عن اإلدارة اليومية لها، بغض النظر عن المسمى الوظيفي.   –  "الرئيس التنفيذي"
 الرئيس التنفيذي. األقل من توى مسللوالسلطات المخولة   الشركة،ألعمال أي السلطات المخولة   "إطار السلطات المخولة للرئيس التنفيذي"
 عن قسم إدارة المخاطر في الشركة  والمسؤول األولوهو عضوًا من أعضاء الفريق التنفيذي الرئيس التنفيذي إلدارة المخاطر" "

 عن الشئون االستراتيجية في الشركة.  والمسؤول األولوهو عضوًا من أعضاء الفريق التنفيذي "الرئيس التنفيذي االستراتيجي" 
 الموارد البشرية في الشركة. عن    والمسؤول األولأعضاء الفريق التنفيذي  وهو أحد  "للموارد البشريةالرئيس التنفيذي "

التنفيذي    وهي-"صالحيات المجلس المفوضة  جدول"   الوثيقة التي من خاللها يقوم مجلس اإلدارة بالموافقة على السلطة التي يوفرها للرئيس 
 والتقارير المباشرة للرئيس التنفيذي 

  في سوق األسهم السعودي. المدرجة شركاتوهي الهيئة التي تراقب ال "السوق المالية هيئة"
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 مركزه الوظيفي. ته أوالنظر عن درج عمل بغضيرأس قسم أو   شخص  أعلى وهو- "قائد عمل " ،""رئيس قسم
مجلس إدارة وهو أيضا عضو في اإلدارة التنفيذية للشركة، ويكرس نشاطه   في   عضو   –"  عضو مجلس اإلدارة التنفيذيأو "  التنفيذيالرئيس  "  

   ووقته بشكل كامل للشركة، ويشارك في اإلدارة اليومية ويحصل على راتب شهري أو سنوي نظير ذلك من الشركة.
التنفيذية"   التنفيذيين"   أو"اإلدارة  الرؤساء  التنفيذي،  و   –"فريق  الرئيس  التنفيذي  الذي يضم  المالي  التجاري،الرئيس  التنفيذي  الرئيس ،  الرئيس 

 .الرئيس التنفيذي االستراتيجي المخاطر،الرئيس التنفيذي إلدارة ، الرئيس التنفيذي للعمليات، التنفيذي للموارد البشرية
المالية المرحلية المختصرة، مثل التقرير الربع سنوي وكما تنشره الشركة في سوق األسهم بعد كل   القوائم-"القوائم المالية المرحلية المختصرة"  

أعلنت من قبل  ، وهي التي  فترة إعداد تقرير ربع سنوي، وبعد موافقة المراجعين الخارجيين، ولجنة المراجعة، ومجلس اإلدارة، والجهات الرقابية
 .ارير ربع سنوية، بعد مراجعي الحسابات الخارجيين، لجنة المراجعة، مجلس اإلدارة والموافقات التنظيميةالشركة في موقع تداول بعد كل فترة تق

جمعية الاجتماع    أوالعادية    عموميةالجمعية  الاجتماع للمساهمين العموميين في الشركة والذي يمكن أن يكون اجتماع    وهو-" الجمعية العمومية"  
تنظيمية تسبق الجهات  الاألول موافقة الجهة التنظيمية واستيفاء مختلف الشروط التنظيمية، وموافقات    ويتطلب االجتماع  العادية،غير    عموميةال

 تداول. في عمومية واإلعالن عن ذلك  الجمعية ال اجتماعالموافقة على دعوة لحضور 
،  واللوائح  بذلك،كما ُتعرفه التشريعات الخاصة    ُيعتبر مستقالً والذي    دارةاإلوهو عضو مجلس    –مستقل"    عضوأو "  عضو مجلس اإلدارة المستقل""

على المعايير التي يضعها المجلس في اعتباره حسب   والمكافآت اعتماداً و/ أو لجنة الترشيحات    اإلدارة  من مجلس تحدد  و"أفضل الممارسات" كما  
االستقاللية هي القدرة على الحكم  حيث أن  عن اإلدارة والشركة.    تاماً   هذا يعني أن العضو مستقل استقالالً   المقتضيات أو مدى ارتباطها باألمور.

مشروع من اإلدارة أو من كيانات خارجية أخرى. ال يمكن أن  على األمور بعد األخذ في االعتبار جميع المعلومات المرتبطة بها دون تأثير غير  
 التالية على سبيل المثال ال الحصر: الحاالت يحصل عضو مجلس اإلدارة على االستقاللية في 

 في "الشركة" أو في شركة مرتبطة بها، أو يعمل لحساب مساهم كبير في "الشركة" ويمثله؛ من مساهمي األكثريةأن يكون  (أ
 السابقين؛ نيمجلس إدارة في شركة مرتبطة بها أو في واحدة من الشركات التابعة لها، أو كان كذلك في العاميأن يكون عضو  (ب
 كان عضو في مجلس إدارة "الشركة" ألكثر من تسع سنوات؛  (ت
ن يمنهما في العامي   منصباً أي  كان يتولى منصب تنفيذي أو منصب في اإلدارة العليا "للشركة"، أو في شركة مرتبطة بها، أو كان يتولى   (ث

 اآلخرين؛
الخارجيون،    المثال: المراجعون سبيل    )علىفي "الشركة"، أوفي شركة مرتبطة بها، أو في شركة تقدم خدماتها "للشركة"    كان موظفاً  (ج

 عمل مع أي واحدة من المذكورة أعاله في العامين اآلخرين؛  (، أواالستشارية، إلخ الشركات
 مجلس إدارة أو بموظف تنفيذي / موظف باإلدارة العليا "للشركة" أو شركة مرتبطة بها؛  صلة بعضوله   يكون شخصاً  (ح
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أو يكون فيه مساهم كبير فيه، أو عضو   ن كيان تكو مع "الشركة " )إما بشكل مباشر أو من خالل  له عالقة تعاقدية أو عالقة عمل   (خ
( أو أكثر 250,000مجلس إدارة، أو مدير( والذي يترتب عليه دفع أو الحصول على مبلغ وقدره مئتين وخمسون ألف ريال سعودي )

( 2مين )بخالف المكافآت التي تحصل / يحصل عليها كمدير للمجلس أو المبالغ الخاصة بعقود التأمين( خالل العامن "الشركة" )
 ؛ينلسابقا

العليا  (د أو تجاه موظف تنفيذي / موظف باإلدارة  إدارتها  الشركة أو أي عضو من أعضاء مجلس  التزامات ماليه تجاه  له  أن يكون 
 "بالشركة" والتي تحد من إمكانية ممارسة استقالليته في الحكم على األمور واتخاذ قرار؛ 

 
 .في المملكة العربية السعودية والمؤسسات التجارية الشركات  المنظمة والمشرعة ألعمال وزارةالوهي  "وزارة التجارة"

  اً شهري  اً راتب  وال يتقاضى  يكون متفرغًا إلدارة الشركة،وهو عضو مجلس إدارة ال    " عضو مجلس اإلدارة غير التنفيذي"أو    "المدير غير التنفيذي
 .هامن سنويًا أو 

 .السائدة في المملكة العربية السعودية التنظيميةاللوائح  –"الئحة )لوائح("
 االستثمار وزارة و، ، مجلس الضمان الصحي التعاوني، وزارة التجارةالبنك السعودي المركزيهيئة سوق المال،  –"األنظمة" 

  مجلس الضمان الصحي التعاوني ،االستثمارزارة و، البنك السعودي المركزي ،هيئة السوق المالية، ووزارة التجارة –"الجهات الرقابية"
( وتمتلك أسهم  واحدة من عدة شركات التي يعتبرها المراقبون تعمل بتوافق وانسجام معاً   )أوهي شركة    –"عالقةشركة ذات    /عالقة" طرف ذو  

بمفردها أو مع شركات أخرى يعتبرها المراقبون تعمل % أو أكثر من رأس مال أسهم "الشركة" أو شركة تمتلك " الشركة" )إما  5تجارية نسبتها  
 التجارية؛% أو أكثر من أسهمها 5وتملك ( بتوافق وانسجام معاً 

 .المملكة العربية السعوديةالتأمينية( في الشركات فيها  )بمامالية الرقابة على المؤسسات الوهي جهة  "البنك السعودي المركزي "
العليا" الشركة،    –"المناصب  التنفيذية، سكرتارية  اإلدارة  اإلدارة،  لجان مجلس  اإلدارة،  المخاطر،  الشركاتحوكمة    إدارةأعضاء مجلس  إدارة   ،

 االلتزام؛  إدارة  الداخلية،المراجعة 
% من  5متحدين في  بشكل مباشر أو غير مباشر، منفردين أو  الذين يتحكمون    الطبيعيون أو االعتباريون شخاص  األهم    –"  كبار المساهمين"

 "؛أسهم "الشركة
 ،هم أشخاص أو أطراف لهم مصالح في الشركة بما فيهم المساهمين، حملة سندات التأمين، المدّعون من أصحاب المطالب  –"  أصحاب المصالح"

 هيئات التنظيمية والرقابية؛ الن، شركات إعادة التأمين، يالموظف
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 مجلس اإلدارة   تمسؤوليا .4

 المناطة بالمجلس  وجدول الصالحياتالمجلس  والئحةالمجلس  (1

 
الشركة.  ، واإلدارة التنفيذية، وسكرتارية  والرئيس التنفيذي  مجلس اإلدارة وأعضاء لجان مجلس اإلدارة،عضاء  هي الخصائص الرئيسية الهامة أل

تجاري، ال، االْجِتَهاد، األمانة والنزاهة، التوازن، التمتع بالفكر والعقل  عاطفيهذه الخصائص: االستقاللية، الموضوعية، الحيادية، الذكاء ال  تشمل
 وب.ؤ ، إلى جانب العمل الد والتحفيز الذاتي

،  " لمختلف القوانين واللوائح المتعددةبوبا العربية"لمفهوم    لمعايير الممارسات وطبقاً   طبقاً   والمسئوليات الرئيسيةدوار  لأل  توضيحاً   هذه الالئحة تقدم  
 بها في السعودية. واللوائح المعمولتوافقها مع األنظمة ومدى  والمسؤوليات المناطة األدوار هذه الالئحة أو بشأن   بشأنتجنبا ألي شكوك 

وتنميتها وتعظيم قيمتها  صون مصالحها    شأنه  وكل منإدارة الشركة    والوالء فييمثل مجلس اإلدارة جميع المساهمين، وعليه بذل واجبي العناية  
  يعود مصلحة للمساهمين. وأنظمة ولوائح وعمل بما، وعالوات، وموظفين، ومطالبات، وسياساتأسهم،  من

اتيجيات وإضافة قيمة للمساهمين وأصحاب المصالح طبقًا للوائح والقوانين في المملكة العربية السعودية  غرض هذا المجلس هو إعداد ووضع االستر 
الخاصة بها باإلضافة إلى    والرؤية المستقبليةبطريقة شفافة تحقق المعايير األخالقية. كما أن مجلس اإلدارة مسئواًل أيضًا عن قيم الشركة، دورها،  

وقواعد  من إتباع الشركة لقواعد حوكمة الشركات    ذلك التأكداالستراتيجية لعمليات الشركة واإلرشادات الصحيحة بما في    مسئولية تقديم التوجيهات
وضمان وضع اإلجراءات في مكانها الصحيح الستيفاء التزام الشركة من    المراجعة الداخليةإلى جانب ضمان وجود نظام قوي لعمليات    سلوكها

 وط والقوانين واللوائح المطبقة الخاصة بالجهات القضائية المختصة التي تعمل "الشركة" في نطاق سلطتها.حيث المحتوى بجميع الشر 

قائمة    وظيفة ومسئولية المجلس األساسية هو العلم واالطالع الدائم على مجريات العمل بحسن القصد وسالمة النية، وبمثابرة مهنية ورعاية أمينة
الشركة والمساهمين من حيث المحافظة على أنظمة الشركة وتراخيصها وجميع القوانين واللوائح الخاصة بها. يجب أن يطبق على الثقة لمصلحة  

  مجلس اإلدارة معايير أخالقية عليا ويعامل جميع المساهمين بعدل وإنصاف موضحًا كيف تؤثر القرارات المختلفة للمجلس على كل مساهم وفرد
تلفين. يأخذ مجلس اإلدارة أيضًا في االعتبار مراعاة مصالح جميع مساهمي الشركة وأصحاب المصالح فيها بما في من أصحاب المصالح المخ

 ذلك الموظفين والهيئات التنظيمية.
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اًل  . ويكون المجلس مسئو القرارات المتعلقة بالشركةو   كما يقوم المجلس بتفويض بعض اختصاصاته للجان المجلس وذلك لتعزيز كفاءة عملياته
اليومية له.  التنفيذي وتفويض مسئولية اإلدارة  وتبقى مسؤولية المجلس في إدارة شؤون الشركة حتى لو قام المجلس    أيضًا عن تعيين الرئيس 

 بتفويض بعض من مهامه إلى لجان المجلس، اإلدارة التنفيذية، أطراف ذو مصلحة أو غيرهم.  

