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 شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني
 ) بوبا العربية " الشركة"(

 لجنة المراجعةالئحة  -ملحق ب  
 

 
 
 

 والمدةالتأسيس والدور الرئيسي  .1

 

في ااجتماع الجمعية من قبل المساهمين  ا، ثم تم اعتمادهم2009اإلدارة خالل عام في األصل من قبل مجلس الالئحة  تأسيستم   - التأسيس
الذي يتوافق مع لوائح حوكمة الشركات السارية و تمت الموافقة على هذا اإلصدار األخير،  ولقد اأدخلت عليه، بما في ذلك التعديالت التي العامة

، الحاجة، والذي يخضع لموافقة الجهات الرقابية عند م2019 سبتمبر شهر خاللارة في المملكة العربية السعودية، بموجب قرار مجلس اإلد
 .م2019 برمنوف 12بتاريخ  العامة الجمعية وموافقة

 

نزاهة البيانات المالية للشركة، واالمتثال للقوانين واللوائح التنظيمية ومراجعة  مراجعةممارسة  علىيتمثل دور لجنة المراجعة  -  الدور الرئيسي
 إدارة ،االلتزام إدارة ابط الرقابية المالية الداخلية،التوصيات المقدمة إلى المجلس أو تقديم التوصيات له، متى كان ذلك مناسبًا، بشأن الضو 

من خالل لجنة إدارة  المراجعةالخارجيين.  وتتولى اللجنة أيضًا أعمال  المراجعينوأداء  الخارجية المراجعةمراجعة عملية ، الداخلية المراجعة
لية المخاطر بالشركة وذلك للتأكد من كفاية عمليات إدارة المخاطر بالشركة وفعاليتها، خاصة فيما يخص أثر تلك العمليات على التقارير الما

 للشركة ومدونة سلوك األعمال لديها.

 

 المراجعيين ، التنفيذية اإلدارة، لجنة إدارة المخاطر ،  اإلدارةمجلس  كاًل من عمل فعالة مع عالقةأدائها لواجباتها على  خالل مناللجنة  وتحافظ
دارةو  الداخليين والخارجيين ومعارفه ويحافظ مهاراته  منيؤدي كل عضو في اللجنة الدور المناط به بفاعلية، عليه أن يطور  ولكي. لتزامالا ا 

 على مستواها بما في ذلك فهم مسؤوليات اللجنة وفهم أعمال الشركة وعملياتها وأهم المخاطر الماثلة أمام أعمالها.

 

 مدةأن تتجاوز  يجبلشركة وال لاألساس  النظاميحددها  الذيو المجلس نفسه  عضويةمع مدة  المراجعةلجنة  عضوية مدة ترتبط - المدة 
اجتماع  فيوالجهات التنظيمية ثم بموافقة المساهمين  اإلدارة الشركات وبموافقة مجلس نظاموفقًا ألحكام  كحد أقصى ثالث سنوات عن العضوية
  .العامةالجمعية 

 

 الجهاتعدم ممانعة  على الحصول بعد فقطواحدة  لمرةلمدة ا تجديديجوز و  الواحدة اللجنة مدة طوالمنصبه كعضو  لجنة المراجعة عضو يشغل
 ضافيةإللعضو باالستمرار لدورة  يمكن أنه عنييمما ويجوز أن يكمل العضو الجديد مدة سلفه  ،موافقة الجمعية العامة بعد، وذلك التنظيمية

 . فقط واحدة
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 العربية كةالممل نيناقو وبما يتوافق مع أنظمة و  التنظيمية الجهات ممانعةبعد أخذ عدم  ذلكو  مستقاًل، عضواً  المراجعة لجنة رئيس يكون أن يجب
   .السعودية

 

 والسكرتير العضوية والرئيس .2

 

لجنة الترشيحات  يةتوصعلى  بناءً من عدد ال يقل عن ثالثة وال يزيد على خمسة أعضاء،  المراجعة لجنة لُتشك   – الرئيسو اللجنة تشكيل
 .  السعودية العربية المملكة في بها المعمول األنظمةللقوانين و  وفقاً ذات العالقة  التنظيميةبعد موافقة المجلس والجهات و ، والمكافآت

 

 ،بوبا العربية إدارةفيها أعضاء في مجلس  اللجنة مستقلين، وال يجوز أن يمثل أغلبية أعضاء أعضاءيجب أن يكون أعضاء لجنة المراجعة 
 اإلدارة مجلسأن يكون رئيس  يمكنوال مستقل على األقل وأن ال تضم أيًا من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين،  عضوأن يكون بينهم  على

 عضوًا في لجنة المراجعة.  
 

 مجالس أعضاء أحد يكون ال أن يجب كما. مستشاريها أو موظفيهايكون عضو لجنة المراجعة من المديرين التنفيذيين في الشركة أو  أال يجب
ومنهم على سبيل المثال ال الحصر اآلتي:   بالشركة العالقة ذوي األطراف أحد ممثلي أو منسوبي أو مستشاري أو موظفي أو مديري أو إدارة
الذين تربطهم قرابة من الدرجة األولى بمجلس إدارة الشركة أو واألشخاص الموردون، ، المراجعون الخارجيونن، يالمؤسس أو  ينالمساهمكبار 

  الموظفين التنفيذيين في الشركة.
 