دارة تفاصيل أكثر عن المجلس وأعضاؤه، ,ووظائفه، ومسئولياته وإجراءاته، كما يحتوي الملحق في الملحق أ، تحتوي الضوابط المنظمة لمجلس اإل
وجدول المسائل المناطة بمجلس اإلدارة و يحتوي أيضًا على سلطة المجلس وتفويض مسئولية التصديق على التوصيات للجان المجلس حيثما  1

 الخاصة بلجان المجلس. أمكن و باإلضافة إلى الوظائف الرئيسية والمسئوليات 

 

 رئيس مجلس اإلدارة ونائبه  (2
 

ألنظمة الشركة    مسئولياته القانونية والرقابية كاملة وفقاً يتولى  إدارة أنشطة مجلس اإلدارة للتأكد أنه    هي  وظيفة رئيس مجلس اإلدارة األساسية
توليه هذه المسئوليات غير مقيدة بأية طريقة وذلك دون التدخل بشكل غير قانوني باألنشطة التشغيلية   ةوأن عملي بها،والقوانين واللوائح الخاصة 

   للشركة.
 

تشمل مهام رئيس مجلس اإلدارة أيضا   .باإلضافة إلى أية شروط تنظيمية ورقابية أخرى وأية وظائف، ومسئوليات خاصة بأعضاء مجلس اإلدارة
 الحصر اآلتي:على سبيل المثال ال 

الغير المضللة ومناقشة جميع المسائل األساسية بشكل فعال والصحيحة و ضمان حصول المجلس على المعلومات الكاملة والواضحة   (أ
 المناسب.  وفي الوقت

تنفيذي، اجتماعات مجلس اإلدارة مع استشارة سكرتارية الشركة، الرئيس الجدول أعمال  تنظيم أنشطة مجلس اإلدارة بما في ذلك وضع    (ب
 .وضروريامتى كان ذلك مطلوبا  والمراجعين الخارجيين، وأعضاء مجلس اإلدارة اآلخرين

 ترأس اجتماعات مجلس اإلدارة، واإلشراف على عملية تقديم المعلومات والتقارير لمجلس اإلدارة. (ج
 .وضروريامطلوبا متى كان ذلك  أسالتهم واإلجابة علىاإلشراف على اجتماعات الجمعية العامة مع المساهمين  (د
 مصلحة للشركة.  وبما يحققممارسة مهامهم بفاعلية  المجلس على تشجيع أعضاء  (ه
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 عقد لقات بصفة دورية مع أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذين دون حضور أي تنفيذي في الشركة.  (و
 إلى مجلس اإلدارة. وإيصال آرائهمضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمين  (ز
، والمستقلين  وغير التنفيذيين  التنفيذين  وبين أعضاء  واإلدارة التنفيذيةبين كل من مجلس اإلدارة    والمشاركة الفعالةتشجيع العالقات البناءة   (ح

 تشجيع على النقد البناء.  وإيجاد ثقافة
 ة أمام الهيئات القضائية والرقابية واإلشراف على عالقات مجلس اإلدارة مع األطراف الداخلية والخارجية. تمثيل الشرك (ط
وظيفة ومسئولية نائب رئيس مجلس اإلدارة هي نفس وظيفة ومسئولية رئيس مجلس اإلدارة، ولكن النائب يؤديها فقط عند غياب رئيس  (ي

 المجلس.

عن اآلخر ومستقل بشكل مختلف عن    منفصالً   من رئيس مجلس اإلدارة ونائب رئيس مجلس اإلدارة منصباً   كالً   مهام  /يجب أن يكون منصب 
 وظائف ومسئوليات الرئيس التنفيذي.   ونائبه معأي منصب تنفيذي آخر في الشركة وال تتداخل وظائف ومسئوليات رئيس مجلس اإلدارة 

 

 ي  الرئيس التنفيذ (3
 

بكل وظيفة تشغيلية للعضو   لقياماويقوم بدوره بتفويض مسئولية    الشركة  لرئيس التنفيذي مسئولية اإلدارة اليومية ألعمالمجلس اإلدارة افوض  يُ 
 ، أو القيام بوظيفة رقابية، أو بوظيفة رقابية مستقلة.    التنفيذيفريق الالمختص بها في 

 

رفع مباشرة لرئيس لجنة المراجعة مع االلتزام والمراجعة الداخلية بإعداد تقارير تُ قسمي  من    في كالً رقابية مستقلة    بتولي وظيفةيقوم كل قيادي  
 إرسال التقارير اإلدارية للرئيس التنفيذي كما تشترط اللوائح. 

 
ومهمتها،    مدة،مجلس اإلدارة المعت   رؤية  استراتيجية  الخاصة بأعمال الشركة بالتوازي مع  إجراء العملياتتشمل وظيفة الرئيس التنفيذي األساسية  

مستمر، تنظيم عمليات وثقافتها، وقيمها، وأهدافها والتي تشمل المسئولية عن القيام بجميع العمليات اليومية، تحقيق ربحية، والحفاظ على النمو ال
 وااللتزام بمعاييرها، والرقابة الداخلية، وأنظمة إدارة المخاطر. حوكمة الشركات
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 على سبيل المثال ال الحصر اآلتي:   األكثر تفصيالً تشمل مسئوليات الرئيس التنفيذي 

 .االستراتيجيةوالقيم ودعم إعداد هيكل ديناميكي فعال يناسب األهداف  ،واالستراتيجيةتنفيذ، تطوير،   (أ
 .لالستراتيجية الدعم اإلداري  (ب
 على استمرارية الشركة، ونجاحها أو نموها. استراتيجيا إدارة المفاوضات الهامة واالتفاقيات التي تؤثر تأثيراً   (ج
عالقات المستثمر الخاصة بالممثلين    والمحافظة على  الذهنية  وتعزيز الصورةرض ترويج  بغ  مع وسائل اإلعالم  جيدة  عالقاتإقامة   (د

 واألطراف األخرى.
 . األعمال المختلفة اإلدارة إلعداد أهداف التنسيق مع  (ه
 المناسبة. إعداد الخطط واستعراض نتائج العمل والتأكد من اتخاذ اإلجراءات التصحيحية  (و
اإلشراف على كفاءة وصالبة الهياكل، ومن خالل تطبيق معايير الحوكمة، والتي تشمل التصديق على السياسات واإلجراءات والتمسك  (ز

 الداخلية وأنظمة إدارة المخاطر.  مراجعةللتأكد من كفاءة عملية ال الرقابيةالوظائف بها، وفاعلية 
 مسئوليات االكتواري الخارجي المستقل كما تشترط اللوائح.  عمل يتولثم التأكد أن الشركة تقوم بتعيين  (ح
 للوائح. طبقًا مسئوليات المراجعين الخارجيين المشتركين المستقلين  ي عملثم تولالتأكد أن الشركة تقوم بتعيين  (ط
 عمل التنظيم اإلداري للوظائف المستقلة الخاصة بااللتزام والمراجعة الداخلية.  (ي
 األعمال. استمراريةلضمان   وظيفة إدارة المخاطر كفاءةالتأكد من  (ك
 جميع األنشطة التشغيلية. صحيح لاإلشراف على التنفيذ ال (ل
الترشيحات   اإلدارة، ولجنة  بعد استشارةالعليا األخرى    وأصحاب المناصب،  القرارومديري    الفريق،أعضاء  الصادرة عن  توظيف القرارات   (م

 .في حال كان ذلك ممكناً والمكافآت 
لجنة الترشيحات طط تنموية لقيادة الشركة مع  مناسبة وخ  متابعةلكل التقارير المباشرة والتأكد من وجود خطط    دوريةإجراء عمليات تقييم   ( ن

 في حال كان ذلك ممكنًا.والمكافآت 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة (4
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ومستوى    االستراتيجيةحيال   اإلدارية  المقترحاتمجلس اإلدارة هو مجابهة التحديات بطريقة بناءة والمساعدة في إعداد  الوظيفة الرئيسية ألعضاء 
  كما   في غرفة مجلس اإلدارة والتأكد من المراجعة الدقيقة وتحليل جميع المواد الخاصة بمجلس اإلدارة.  ةاألداء من خالل تشجيع المناقشة البناء

لح،  مصامثابرة مهنية لحماية مصالح الشركة ومساهميها وأصحاب الو   تامة،يجب على جميع أعضاء مجلس اإلدارة التصرف بحسن نية، وبأمانة  
 مصالح شخصية أو أي تعارض آخر أو ترتيبات محتملة خاصة.  دارة وبين أياإلو مجلس  تعارض بين وظائف عض وتجنب حدوث

ذلك في  بما  الشركة  التواصل مع جميع موظفي وممثلي  اإلدارة  الخاصة    ممثلي  يحق ألعضاء مجلس  الدعم  االستشارية وخدمات  الخدمات 
سكرتارية الشركة مسئولة أمام حيث أن  مجلس.  ال، باإلضافة إلى أعضاء مجلس اإلدارة وسكرتارية لجان  الشركاتبسكرتارية الشركة وحوكمة  

 وائح مطبقة.مجلس اإلدارة عن التأكد من أن اإلجراءات الخاصة بالمجلس يتم إتباعها بشكل صحيح وأن القوانين والل

 تشمل مسئوليات عضو مجلس اإلدارة على سبيل المثال ال الحصر:

   الصلة.  والتجارية والصناعية ذاتالمالية  وأعمالها وفي المجاالتتنمية معارفه في مجال أنشطة الشركة  (أ
للقوانين واللوائح لتحقيق أهداف المجلس التي   أن الشركة تعمل بكفاءة، وفاعلية وبصورة قانونية طبقاً   من  توجيه استفسارات مقبولة للتأكد (ب

 الموافقة عليها.  تتم
 تقديم مقترحات لتطوير استراتيجية الشركة.  (ج
والتي تشمل    اإلدارة،الُمتفق عليها من متابعة تقارير أداء  و تحليل واستعراض أداء اإلدارة من حيث تحقيق األهداف والمقاصد المحددة   (د

 السعودي.سوق األسهم عمل مقارنة مرجعية مع الشركات المشابهة من داخل قطاع التأمين المدرج في 
ام باألعمال  من مواصلة القي  والتأكد  تحليل واستعراض أداء لجان مجلس اإلدارة من خالل قراءة وتقييم تقارير ومحاضر اجتماعات اللجان  (ه

 .لاللتزامات حتى إنجازها طبقاً 
 عنها إال لعذر مشروع يخطر به رئيس المجلس مسبقا أو ألسباب طارئة. وعد التغيب والجمعية العامةحضور اجتماعات المجلس   (و
 .ولجانهمجلس اإلدارة  والتحضير الجتماعاتتخصيص وقت كاف لالضطالع بمسؤولياته،  (ز
 ذات الصلة بالموضوعات التي تنظر فيها مجلس اإلدارة قبل إبداء الرأي بشأنها.  وتحليل المعلوماتدراسة  (ح
المختصين من أعضاء   واستقصاء آراءالموضوعات  على مداولة    وحث المجلسآرائهم بحرية،  تمكين أعضاء المجلس اآلخرين من إبداء   (ط

 إذا ظهرت حاجة إلى ذلك.  ومن غيرهماإلدارة التنفيذية للشركة 
 .في كل األوقات مساهمين ذو األقليةحماية مصالح المساهمين بما في ذلك التأكد من  (ي
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 وفي بروتوكوالت تحقيق نتائج األداء المرغوبة من خالل التقييم المناسب لحجم المخاطر واتخاذ القرار طبقًا للقوانين واللوائح  التأكد من   (ك
مخاطر التسعير التي تضمن  و   أيضاً المعتمد من المجلس    عملية من إدارة المخاطر المعتمدة من مجلس اإلدارة وبيان تقبل المخاطر

  مكافحة   ومخاطرالتنظيمية    المخاطرو   مخاطر تعثر األطراف األخرى عن السدادأمين وإدارة مخاطر السوق و ومخاطر إعادة الت  الصحي
 . األموال غسل

ظهرت حاجة    والمكافآت إذا المشاركة في وضع خطة التعاقب واإلحالل في وظائف الشركة التنفيذية بما يتوافق مع لجنة الترشيحات   (ل
، إلى جانب الموافقة على النتائج المالية أيضاً   المراجعةن المالية ووسائل  وؤ من سالمة وصحة المعلومات الخاصة بالش  دذلك. التأكإلى  

   ذلك.  والمراجعين أن أمكنالمالية الُمحققة بعد الحصول على موافقة لجان مجلس اإلدارة، 
، االستشارات القانونية، إدارة المخاطر، ظيفة إدارة المخاطر، حوكمة الشركاتأنظمة الرقابة الداخلية ومن ضمنها و   كفاءة وقوةالتأكد من   (م

 قلة لاللتزام والمراجعة الداخلية. والوظائف المست
األدوار والمسؤوليات تجاه إدارة ملف تعريفي للمخاطر التشغيلية و إدارة المخاطر الذي يتضمن  الحوكمة و  التأكد من إنشاء ومراقبة نظام ( ن

إدارة مخاطر مكافحة غسل  ، واإلدارة التنظيمية و مخاطر التسعير الصحيو   مخاطر تعثر األطراف األخرى عن السداد مخاطر السوق و 
 واالعتمادات كما هو متطلب ومطابق إلدارات المخاطر. المراجعة بشكل دوري لالستراتيجية والسياسات واالجراءات ، و األموال

 :والمكافآتبعد الموافقة على توصية لجنة الترشيحات  (س
 اإلدارة التنفيذية. وعزل أعضاءإبداء اآلراء بشأن تعيين  •
 في أعضاء اإلدارة التنفيذية بما يتفق مع سياسة ترشيحات اإلدارة التنفيذية. والمؤهالت المناسبة تالمواصفاتحديد  •

 اجتماع الجمعية العامة التالية:   وفوري فيكامل  بشكل-المجلسمن خالل سكرتير  –إبالغ مجلس اإلدارة  (ع
 كة. األعمال من شأنها منافسة الشر   في-مصلحة أو غير  مباشرة-مصلحةبأي  •
 أحد فروع النشاط الذي تزاوله.   في-مباشربشكل مباشر أو غير –أو بمنافسته الشركة  •

 يتعين -أدناهعلى القرارات    والتي تنطبق-  يخص عمليات الشركة  ": إذا اتخذ عضو مجلس إدارة قراراً الشخص المناسب   اختبار "معيار (ف
 تطبيقها:   والعناية علىعلى العضو ببذل الحرص 

 اتخذ بحسن نية لغرض مناسب مع مراعاة مصالح الشركة، أن القرار  •

 موضوع القرار، شخصية في ليس لعضو مجلس اإلدارة أية مصلحة  •
 وعلى علم كامل بموضوع القرار.  أن عضو مجلس اإلدارة اتخذ الخطوات الكافية ليكون مطلعاً  •
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 المالي  للوضع   السنوي   التقرير  في  هو  كما  المستقل،  الخارجي  االكتواري   لخبيربا  الخاصة واعتماد التقارير و/أو العروض التقديمية    تلقي  (ص
 . السعودية األنظمة في متطلب  هو كماممارسات االكتتاب  تقرير و السنوية االكتوارية الطبية المصاريف تقرير و

 
واللوائح  هناك المزيد من التفاصيل الخاصة بمهام ومسئوليات أعضاء مجلس اإلدارة وهناك تفاصيل أكثر عن وظائف المجلس في الملحق أ،  

 لمجلس اإلدارة. المنظمة
 

 أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين (5
 

تدخل بشكل أن  الممكن    من  أية عالقة أخرى التي  وليس لهبشكل كامل عن اإلدارة   يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة المستقل شخص مستقالً 
 مستقل. اتخاذ القرار بشكل ملموس مع ممارسة 

 
، وفي نطاق الضوابط المنظمة لمجلس اإلدارة )الملحق أ(،  هذه الالئحة  باإلضافة إلى مسئوليات عضو مجلس اإلدارة المذكورة بالتفصيل في

 مجلس اإلدارة المستقلين مسئوليات إضافية تشمل: يتولى أعضاء 

التي يحدث فيها تعارض   الشؤون في    باستقالليةقرارات  المن خالل إجراء تحليل مستقل وصحيح واتخاذ    ذو األقلية  حماية المساهمين (أ
اللزوم من حيث اللوائح ويت المستقل لمثل هذه األمور عند  وتضارب المصالح و/أو يحدث بها معامالت لطرف معني بما في ذلك التص

 و/أو سياسات الشركة وإجراءاتها.
  سياسات الشركة وأدائها، ومسئولية وظائفها وممثليها وموظفيها، وتشمل أيضاً و   االستراتيجيةالتعبير عن اآلراء المستقلة حيال األمور   (ب

التنفيذيين. وفي حالة أن عضو رئيس لجنة المراجعة واإلدارة المستقلة لقسم   مجلس اإلدارة المستقل هو أيضاً   تعيين أعضاء اإلدارة 
 المراجعة الداخلية وقسم االلتزام وإدارتهما بشكل مستقل. مدراءالمراجعة الداخلية وقسم االلتزام فتشمل مسئولياته تعيين 

في االعتبار مصالح جميع مساهميها (ج األخذ  الشركة مع  الموظفين   التأكد من تحقيق مصالح  ذلك  في  بما  فيها  المصالح  وأصحاب 
 األولوية لمصلحتهم في حال حدوث أي تعارض في المصالح. ى والمراقبين وتول

 حسب ما تشترط القوانين واللوائح، لتوجيهات المجلس وخاصًة لجنة المراجعة  المشاركة في لجان مجلس اإلدارة طبقاً  (د
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األنظمة،  و القواعد،  و   بها، باإلضافة إلى ُأطر العمل، صة "بالشركة" والمراقبة الداخليةاإلشراف على تطوير عملية حوكمة الشركات الخا (ه
 . والتمسك بها وكفاءة تطبيقهابالشركة  والمعايير الخاصةلإلجراءات  ومراقبة اإلدارةاإلجراءات و السياسات، و 

أو بموجب القوانين واللوائح لدعم مجلس اإلدارة في تأدية الوظائف االستشارية نحو مختلف أنشطة الشركة التي كلفهم المجلس بها   (و
بشكل أكثر من أعضاء مجلس   قيادته واتخاذ قراراته وبذلك يسهل اإلسهام بصورة مستقلة في تحقيق مصلحة "الشركة" والمساهمين معاً 

 اإلدارة غير المستقلين.
 

   سكرتارية الشركة (6
 

تطوير والتنفيذ فيها، وبعد ذلك التأكد  الكرتارية في شركة بوبا العربية، وتنسيق عملية  تتولى وظيفة سكرتارية الشركة مسئولية كل أنشطة الس
ولجان المجلس   مجلس اإلدارة  عمل، إجراءات، وعمليات سكرتارية الشركة للتأكد من  الشركة بسياساتمن تمسك جميع أصحاب المصالح في  

 القوانين واللوائح الخاصة بذلك. على تطبيق أفضل الممارسات التزامًا بجميع 

تميز بقدرات قوية على التواصل، كما  أن يو  التشغيلية،معرفة قوية وخبرة بأعمال الشركة وأنشطتها  ذويجب على سكرتارية الشركة أن يكون 
واللوائح المطبقة   وخبرة بالقوانين  يكونوا إطالعأن  و   المدرجة،في الشركات    الوظائف العلياوظيفة من  في  سبق لهم العمل    يكون يجب أن  

 .وسكرتارية الشركة ممارسات لحوكمة الشركاتالبشركات التأمين وأفضل 

 

شئون السكرتارية لمجلس   تتناوليقوم عضو بالمجلس أو موظف بالشركة برفع تقارير    ويمكن أنيقوم مجلس اإلدارة بتعيين سكرتارية الشركة،  
 فوض مجلس اإلدارة سكرتارية الشركة باآلتي: وياإلدارة، 

تداول بعد الحصول عليها حيثما تعتبر اإلعالنات مهمة ومؤثرة بشكل مادي ملموس ميع محتويات اإلعالنات الخاصة باستخدام ج (أ
 المجلس وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس اإلدارة،وُمحددة من قبل 

 قرارات متضمنا توقيعه على هذه المحاضر. دار من  لها تتضمن ما وإعداد المحاضرتوثيق محاضر اجتماعات المجلس  (ب
 ذلك.والظروف األخرى إذا أمكن تطبيق العمومية كما تتطلب اجتماعات الجمعية  المساهمين بالشركةطلب تقارير تداول عن  (ج
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سكرتارية الشركة لمعلومات عن  تشمل مسئوليات وظيفة سكرتارية الشركة تطبيق العمليات التي تسهل عملية التواصل الكفء من خالل  
 .  للجان مجلس اإلدارة أيضاً  تطلب األمراإلدارة لتوصيلها لمجلس اإلدارة وإذا 

الخاصة بها وبشكل خاص تنظيم عملية استيفاء   بالقوانين واللوائح  التزام الشركة وتمسكها  التأكد من  الشركة  كما تشمل وظيفة سكرتارية 
 المجلس.  من قبل اعتمادها والتي تم)تداول(،  والشروط الخاصة بهيئة السوق المالية للشركة 

من رئيس مجلس   على كافة مستويات الشركة، بدايةً   المحافظة على كفاءة وفاعلية عالقات العمل  سكرتارية الشركة أيضاً من بين مسئوليات  
لجان مجلس اإلدارة، إلى جانب اإلدارة العليا، ووظائف الرقابة واألطراف الخارجية  اإلدارة وأعضائه، واللجان الخاصة بهذا المجلس، وأعضاء

 عند اللزوم.  األخرى أيضاً 

لجان مجلس اإلدارة محاضر اجتماعات   سكرتاريةتقدم    ويجب أنراقب  كممجلس اإلدارة    اجتماع للجانشركة حضور أي  ليحق لسكرتارية ا
 مراجعتها وإدراجها في اجتماعات مجلس اإلدارة.من أجل لجان مجلس اإلدارة للتأكد من توصيلها للمجلس 

 تشمل المسئوليات األخرى على سبيل المثال ال الحصر اآلتي:

إدارة عملية إعداد ومراجعة تقرير مجلس اإلدارة السنوي وضمان من استيفائه لجميع المتطلبات التنظيمية وتقديمه إلى لجنة المراجعة   (أ
 ومجلس اإلدارة للموافقة عليها. 

 ركة.  شالتقرير التي أعدتها الأجزاء إكمال في ذلك  واعتمادها بماإعداد التقرير السنوي الحسابات الخاصة بالشركة تنسيق عملية   (ب
اإلفصاح عن    العامة،للمجلس )اجتماعات الجمعية    المناطة  الصالحياتالموافقة على التوصيات كما هو منصوص عليه في جدول   (ج

 . ذات الصلة تداول(موقع و   اإلدارة،مجلس  الحوكمة، الشركة، اإللكتروني موقعالالمساهمين، 
 ولجان مجلس اإلدارة في الشركة، والمحافظة عليها. اإلدارة،إدارة تنفيذ أفضل معايير الممارسات الدولية لسكرتارية الشركة ومجلس  (د
تقديم الدعم االستشاري واإلداري والذي يشمل طلب معلومات لهذا الغرض وأشياء أخرى ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء لجان مجلس  (ه

 هم.اإلدارة بناًء على طلب
تطبيق جميع المتطلبات الخاصة بسكرتارية الشركة كما ُنص عليها الضوابط المنظمة لمجلس اإلدارة عداد والتوصية بالتصديق على  اإل (و

 لمجلس اإلدارة. الصالحيات المناطةبما في ذلك جدول 
  المدرجة.بقواعد اإلفصاح اإللزامية للشركات  التزام الشركةالتأكد من  (ز
 لمجلس اإلدارة. العموميةاجتماعات الجمعية جدول أعمال التوصية بالتصديق على  (ح
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وذلك يشمل إعداد  القانونية وحوكمة الشركات    الشؤون بالتنسيق مع إدارة    مع المساهمين  العموميةتنسيق جميع اجتماعات الجمعية   (ط
وإعداد األجزاء الخاصة بسكرتارية الشركة   السنوية،حسابات  المواد والعروض التقديمية الخاصة بالشركة بما فيها التقرير السنوي وال

 للشروط التنظيمية.  طبقاً 
البرامج التدريبية، المخططات بالتنسيق مع اإلدارة العليا   بالشركة،  التعريف  برنامجتنسيق عملية إعداد وتطبيق مواد    له الصالحية في (ي

وعمل لقاء شخصي مباشر بين شخص وشخص عن مالحظات خاصة بشأن آفاق تطوير العمل، والشركة وعملياتها الرئيسية بما في 
 ذلك العمليات الخاصة بمجلس اإلدارة ولجنة مجلس اإلدارة مع أعضاء مجلس اإلدارة الجدد. 

وتسهيلها، وأيضا مع اإلدارة   مجلس اإلدارة والسكرتاريةل  التابعة  لجنةاليس  ر مع رئيس مجلس اإلدارة، الرئيس التنفيذي، ورئتنسيق األمو  (ك
 اإلدارة والتي تشمل متابعة أعمال المجلس مع اإلدارة. وقرارات مجلسللتأكد من تنفيذ تعليمات المجلس 

ولجنة المجلس، وأعضاؤه بشكل    المجلس،وهيئة السوق المالية لتعيين  البنك السعودي المركزي  تنسيق استكمال العمليات الرقابية مع   (ل
عن وظيفة االلتزام   ول ؤ المس  حتى مرحلة  المركزيلبنك السعودي  ل  مباشر مع األعضاء المحتملين بما في ذلك عمليات نماذج المالئمة

 .البنك السعودي المركزيللتأكد من تحققها والحصول على موافقة عليها من 
 أداء المتطلبات اإلدارية للوظيفة بما فيها:  (م

 التقويم، تنظيم، وحضور اجتماعات مجلس اإلدارة والتأكد من إتباع اإلجراءات الصحيحة من حيث القوانين واللوائح والتي تشمل   •
 (،وتعميم النشرات التنظيمية حسب طلب المراقب )المراقبون  ،والمعلومات، المواد الخاصة بمجلس اإلدارة ةألجندا

ويجب أن   .موقعةومقتبسات من محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة ال  واجتماعاته،اإلدارة    وقرارات مجلسمحاضر    إعداد وحفظ •
 .االجتماعفي   والتوصيات المطروحة   والقرارات ونتائج التصويتتشمل المحاضر على أسماء الحضور 

المناسبة وفي الوقت المناسب، وبعد محاضر وتوزيعها بنفس صيغة النموذج القرارات/ و اللنموذج موحدة  ةالتأكد من وجود صيغ •
 كما تشترط اللوائح.  ذلكُ يحتفظ بهم في سجالت الشركة و/أو الدفاتر

 لهم. وتقديم التوصياتالمساعدة في التنسيق ألعضاء المجلس  •
 اجتماعات مجلس اإلدارة.في حفظ التقارير والمواد كما تم تقديمها  •

مجلس اإلدارة، وأعضاء مجلس اإلدارة، ولجان مجلس اإلدارة التأكد من وجود وسائل تواصل مناسبة لتبادل المعلومات وتسجيلها بين   ( ن
 . رة / لجان مجلس اإلدارة كما حسب اإلمكانوبين اإلدارة ومجلس اإلدا

و الشركة، أو سكرتير ر بسكرتير الشركة، مدي  وماله صلةمسئولية التأكد من دقة المعلومات الموجودة في الموقع اإللكتروني للشركة   (س
 .المجلس
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، والذي يشمل كفاءة المجلس  وألعضائه وأعضاء لجان  السنوي، وتقديمه لمجلس اإلدارة  ومراجعة التقييمالمشاركة في عملية استعراض   (ع
 الترشيحات والمكافآت.س ولجانه بالتنسيق مع لجنة مستوى المجل

 

 لجنة المراجعة اختصاصات .5

 

والصالحيات واألنشطة والعالقات والمسؤوليات    واألدوار الرئيسيةوتكوينها،    المراجعةعضوية لجنة    المراجعة علىلجنة  تشتمل الئحة  
جزءا من ھذه الوثيقة في   وإدارتها وتنسيقها والذي يشکل، المراجعةباجتماعات لجنة   المتعلقةمن المتطلبات التشغيلية والعمليات    وغيرها

  جنبا - اإلدارةمستقبال لکل فترة جديدة لمجلس  -  العامة  الجمعيةمن قبل المساھمين في    المراجعةن أعضاء لجنة  ييتم تعيو الملحق ب.  
 .والتعيين وإجراءات الترشيحاتمع ما اعتماد الجمعية العامة لسياسة  وبما توافق ،المراجعة الئحةإلی جنب مع 

 األخرى لجان مجلس اإلدارةاختصاصات  .6

 
مجلس   ودعم    اإلدارةدعم  الرقابية  الداخلية    خاللمن    األعمالبمسؤولياته  والضوابط  الشركة  في  القرارات  اتخاذ  عمليات  كفاءة  ضمان 
وكذلك إلى الرئيس التنفيذي    المجلس، بتفويض بعض أعماله إلى اللجان األخرى في  اإلدارة له الصالحية  الترخيص، مجلس    وبروتوكوالت

 ومن خالل الرئيس التنفيذي ألعضاء اللجنة. 
 

التي    هيئة أو طرف آخر، كما يحدد المسائل  تفويضها إلىاإلدارة  مجلس  ال يمكن ل المسائل التي    الصالحيات المناطة للمجلسيحدد جدول 
قبل المساهمين في    واعتمادها من  اإلدارةتوصيات إلى مجلس  والتي تتطلب الموافقة على  لجان المجلس   تفويضها إلى  اإلدارةمجلس  ل  يمكن

 اجتماع الجمعية العامة.
 

 تم الذي  و ،  في الئحة صالحيات المجلس المفوضةوالرئيس التنفيذي يتم إدراجه بعد ذلك    اإلدارةإلى لجان مجلس    اإلدارةتفويض مجلس  
  األدوار، والمسؤوليات، واألنشطة الوظيفية   في  اإلدارةمن لجان مجلس  تفويض    كل.  اإلدارة  ولجان مجلس  اإلدارةمن قبل مجلس    االموافقة عليه

 الحاجة لذلك.  تالمساهمين متى دع وأخذ موافقةالتنظيمية  الجهة اعتماده منيجب 
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لجان مجلس   حاليا  العربية  بوبا  منها،    اإلدارةلدى  وتكوين كل  الرئيسيةالتالية، وعضوية  والسلطات،  وأدوارها  والمسؤوليات،  ،  واألنشطة، 

بشكل شامل في    تم ذكرهاالتنسيق،    واإلدارة /ذات الصلة والعمليات المتعلقة باجتماعات اللجنة،    األخرى والعالقات، والمتطلبات التشغيلية  
 ذات الصلة وفقا للمالحق التالية:  لوائح

 ب  الملحق- لجنة المراجعة  .1
 ت  الملحق-التنفيذية اللجنة   .2
 ث الملحق-لجنة االستثمار  .3
 ج الملحق-لجنة الترشيحات والمكافآت  .4
 ح الملحق- المخاطرلجنة إدارة  .5
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 التنفيذية  اختصاصات اإلدارة .7

 

كل مناسب  الدور األساسي لإلدارة هو اتخاذ القرارات التنفيذية العملية فيما يخص أغراض واتجاهات الشركة والتأكد من أن استخدام الموارد يتم بش 
 ارات فيها.لتحقيق أهداف الشركة. تلعب اإلدارة التنفيذية دورًا هامًا في دعم نتائج العمل من منطلق كونها القائدة والمسئولة عن اتخاذ القر 

لس العالقة بين اإلدارة ومجلس اإلدارة عالقة متشابكة ويوجد شرطًا واضحًا للحوكمة للتأكد من وجود فصل واضح للدور الوظيفي ومسئوليات مج
 اإلدارة مسئولة أمام مجلس اإلدارة وتلتزم باآلتي: اإلدارة وبين الدور الوظيفي ومسئوليات اإلدارة نفسها،

 إطار عمل السلطات المفوضة لمجلس اإلدارة المعتمد من المجلس نفسه. .العمل في 1

 التحقق من توفر مستوى مناسب من المهارات والموارد. . 2

وضع معايير أداء لإلدارة التنفيذية تنسجم مع أهداف الشركة، ويدخل ضمن اختصاصات اإلدارة التنفيذية ومهامها كما حددها مجلس اإلدارة . 3
 ال ال الحصر ما يلي: على سبيل المث

 تنفيذ السياسات الداخلية واإلجراءات والقواعد للشركة المقرة من قبل مجلس اإلدارة أو لجان مجلس اإلدارة حيثما كان ذلك مناسبًا. •
 للشركة.  االستراتيجيةإلى مواردها بما يتناسب مع الخطط واألهداف   باإلضافةاليومية للشركة  واألنشطةإدارة األعمال  •
 . المشاركة الفعالة في بناء ثقافة القيم األخالقية وتنميتها داخل الشركة •
  تضمن  التي  اقتراح استراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية والمرحلية وسياسات وآليات االستثمار والتمويل وإدارة المخاطر •

  غسل   مكافحة   مخاطر  إدارة  والتنظيم    و  مخاطر التسعير الصحي   و  مخاطر تعثر األطراف األخرى عن السداد و    السوق   اطرمخ
 الظروف اإلدارية الطارئة وتنفيذها. وخطط األموال

والنفقات الرأسمالية الرئيسية تملك األصول والتصرف   المالية، اقتراح وتطوير هيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها   •
 فيها بما يتماشى مع السلطة المقدمة إليها.

 المجلس للنظر في اعتمادها بشكل دوري.  ورفعها علىوالموارد البشرية   والوظيفية للشركةاقتراح وتطوير الهياكل التنظيمية  •
الداخلية كخط الدفاع األول، واإلشراف عليها بشكل عام فيما يتعلق بإطار اإلدارة للسياسات االساسية   وضوابط الرقابة تنفيذ أنظمة   •

 للسياسات واإلجراءات  األساسيةللشركة والمنظومة 
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وأصحاب عن المعلومات الجوهرية للمساهمين    واللوائح والتزامها باإلفصاحنظمة  تضمن تقيد الشركة باأل   واإلجراءات التيتنفيذ السياسات   •
 .  المصالح

المنشودة بما يمثل    النقدية(الموظفين، األموال    )األصول،التشغيل العملي وإدارة الموارد   • للشركة لتحقيق استراتيجية الشركة والنتائج 
 مجلس اإلدارة البيانات الرغبة في المخاطرة الموافق عليها من قبل

 تزويد المجلس بالمعلومات المطلوبة لممارسة اختصاصاته وتقديم توصيات بشأن ما يلي: •
 . تعديل رأس مال الشركة (أ

 . حل الشركة قبل األجل المحدد عضويتها منصوص عليها في اللوائح الداخلية أو البت في استمرارية الشركة (ب
 . احتياطيات إضافية للشركةاستخدام االحتياطي االتفاقي لتشكيل  (ت
 .طريقة توزيع صافي األرباح للشركة (ث

 سهم.األاقتراح وتطوير السياسة لتحديد أنواع المكافآت الممنوحة للموظفين مثل المكافآت الثابتة والمكافآت المرتبطة باألداء ومكافآت  •
عة، إعداد التقارير المالية وغير المالية الدورية المتعلقة بالتقدم المحرز في أعمال الشركة في ضوء الخطط واألهداف االستراتيجية الموضو  •

 تقديم هذه التقارير إلى المجلس. و 
 . إعداد، وتنفيذ، وإدارة أطر عمل حوكمة الشركات، وقواعدها، وسياستها، وإجراءاتها •
المهام   • المتعلقة بأعمال الشركة، بما في ذلك تحديد  إلى المستويات   الموكلةوالمسؤوليات    االختصاصاتتطوير السياسات الداخلية 

 . التنظيمية المختلفة
، والحرص على االلتزام بمستوى المخاطر المعتمد وكفايتها، والتحقق من فعالية تلك النظم  وإدارة المخاطرتنفيذ نظم الرقابة الداخلية   •

 .من مجلس اإلدارة
 .الشركة لتقديم ادعم الكافي لمجلس إدارة الشركة ولجانهتقديم معلومات مناسبة وفي الوقت المناسب لمجلس اإلدارة من خالل سكرتارية   •
اقتراح الصالحيات التي تفوض بها اإلدارة التنفيذية وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض على أن ترفع إلى المجلس تقارير دورية عن   •

 .ممارساتها لتلك الصالحيات
 . راتيجي وتنفيذ الخطط االستراتيجية في عمل الشركةتقديم توصيات للرئيس التنفيذي بشأن اتجاه الشركة االست •
 . الدراية والمعرفة باالتجاهات المعنية الخاصة ببيئة وسوق الشركة •
وإدارة   والرقابة الداخليةتولي المسئولية اليومية لتنفيذ الشركة لألشغال لتحقيق أهدافها بما يتوافق مع أفضل ممارسة لحوكمة الشركات   •

  .الخاصة بها والقوانين واللوائحالمخاطر ووفقا لقواعد سلوك الشركة 
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 الوظائف الرقابية  اختصاصات  .8

 

قامت الشركة   التأمين،دعمًا للتأكد من قوة ممارسات عملية حوكمة الشركات، وإدارة المخاطر، ولاللتزام بالشروط التنظيمية الخاصة بشركات  
ات أخرى فإن الدور الرئيسي وواجب  إشرافيهباإلضافة إلى أي متطلبات تنظيمية أو  بإعداد الوظائف التنظيمية الموضحة بالتفصيل الموجودة أدناه  

 ومسؤوليات وظائف الرقابة هذه تشمل على سبيل المثال ال الحصر:

 

 إدارة المخاطر   -1

 

عمل  وظيفة إدارة المخاطر مسئولة عن عملية إدارة المخاطر الشاملة في شركة بوبا العربية وتنسيق عملية إعداد سياسة إدارة المخاطر وأطر ال
 عداد تقارير باألخطار المادية وخطط معالجتها والتعامل معها. الخاصة بها لمراقبة قاعدة بيانات / سجل المخاطر وإل

إدارة المخاطر والتواصل معها، وتقوم هذه بوجود هذه المخاطر مع إمكانية الوصول مع لجنة    كبير موظفي القسميقوم قسم إدارة المخاطر بإبالغ  
وأدوارها، ومسئولياتها. يشمل الهيكل الوظيفي إدارة المخاطر التي تهدد المنشأة، وإدارة المخاطر التشغيلية وعمليات    الوظيفي،اللجنة بتحديد هيكلها  

  العمل والتحليلة والمخاطر التكنولوجية، إدارة استمرارية  المخاطر، وعمليات األمن والسالمة، إدارة المخاطر التي يمكن التأمين عليها، المرون
 المنطقي للمخاطر.

 تشمل مسئوليات وظيفة إدارة المخاطر على سبيل المثال ال الحصر: 

 إدارة المخاطر بشركة بوبا العربية. سياسة، واستراتيجية عملية  عمل،إعداد وحفظ إطار  •
 ار عمل إدارة المخاطر والوظائف الخاصة بإدارة المخاطر التي تهدد المنشأة.إعداد منهج لقيادة ومساعدة الشركة في تطبيق إط •
إعداد وحفظ قاعدة بيانات / سجل المخاطر إما عن طريق ورش عمل لتقييم حجم المخاطر، وضع خطط عمل واجتماعات حول   •

 االتصاالت غير الرسمية. المشاريع أو من خالل اجتماعات اإلدارة العليا / اإلدارة التنفيذية أو من خالل وسائل 
خطط معالجة المخاطر/ استراتيجيات كبح المخاطر لتقوم    و  للشركة  التشغيلية  للمخاطر  التعريفي  الملف  وضعتسهيل عملية   •

 اإلدارة بتنفيذها ومراقبة التقدم الذي أحرز في هذا الصدد وإعداد تقرير به.
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 للتأمين التعاوني  شركة بوبا العربية                               
 الئحة حوكمة الشركات                               
 الضوابط المنظمة لمجلس اإلدارة ولجنة المراجعة )الملحق أ و ب(                           

 (1جدول الصالحيات المناطة بمجلس اإلدارة )الملحق                                   

الشامل لشركة بوبا العربية للتأكد من التزامها باالستراتيجية الشاملة إلدارة المخاطر والـتأكد من التعرض   نمط المخاطرمراقبة   •
 يقع في نطاق مستويات الخطورة التي يمكن تحملها. الكلي للمخاطر

إعداد وتنفيذ آلية لدمج وتصعيد المخاطر الُمبلغ عنها من مختلف وحدات العمل وتقديمها إلى أصحاب المصالح ومتخذي القرار  •
 المعنيين. 

 العمل كنقطة تواصل مبدئية الستفسارات الموظفين عن إطار العمل والعمليات المرتبطة به. •
وترويج ثقافة الوعي بالمخاطر في داخل المنظمة من خالل التواصل المستمر، إقامة ورش عمل، عقد الحلقات الدراسية،  وضع   •

 والوسائل األخرى. 
المعتمد على حجم   • المراجعة  الداخلية وتخطيط  بتقييم الضوابط  الطمأنينة  فيما يتعلق ببث  الداخلية  المراجعة  التواصل مع قسم 

 المخاطر.
مراجعة نمط المخاطر المهددة لشركة بوبا العربية بشكل مستمر وتحليلها لتحديد األماكن الرئيسية المعرضة للمخاطر ومدى تركز   •

 هذه المخاطر بما في ذلك تحليل المخاطر من المنظور األكبر للشركة وإعداد خطط العمل األوسع نطاقًا.
المخاطر المهددة للمعلومات المستمر القوي بالتوازي وبالتواكب مع بيانات تقبل إدارة  توجيه وتعزيز المبادئ التي تدعم إطار عمل   •

ومخاطر إعادة التأمين وإدارة مخاطر السوق   مخاطر التسعير الصحيالتأكد من أن بيانات تقبل المخاطر تضمن    و،  المخاطر
 . األموال غسل مكافحة ومخاطرية التنظيم مخاطرالو  مخاطر تعثر األطراف األخرى عن السداد و 

بوبا العربية ألي اضطرابات التي يمكن    التأكد من تطوير، كفاءة واستدامة استمرارية إدارة العمل والتي تحسن مستوى مرونة شركة  •
 . وحجم ربحيتناسمعتنا،  خدماتنا،أن تظهر من حوادث داخلية أو خارجية وتقلل من تأثيرها الالحق على 

أو أن نقص البيانات تم    ألجله،لرقابة لتأكيد أن البيانات ذات جودة عالية للغرض التي سوف تستخدم  توفير الثقة والطمأنينة وا •
 تحديده وتفسيره. 

بوبا  • لشركة  المعلوماتية  التوافر، جودة، ومرونة األصول  السالمة،  السرية،  الخصوصية،  اللهجة وإرشادات حماية  تحديد وتيرة 
 العربية.

 والسالمة بشركة بوبا العربية وتعزيز ثقافة انعدام الضرر.  ُمثبتة لألمن/  قويةورقابة توفير قيادة  •
المحافظة على البرامج التأمينية لشركة بوبا العربية وتقديم النصح والمشورة واإلرشادات للمساعدة في إدارة العالقات الخارجية مع   •

 مقدمي الخدمة ومنهم المؤمنين والسماسرة. 
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 للتأمين التعاوني  شركة بوبا العربية                               
 الئحة حوكمة الشركات                               
 الضوابط المنظمة لمجلس اإلدارة ولجنة المراجعة )الملحق أ و ب(                           

 (1جدول الصالحيات المناطة بمجلس اإلدارة )الملحق                                   

 حوكمة الشركات ونية إدارة الشؤون القانو -2

 

القانونية والحوكمة الشؤون  القانونية و مسئولة عن    إدارة  الشركات بشكل عام  الشؤون  العربية وتنسيق إعدادها،  عملية حوكمة  لشركة بوبا 
وتنفيذها، وبعد ذلك التأكد من التزام جميع أصحاب المصالح في الشركة، وجميع هياكلها المعنية بحوكمة الشركات، أطر عملها، وقواعدها،  

بجميع   قيدشركة بالتللانونية  بالشؤون القوسياساتها وإجراءاتها والتي من شأنها تسهيل أفضل ممارسات حوكمة الشركة والمعايير الخاصة  
 حوكمة الشركات الخاصة بها. وخاصًة لوائحالقوانين واللوائح الخاصة بها، 

 للقوانين واللوائح الخاصة بها. مسئولة عن أطر العمل، القواعد، السياسات، واإلجراءات طبقًا   إدارة الشؤون القانونية والحوكمة

ومسئولية القسم أيضًا التأكد من التزام  الشركات،    المخاطر بالمسائل الخاصة بحوكمةبرفع تقرير إلدارة    والحوكمةتقوم إدارة الشؤون القانونية  
قسم حوكمة الشركات أيضًا بإدارة األمور الخاصة بهيئة السوق المالية و)تداول( بينما  الشركة وتمسكها بالقوانين واللوائح الخاصة بها. يقوم  

 التنظيمية والمتطلبات كما أقرها مجلس اإلدارة  ة العالقاتالقيادة الوظيفيتدير 

 

 على سبيل المثال ال الحصر اآلتي: الشؤون القانونية والحوكمة ومسئوليات إدارة الوظيفة الرئيسية 

 
 ة قانونيال

القانونية   المخاطر  المبادرات    تقديم-إدارة  لجميع  القانوني  الوضع  إدارة  أجل  القانونية من  المخاطر  إدارة  واألنشطة   االستراتيجيةخدمات 
التأكد من  والكيانات القانونية الجديدة والمشاريع المشتركة، بما في ذلك تصميم خطط الطوارئ حول عناصر المخاطر القانونية. االستثمارية

إجراء مراجعة   المطلوبة، بما يتماشى مع بيانات قابلية الشركة لتحمل المخاطر.  األطرافنية، إلى جميع  اإلبالغ الفوري عن أي مخاطر قانو 
، بما  سنوية كاملة للمخاطر القانونية للشركة بما يتماشى مع إطار تقييم المخاطر القانونية وتقديم المشورة القانونية لجميع مستويات الشركة

 منبثقة عن مجلس اإلدارة، وتأمين المشورة القانونية المستقلة الخارجية عند الحاجة. في ذلك مجلس اإلدارة واللجان ال 

ضمان توحيد العقود في االلتزام بالمتطلبات التنظيمية، والتفاوض على اتفاقات هامة  القدرة على إدارة العقود بما في ذلك  توفير-إدارة العقود  
عليها بما يضمن تحقيق المصلحة العليا للشركة، ورصد نجاح االتفاقات ضد النتائج، وتقديم موافقة مسبقة على جميع الوثائق      والتوقيع

 لضمان حماية الشركة من أي مطالبات. واألطر التشغيليةالقانونية 
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 للتأمين التعاوني  شركة بوبا العربية                               
 الئحة حوكمة الشركات                               
 الضوابط المنظمة لمجلس اإلدارة ولجنة المراجعة )الملحق أ و ب(                           

 (1جدول الصالحيات المناطة بمجلس اإلدارة )الملحق                                   

تصاالت والتفاوض الرئيسي للشركة مع الجهات الشركة في التقاضي واإلجراءات القانونية األخرى، بمثابة نقطة اال  تمثل-إدارة التقاضي  
حقوق    ، وتنسيق الدفاع عنوتقارير المطالباتالحكومية من وجهة نظر قانونية، وضمان تقديم جميع المطالبات المادية وفقا لمعايير الدعاوي  
 ة واألفراد وأي طرف آخر. ومصالح الشركة أمام المحاكم والتحكيم والسلطات العامة والخاصة أو الكيانات القانونية العام

تحدث الينا" لالمتثال لجميع القوانين واللوائح المتعلقة اإلبالغ عن المخالفات، "وجود البنية التحتية الكافية لمبادرة    ضمان-تحدث الينا"  "مبادرة  
واالستنتاجات واإلجراءات المتخذة مناسبة لضمان االمتثال لسياسة   وأن التحقيقات أن هناك تسجيل ومراقبة مناسبة للمخاوف التي أثيرت،

 المتابعة وأن تعمل بشكل فعال ومتسق. 

على   المطلوبة،  واإلجراءات  والعواقب  القانونية  المسائل  بشأن  الجودة  عالية  المشورة  ذلك  في  بما  االستشارية والتحقيقية  الخدمات  جميع  تقديم 
تقديم المشورة القانونية   صد وتحديد وتفسير التغييرات في التشريعات واللوائح التي تؤثر على أنشطة الشركة.مستويات المنظمة، بما في ذلك ر 

ما إلى والرقابة على جميع المشاريع االستراتيجية، بما في ذلك عمليات الدمج واالستحواذ، والمشاريع المشتركة، والتأسيس الفرعي، والتصفية، و 
 ذلك. 

 

 حوكمة الشركات 
رة جميع العالقات التنظيمية للشركة فيما يتعلق بهيئة السوق المالية، تداول، وزارة التجارة والصناعة، و الهيئة العامة لإلستثمار، إدا •

إقامة عالقات بناءة وشفافة مع جميع هذه الهيئات التنظيمية من أجل تسهيل الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة،   وضمان
ري بالمتطلبات التنظيمية والتغييرات، وضمان الوصول من منظور استشاري للتخفيف من التعرض للغرامات التنظيمية  وضمان الوعي الفو 

 . و / أو اللوم
النظام   • الفجوات الدورية   األساسيالتأكد من تحديث  القوانين واللوائح والتأكد من أن تحديث عمليات تحليل  للشركة بما يتماشى مع 

 الروتينية مقابل أنظمة الحوكمة وجميع القوانين ذات الصلة. 
ثل التسجيالت التأكد من أن جميع اإلجراءات القانونية متوافقة مع القوانين واللوائح المطلوبة في شروط الجهات القانونية المعنية )م •

 التجارية، العالمات التجارية وما إلى ذلك(. 
 الدولية لحوكمة الشركات في الشركة بالكامل. طبقًا للمعاييرقيادة عملية تنفيذ أفضل ممارسات  •
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 للتأمين التعاوني  شركة بوبا العربية                               
 الئحة حوكمة الشركات                               
 الضوابط المنظمة لمجلس اإلدارة ولجنة المراجعة )الملحق أ و ب(                           

 (1جدول الصالحيات المناطة بمجلس اإلدارة )الملحق                                   

 موافقة الجهاتإعداد والتوصية باعتماد نظام حوكمة الشركات بعد اعتماده من قبل مجلس اإلدارة وحيثما أمكن بعد الحصول على   •
  المنظمة لمجلس الضوابط    الرقابية وتنفيذ هذا النظام كما هو مذكور بالتفصيل في إطار عمل حوكمة الشركات، قواعد السلوك،

  .اإلدارة
نظام الشركات، وأي لوائح    ،والبنك السعودي المركزيمراقبة التزام الشركة بلوائح حوكمة الشركات الخاصة بهيئة السوق المالية   •

 أخرى حيثما انطبق ذلك والتوصية بتحسين أطر عمل ومعايير الشركة المرتبطة بها. 
التخويل التأكد من التزام الشركة بموجبات حوكمة الشركات بعدم الكشف واإلفصاح الخاصة بالقوانين وشروط اللوائح بما في ذلك   •

بإجازة استخدام اإلعالنات والمحتويات الخاصة بالتداول عقب الحصول على اعتماد مجلس اإلدارة أو سكرتير المجلس كما ينبغي  
 وحسب طلب المجلس.

ظيفة أمين العهدة وحفظ الكتيب الخاص بحوكمة الشركات، إطار عمل، قواعد، وجميع سياسات وإجراءات حوكمة الشركات  القيام بو  •
 ويكون الوصي عليهم.

واللوائح المرتقبة التي من المتوقع إصدارها في نظام حوكمة الشركات في المستقبل بما في ذلك    الرقابية، التعاميممراقبة الهيئات   •
 م مستوى اللوائح الخاصة بحوكمة الشركات وتلقي ردود أفعال الجهات الرقابية حسب الطلب.مسئولية تقيي

تولي الدور القيادي إلدارة وتنسيق جميع المتطلبات التنظيمية لجميع اجتماعات الجمعية العامة بما في ذلك إدارة تأمين موافقة   •
رة العالقات مع الهيئة العامة لسوق المال / تداول والحصول على  الجمعية العامة المتطلبة من الهيئة العامة لسوق المال وإدا

 تداول الجتماع الجمعية العامة التصويت.  قاعدة بيانات المساهمين من
 بحوكمة الشركات. التنظيمية الخاصةومراجعة تقرير مجلس اإلدارة سنويا والتأكد من استيفاءه جميع الشروط  •
المعلومات إدارة وتنظيم هيكل نظام حوكمة   • للتأكد من تقديم جميع  القرار  الخاص باتخاذ  العمل  الشركات بشكل يومي وإطار 

 الضرورة للرئيس التنفيذي، ورئيس مجلس اإلدارة عند طلبها في حينه وفي الوقت المناسب؛
الخاصة بنظام ممارسات حوكمة الشركات ومستوى االلتزام مقابل السياسات    علي وضعإعداد تقرير لحوكمة الشركات يحتوي   •

 حوكمة الشركات، وإجراءاتها، ولوائحها وأفضل ممارسات خاصة بها.
 

 والتكنولوجيا  السيبراني األمن مخاطر إدارة -3
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 للتأمين التعاوني  شركة بوبا العربية                               
 الئحة حوكمة الشركات                               
 الضوابط المنظمة لمجلس اإلدارة ولجنة المراجعة )الملحق أ و ب(                           

 (1جدول الصالحيات المناطة بمجلس اإلدارة )الملحق                                   

الدور   إلويتمثل  توفير    والتكنولوجيا  السيبراني  األمندارة  الرئيسي  يتعلق في  فيما  والتوصيات  والتحدي  األعمال  لقطاع  الثاني  الدفاع  مستوى 
األعمال وأمن المعلومات في الشركة، وذلك تمشيا مع أفضل ممارسات الحوكمة في جميع أنحاء العالم    استمراريةو   السيبراني  األمن  بمتطلبات

واستمرارية األعمال، واألمن السيبراني، وأمن البيانات، والتعافي من الكوارث، والحوادث الخطيرة، وتشمل   وجميع األنظمة السعودية ذات الصلة، 
 ال الحصر:  أدوارها الرئيسية، على سبيل المثال

 والتعافي من الكوارث للشركة بما في ذلك التقييمات السنوية األعمالتقديم خدمات تقييم ومراقبة استمرارية  •
 القيام بدور قيادي في إدارة األزمات •
 تكنولوجيا المعلومات / التقييمات، سواء داخليا أو من قبل أطراف ثالثة خارجية  وتنسيق تدقيققيادة  •
المعتمدة من قبل مجلس ا إلدارة من    إللكترونيةعمل السالمة ا    إطارمسئول عن تنفيذ   •   مااللتزا  لخال للشركة وفقا خارطة الطريق 

 المركزيالبنك السعودي الصادر عن  إللكترونيةاعمل السالمة  رباإلطا
 مسؤول عن المنظومة األساسية للسياسات واإلجراءات المرتبطة بها التالية:  •

 إدارة استمرارية العمل •
 حادثة خطيرة  •
 األمن السيبراني  •
 جودة البيانات  •

 تقديم تقارير عن تقييماتها وأنشطتها إلى المجلس و / أو لجنة المراجعة ولجنة إدارة المخاطر، حسب االقتضاء والحاجة  (أ
 اع مع أطراف ثالثة خارجية بشأن مجاالت خبرتها الموضوعية، مثل العمالء والمنظمين، حيثما اقتضت الضرورة والحاجة االجتم (ب

 الوظائف الرقابية  اختصاصات  .9

 دارة االلتزامإ -1
 

البنك صدرها  ي االلتزام هي الوظيفة المسئولة عن مراقبة التزام الشركة في جميع األوقات بجميع القوانين المطبقة، واللوائح، والقواعد التي  إدارة  

 والهيئات الرقابية المعنية األخرى، واتخاذ اإلجراءات الضرورية لتعزيز االلتزام بالشروط الرقابية. السعودي المركزي 
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 للتأمين التعاوني  شركة بوبا العربية                               
 الئحة حوكمة الشركات                               
 الضوابط المنظمة لمجلس اإلدارة ولجنة المراجعة )الملحق أ و ب(                           

 (1جدول الصالحيات المناطة بمجلس اإلدارة )الملحق                                   

االلتزام برفع تقارير مباشرة إلى لجنة المراجعة التي بدورها تفوض له وضع هيكله، أدواره الوظيفية، وطبيعة مسئولياته. يتكون قسم يقوم قسم  
 االلتزام من ثالث وحدات وهم وحدة االلتزام الرقابية، عملية معاينة االلتزام، والجرائم المالية. 

 ام على سبيل المثال ال الحصر: تشمل األدوار الوظيفية ومسئوليات قسم االلتز 

ومجلس الضمان الصحي التعاوني( ألنهم المسئولون عن وضع  البنك السعودي المركزي  والعمل مع المراقبين في الشركة ) •
   ونزاهتها.الشروط الرقابية والتأكد من االلتزام بهذه الشروط الرقابية لحفظ سمعة شركة بوبا العربية 

 ومجلس الضمان الصحي. البنك السعودي المركزي ين جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة من بالدور القيادي لتأم مالقيا •
بها سواء من مجلس اإلدارة    البنك السعودي المركزيإخطار  فورا بجميع الموافقات التي يتعين  البنك السعودي المركزي  إبالغ   •

 أو لجان مجلس اإلدارة أو الجهات الرقابية األخرى. 
دعم وإدارة البروتوكول الذي يوضح مسئولية األفراد تجاه المراقبين والمسئول عن عمل حفظ كافي للسجالت التي تضم جميع   •

في   المطلوبة  المعلومات  التقارير/  المراقبين وتقديم  التي حدثت مع  إلى جانب وضع  التفاعالت  لهم. هذا  المناسب  الوقت 
 البروتوكوالت لإلبالغ داخليًا عن النقاط األساسية لتفاعل المراقب، على سبيل المثال: نتائج عملية مراجعة المراقب.

أموال ومكافحة تمويل اإلرهاب بلعب دور أساسي في التحقق، وتحليل   غسلورصد أية عملية    الشركة لمنعتقوية إجراءات   •
  غسل اإلرشاد الضروري والتعليم لموظفي الشركة لمكافحة عمليات    جانب تقديميرات واإلبالغ عن هذه العمليات، إلى  التفس

 وغير المالية األخرى.   والجرائم الماليةاألموال، وتمويل اإلرهاب، 
بإجراء تفتيش شامل ودقيق وفحص  تقييم مستوى مختلف أقسام / وحدات الشركة فيما يتعلق بمدى االلتزام بالشروط الرقابية   •

العمليات األساسية الحالية المطبقة بما في ذلك عمل مقابالت مع اإلدارة والموظفين وفحص الوثائق المقدمة باإلضافة إلى  
 التركيز على المواضع المهمة.

عربية التدريب الكافي  تقديم و/أو تسهيل مجموعة من الجلسات للتأكد من تلقي جميع األشخاص العاملين في شركة بوبا ال •
 المناسب الخاص بالشروط والعمليات الرقابية الخاصة بأدوارهم الوظيفية ومسئولياتهم.

 مساعدة قسم خدمة العمالء في اإلدارة الفعالة و/أو تقليل عدد الشكاوى لكل سنة.  •
 امة. يتم اإلبالغ عن الحوادث الرقابية الهامة لمركز االلتزام تماشيا مع سياسة الحوادث اله •
اإلبالغ   • لجنة    عن مخاطرتولي مسئولية  اإلدارة،  إلى مجلس  المحددة  التنظيم  االلتزام ومشاكل  لمخالفات شروط  التعرض 

 المراجعة، ولإلدارة العليا / التنفيذية. 
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 للتأمين التعاوني  شركة بوبا العربية                               
 الئحة حوكمة الشركات                               
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 (1جدول الصالحيات المناطة بمجلس اإلدارة )الملحق                                   

 ركزي البنك السعودي المالسنوي والتأكد من استيفائه لجميع المتطلبات التنظيمية المتعلقة ب اإلدارةمراجعة تقرير مجلس  •

 

 إدارة المراجعة الداخلية  -2
 

 وهي جزء من نظام حوكمة شركة بوبا العربية وأنظمة الرقابة الداخلية.  والموضوعية،مستقلة تزود الطمأنينة إدارة  المراجعة الداخلية إدارة تعد 

المراجعة الداخلية هو مساعدة مجلس إدارة شركة بوبا العربية ولجنة مراجعة شركة بوبا العربية على حماية أصول، وسمعة، إدارة الدور الرئيسي 
الداخلية ذلك من خالل تقييم ما إذا تم رصد المخاطر الكبيرة األساسية وتم إبالغ مجلس اإلدارة ول جنة  واالستدامة المنظمة. تحقق المراجعة 

التنفيذية على تحسين كفاءة عملية الحوكمة،  المراجعة بها، وت  ، وفاعلية  وإدارة المخاطرقييم ما إن إذا كانت تحت السيطرة وبمساعدة اإلدارة 
 الضوابط الداخلية. 

بصفتها المسئولة عن "خط الدفاع الثالث" فهي تساعد شركة بوبا العربية في تحقيق غرضها وهو " حياة أطول، وأكثر صحة وسعادة " وذلك  
 الرقابة، وعمليات الحوكمة. المخاطر،مل منهج منظم ومنضبط لتقييم وتحسين كفاءة المنظمة في إدارة بع

هيكله، وتفويض أدواره الوظيفية ومسئولياته. ويشمل هذا    تفوض بتحديديقوم قسم المراجعة الداخلية برفع تقارير إلى لجنة المراجعة مباشرة والتي  
 ين ممن لديهم خبرة في المراجعات المالية، التشغيلية، قواعد االلتزام، وتكنولوجيا المعلومات. الهيكل قدرات المراجعين المحترف

 على سبيل المثال ال الحصر:  المراجعة الداخليةاألدوار الوظيفية ومسئوليات وظيفة تشمل 

ثالثة أشهر إلى مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق والتي تقوم إدارة المراجعة الداخلية بإعداد وتقديم تقرير كتابي عن أنشطتها على األقل كل  •
 تتضمن تقييما لنظام الرقابة الداخلية للشركة وخيارات وتوصيات بشأنها. 

ارنة تقوم إدارة التدقيق الداخلي بإعداد تقرير كتابي عام يقدم إلى مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق عن أنشطته المنفذة خالل السنة المالية مق •
يتم إعداد التقرير وتقديمه خالل الربع التالي لنهاية السنة    تمدة والتي تتضمن تفسيرات ألي انحرافات عن الخطة إن وجدت،بالخطة المع

 المالية. 
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 للتأمين التعاوني  شركة بوبا العربية                               
 الئحة حوكمة الشركات                               
 الضوابط المنظمة لمجلس اإلدارة ولجنة المراجعة )الملحق أ و ب(                           

 (1جدول الصالحيات المناطة بمجلس اإلدارة )الملحق                                   

( يتم توظيف موارد المراجعة  2( تستوفي أعمال المراجعة األغراض والمسئوليات الُمقرة هنا؛ )1تولي مسئولية إدارة األقسام بشكل جيد لكي )
 الداخلية. المراجعة مطابقة لمعايير الممارسة المهنية الُمحترفة للمراجعة   ل( أعما3ية بشكل كفء وفعال؛ و )الداخل

يشمل على سبيل المثال ال الحصر فحص وتقييم كفاءة وفاعلية نظام حوكمة شركة بوبا العربية، وعمليات إدارة المخاطر والرقابة المالية  •
 بالنظر إلى أهداف ومقاصد شركة بوبا العربية المحددة. والداخلية بها

 عربية. مراقبة نظام الرقابة الداخلية والتحقق من التزام الشركة وموظفيها بالقوانين واللوائح والتعليمات السارية وسياسات وإجراءات بوبا ال •
الثاني الخ • الدفاع  اصة بالمراجعة ومقدميها من األطراف األخرى،  االستناد واالعتماد على عمل الوظائف األخرى مثل وظائف خط 

لضمان أقصى حد للتغطية وتجنب ازدواجية الجهود المبذولة ولكن كما يحدد ويخصص لها فقط وبعد عمل تقييم شامل عن كفاءة 
 الوظيفة بما في ذلك االستقاللية.

ة حيث يكون هناك حاجة لطاقة عمل إضافية االستحضار أو المشاركة في استحضار وتوظيف أطراف خارجية أخرى لتولي المسئولي •
 وُيعد شيئا مجدي التكلفة.  يتم تعيين أي مقدمي خدمات مراجعة داخلية آخرين وفقا لسياسات وإجراءات شركة بوبا العربية. 

يمكن أيضا    تقديم خدمات استشارية ومشورة خاصة بعملية الحوكمة، إدارة المخاطر، والرقابة حسب المقتضيات لشركة بوبا العربية. •
الميزانية والشئون اإلدارية أو اإلدارة حسب  تقييم في نطاق شروط االستقاللية عمليات محددة عند طلب مجلس اإلدارة ذلك، لجنة 

 الحاجة. 
التعرض للمخاطر الكبيرة والمشاكل الرقابية التي تم تحديدها وتعريفها   • ة لجنة المراجعة، ولإلدار   للمجلس،تولي مسئولية اإلبالغ عن 

العليا بما في ذلك مخاطر النصب واالحتيال، مشاكل عملية الحوكمة، والمسائل األخرى الضرورية أو التي تطلبها لجنة  التنفيذية/ 
 المراجعة.

 مساعدة لجنة المراجعة في تقييم جودة أداء المراجعين الخارجيين ومستوى تنسيقهم مع المراجع الداخلي.  •

 اختصاصات االكتواري المعين  .10

 

على   للبنك السعودي المركزيمجاالت رئيسية تغطي جميع المسؤوليات المذكورة في قواعد وأنظمة العمل االكتواري   ثالثتنقسم الوظيفة االكتوارية إلى 

 سبيل المثال ال الحصر: 

. الحجز والتنبؤ  1  

حجز ال أ.   
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 (1جدول الصالحيات المناطة بمجلس اإلدارة )الملحق                                   

وأفضل الموردين(  والمساهمة،  األسعار،وزيادة  والتضخم، االتجاه، والتنبؤات في:   التحليل، : ب. التنبؤ والحجز )بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر  

إعادة    المال،المالءة ورأس    ،17المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية    المخاطر،التقارير االكتوارية )بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: إدارة  ج.  

 ات الخبرة( إدارة األصول والخصوم ودراس التأمين،

 . التسعير وتحليل البيانات 2

 أ. التسعير الطبي السنوي 

 ب. كفاية التسعير الطبي الفصلي 

 ج. النمذجة التنبؤية

 . تطوير المنتج 3

 أ. مراقبة أداء المنتج

 ب. تحليل تطوير المنتج الجديد

 ج. االتصال مع التسعير والتسويق والمبيعات فيما يتعلق بتطوير المنتج

 

يجب على مجلس اإلدارة واإلدارة العليا    ،2020مارس    1في    نشرها البنك السعودي المركزي • كما هو منصوص عليه في القواعد واللوائح االكتوارية التي  

فية باإلضافة إلى الوصول  بما في ذلك الموارد البشرية الكا  الشركة،للشركة تزويد الوظيفة االكتوارية بالموارد الكافية بما يتناسب مع حجم وتعقيد أعمال  

 إلى تكنولوجيا المعلومات واألنظمة المناسبة األخرى والتدريب والتطوير المهني. 

 األدوار والمسؤوليات اإلضافية المتعلقة بالخبير االكتواري المعين: 

وكذلك    البنك السعودي المركزيقواعد واللوائح الصادرة عن  • يقوم الخبير االكتواري المعين بتقديم التقارير والنماذج التنظيمية واإلشرافية الدورية وفقًا لل

 يطلبها البنك السعودي المركزي.  أي مهام اكتوارية إضافية 

والتحليالت  • يتمتع الخبير االكتواري المعين بالحق في الوصول إلى أوراق مجلس اإلدارة ودفاتر المحاسبة والسجالت والمستندات األخرى وخطط العمل  

المعلومات والتوضيحات التي    جداول التي تعتبر ضرورية للقيام بواجباتهم ويحق لهم الحصول عليها من مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للشركة الداعمة وال

وجميع أولئك    المعين،مع مراعاة الضوابط المناسبة للحفاظ على سرية معلومات الشركة من قبل الخبير االكتواري    ضرورية،يراها الخبير االكتواري المعين  

 الذين يساعدون االكتواري المعين في االضطالع بمسؤولياته. 

وتقديم ومناقشة النتائج   تقاريره،• يجب أن يتخذ الخبير االكتواري المعين الخطوات المناسبة إلشراك مجلس اإلدارة واإلدارة العليا بشكل فعال في نتائج  

 وعند االقتضاء والمدققين الداخليين والخارجيين للشركة.  المخاطر،مباشرة مع مجلس اإلدارة ومع لجنة التدقيق و / أو 
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منظمة وفقًا للمعايير المهنية التحادهم االكتواري. عندما ال يكون الخبير االكتواري المعين    الصارمة، • الحفاظ على سجالت عملهم تخضع لسرية البيانات  

االحتفاظ بها لمدة عشر سنوات على األقل داخل الشركة بعد تاريخ التقرير الذي تتعلق به  موظفًا في الشركة، يجب االحتفاظ بالسجالت داخل الشركة و

 والبنك السعودي المركزي. الشركة   ،السجالت أو الوثائق ويجب أن يكون الوصول إليها متاًحا فقط للخبير االكتواري المعين ومندوبيها

 

 اإلفصاح والشفافية   .11

 

ة  تؤمن شركة بوبا العربية أن نتائجها، ونظام حوكمتها، وأنشطتها المادية األخرى يجب اإلفصاح والكشف عنها بأقصى درجة ممكنة من الشفافي
 في نطاق القوانين واللوائح المحددة. واإلنكليزيةباللغتين العربية وبشكل فوري لجميع أصحاب المصالح في الشركة  المناسب،في الوقت  

الخاصة    المالية والتقاريري عملية الكشف وإعداد التقارير  فالشركة بمراقبة أفضل الممارسات    دارة الشؤون القانونية والحوكمة وسكرتاريةتقوم إ
لممارسات   المنتظم  الروتيني  والدعم  للتعزيز  توصيات  بتقديم  وتقوم  اإلدارة،  لمجلس  التطورات  هذه  الخاصةبشأن  الكشف   الشركة  بممارسات 

 واإلفصاح ألصحاب المصالح فيها.

تبرهم المساهمين فيها، مراقبيها، موظفيها،  تع  فيها والذي تقر شركة بوبا العربية بالتزامها بتقديم معلومات مفيدة عن أنشطتها لكل أصحاب المصالح  
طبقا للقوانين   واإلنكليزيةباللغتين العربية  والعامة من الناس بوجه عام وتلتزم بالكشف عن جميع المعلومات الملموسة في حينه في الوقت المناسب  

 واللوائح. 

لسنوية، القوائم المالية المرحلية المختصرة الربع سنوية طبقا للمعايير  لقوائم المالية اا  دقة واكتماليته في التحقق من  يتولى مجلس اإلدارة مسئول
إلى تقرير مجلس اإلدارة السنوي الخاص به    المحلية باإلضافة تفسرها / تعدلها اللوائح    ينطبق كماالدولية إلعداد التقارير المالية حيثما يمكن أن  

 وتقريره وحساباته السنوية الكاملة. 

ساهمين  مجلس اإلدارة ملتزم بتطبيق عمليات الترشيحات والتعيينات الخاصة بتعيين أعضاء مجلس اإلدارة بشكل شفاف وااللتزام بها بعد موافقة الم
 ائح والقوانين إلى جانب تعيين أعضاء لجنة المراجعة. العموميين على أساس التصويت التراكمي كما تشترط اللو 

 وتضمن ما يلي:  االعتباريجب أن تأخذ سياسات اإلفصاح الخاصة بشركة بوبا العربية بعين 
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المصلحة   • وأصحاب  المساهمين  جميع  يتمكن  الشركة   اآلخرينأن  بأداء  المتعلقة  المالية  المالية وغير  المعلومات  إلى  الوصول  من 
 فيما يتعلق بملكية األسهم والحصول على رؤية شاملة لموقف الشركة. ومعلوماتها 

بطريقة واضحة وصحيحة وغير مضللة ودون تمييز، بطريقة منتظمة ودقيقة وفي الوقت المناسب، باللغتين اإلنجليزية   اإلفصاحيتم   •
 ن.والعربية، وذلك لتمكين المساهمين وأصحاب المصلحة من ممارسة حقوقهم إلى أقصى حد ممك

للشركة جميع المعلومات المطلوب اإلفصاح عنها باللغتين اإلنجليزية والعربية، وأي تفاصيل أو   اإللكترونييجب أن يتضمن الموقع   •
 معلومات أخرى قد يتم نشرها بشكل شامل. 

 وتواتر إفصاحها. وضع إجراءات / قواعد إبالغ لوصف المعلومات المطلوب اإلفصاح عنها وطريقة تصنيفها من حيث طبيعتها  •
 تتم مراجعة سياسات اإلفصاح دوريا، والتأكد من التزامها بأفضل الممارسات واللوائح.  •

ا المحليين  تلتزم شركة بوبا العربية بالتطوير والحفاظ بجزء من التزامها باإلفصاح والشفافية باللغة العربية واإلنجليزية لضمان أن جميع مساهميه
 اٍو:واألجانب على علم بشكل متس

في نطاق الضوابط التي تسمح بها اللوائح    المساهمين بلغتينلتسهيل عقد اجتماعات الجمعية العمومية الهادفة والمطلعة باألخبار مع   •
 والقوانين، والتي تشمل مجاالت التقارير والحسابات بأعلى جودة. 

 طبقا للوائح والقوانين. بالبورصة بلغتينإعالنات التداول  •
 لموقع الشركة اإللكتروني بلغتين والذي يحتوي على معلومات عن الشركة ووثائق خاصة باآلتي: التحديث المستمر •

 عقد تأسيس الشركة   •
 نظام األساس  •
 التراخيص •
 جميع محاضر الجمعية العمومية  •
 جميع اإلعالنات عن التداول   •
 القوائم المالية المرحلية المختصرةاإلدارة السنوي، و كل مجموعة من مجموعات إعالنات التقارير المالية السنوية، تقارير مجلس  •
 أفضل الممارسات لحوكمة الشركات ومعلومات عن العالقة مع المستثمر  •
 كل المعلومات المطلوبة طبقا للوائح وقوانين المملكة العربية السعودية •
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النتائج   • المساهمين  سنوي وربع سن  المالية بشكلتقديم عروض تقديمية تفاعلية على اإلنترنت عن  التداول بإخطار  وي بعد أن يقوم 
 ومحللي االستثمارات بها ويقدمها المديرين التنفيذيين لشركة بوبا العربية.

للوائح ويحتوي على   • األدنى  الحد  السنوي دقيق ويحتوي على معلومات تفصيلية ويستوفي  الشركة  إدارة  تقرير مجلس  أن  التأكد من 
في   المستقبلية بمافهم نتائج التشغيل الحالية وغالبًا    المستثمرين فيمعلومات إضافية عند اللزوم وكما تسمح القوانين واللوائح لمساعدة  

لحالة المالية ويشمل التأثيرات المحتملة / المخاطر لالتجاهات المعروفة واألمور المستقبلية الغامضة بطريقة عادلة  ذ لك الوضع / ا
 ومتوازنة.

 معاملة المساهمين وحماية حقوق المساهمين ذوي األقلية   .12

  
ك صغار المساهمين من خالل نظامها لحوكمة  سوف تعمل شركة بوبا العربية على التأكد من معاملة جميع مساهميها بعدل وإنصاف، بما في ذل

ميع الشركات، والمراجعة الداخلية، وإدارة المخاطر وأيضا من خالل التأكد من أنه تم الكشف عن أي تعارض مصالح وتم تسجيله، ومراقبته وأن ج
المجلس  عند اللزوم، في نطاق النتائج معامالت الطرف المعني تم الكشف عنها بشكل مناسب بعد موافقة مجلس اإلدارة واعتمادها من لجنة  

الت  المالية التي تم اإلخطار بها، وتقرير مجلس اإلدارة السنوي طبقا لسياسات وإجراءات تعارض المصالح للشركة، وأن مثل هذا التعارض ومعام
 المساهمين طبقا للقوانين واللوائح. الطرف المعني تم تمثيلها بوضوح في اجتماعات الجمعية العمومية للشركة للحصول على موافقة وتصديق 

 
 تتخذ بوبا العربية الخطوات التالية لضمان المعاملة العادلة لمساهميها: 

 أوال. الحصول على حماية حقوق المساهمين.
التنفيذية بعدم التمييز بين المساهمين الذين يملكون نفس فئة األسهم، أو منعهم من الوصول إلى أي من حقوقهم    واإلدارة  اإلدارةثانيا. يلتزم مجلس  

 أو معلوماتهم. 
 ثالثا. تحدد السياسات الداخلية للشركة واإلجراءات الالزمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم.

 
 للمساهمين مبينة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.  جميع الحقوق المتعلقة باألسهم التي سيتم ضمانها
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يجب على شركة بوبا العربية أن توفر للمساهمين معلومات كاملة وواضحة ودقيقة وغير مضللة لتمكينهم من ممارسة حقوقهم بشكل صحيح، 
 بانتظام.وتضمن توفير هذه المعلومات في األوقات المناسبة وتحديثها 

  
  تتخذ شركة بوبا العربية خطوات جادة لتشجيع المساهمين للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على مختلف األمور سواء شخصيا

 أو بالوكالة في غيابهم.
 

ويتم دعوتهم لإلجابة على  تنص سياسة شركة بوبا العربية أنه يجب على جميع أعضاء مجلس اإلدارة حضور اجتماعات الجمعية العمومية  
 األسئلة الخاصة بهم التي يطرحها المساهمون مباشرًة. 

 
 يحضر أيضا ممثلون عن المراجعين الخارجيين لإلجابة مباشرة عن أية أسئلة بشأن المراجعة الخارجية وتقرير المراجعة الخارجية.

 
تي يتم إثارتها في اجتماعات الجمعية العمومية مع عمل تصويت تخصص شركة بوبا العربية تصويت منفصل لكل بنود األجندة المنفصلة ال

 منفصل لكل واحدة على أساس التصويت التراكمي أو غير التراكمي كما تنص اللوائح والقوانين. 