 يكون أن الشركة، حسابات مراجع لدى أو للشركة، المالية أو التنفيذية اإلدارة في الماضيتين السنتين خالل يعمل كان أو يعمل لمن يجوز ال

 .المراجعة لجنة في عضواً 
 

قطاع التأمين في المملكة العربية بأي شركة أخرى تعمل  اإلدارةمجلس  انأو لج إدارة يكون أعضاء لجنة المراجعة أعضاء في مجلس أال يجب
، ويجب أن اليكون قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة أو عضوية أي من لجان مجلس اإلدارة ألي شركة في قطاع التأمين في السعودية
  في الشهور اإلثنى عشر التي تسبق تعيينه.المملكة 

 
 ألكثر من أربع شركات عامة. راجعةي في لجان مزامنيخدم بشكل تأن  راجعةالم جوز ألي عضو من أعضاء لجنةال ي
 
ة ، يتم تعيين أعضاء لجنوالمكافآت الترشيحات لجنة وتوصية العامة لجمعيةلاإلدارة  مجلس وتوصية ،التنظيمية الجهات ممانعة عدم أخذ بعد

ة ويحدد المجلس رئيس لجنة المراجعة من بين أعضاء لجنة المراجع ،( سنوات3فترة تعيينه لمدة ثالث ) وتكون العامةالمراجعة من قبل الجمعية 
  .التنظيمية الجهات من المكتوبة الممانعة عدمو  المكافآتبتوصيات لجنة الترشيحات و  خذاألبعد  وذلك العامةالجمعية  فيالمعينين 
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 عالقة مالية أو تجارية مع أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة. أوقرابة  صلةلجنة المراجعة  لرئيسال يجوز أن يكون 

 
 .التنفيذية للشركة إذا كان من شأن تلك العالقة أن تؤثر على استقالليتهاإلدارة  مع بعالقةرئيس لجنة المراجعة  يرتبطال يجوز أن 

 
شرط  في حال فقدانه راجعةمن أعضاء لجنة الم عضو الحق بعزل أي ،كتابةً  التنظيمية الجهةبعد الحصول على عدم ممانعة  لمجلس اإلدارة

شركات التأمين التعاوني أو الئحته التنفيذية أو أحكام اللوائح  مراقبةمخالفة ألحكام هذه الالئحة أو أحكام نظام  شروط العضوية أو ارتكابه من
 والتعليمات األخرى ذات العالقة.

 
 .تاريخ نفاذ استقالته من عاألقل لمجلس اإلدارة قبل شهر سبقاً طلب استقالته مُ  االستقالة شريطة أن ُيقدِّم راجعةيحق لعضو لجنة الم

 
 وتزويد االستقالة أسباب توضيح معأعضاء لجنة المراجعة  من عضوستقالة أي إب كتابةً ، الحاجةالجهاَت التنظيمية، حسب  إشعارالش ركُة  على

 االستقالة. طلب من صورة - الحاجة عند -لجهات التنظيمية ا
 

 كتابةً  ممانعةال عدم ثم والمكافآت الترشيحات لجنة بتوصية خذاأل بعد -عضو ضافةإأو تم  عضاء أثناء مدة العضويةاألإذا َشغر مركز أحد 
يكمل  حيث رالمركز الشاغمن شغور هذا المنصب عضوًا آخر في  خالل مدة أقصاها شهرُيعين مجلس اإلدارة  - من الجهات التنظيمية

 . المراجعة لجنة في البديل العضوالموافقة على تعيين  ةالمقبل العامةعلى الجمعية  عينو يت ،العضو الجديد مدة سلفه
 

مؤهلين يكون أعضاء لجنة المراجعة أن  ضمانللجنة الترشيحات والمكافآت اآلليات الالزمة  اقتراحعلى  بناءً مجلس اإلدارة  يضع – المعرفة
 المالية لشؤونبا - بمن فيهم رئيس لجنة المراجعة -مختص  عضو علىويجب أن تضم لجنة المراجعة   ،تأهياًل مناسبًا لتولي مسؤولياتهم

 .المحاسبيةو 

 

ويجب على جميع  سرية المعلومات وعدم اإلفصاح مع الشركة، يةعلى اتفاق اللجنة عضاءأالمجلس و  يوقع أعضاء أن يجب – سرية المعلومات
 .اللجنة في العملحتى بعد تركهم  المجلس لجان أو المجلس بأعمالعلى سرية المواضيع المتعلقة  المحافظة اللجنة وأعضاء المجلسأعضاء

 

 مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة. راجعةال يجوز أن يكون لعضو لجنة الم – المصالح تعارض

 

وللشركة أن تطالبه  ،الشركة تزاولهاالمشاركة في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو المتاجرة في األنشطة التي  المراجعةال يجوز لعضو لجنة 
 بالتعويض عن أي ضرر لحقها نتيجة لهذا العمل أو التصرف.

 
 يتعين على كل عضو من أعضاء لجنة المراجعة أن يفصح للجنة عما يلى :

 .اللجنة تقرر حسبما أوالتجارية والعائلية  بالمسائل متعلقة -على سبيل المثال ال الحصر - أي مصلحة مالية شخصية .أ
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 نشأ عن تداخل المناصب الوظيفية اإلدارية.يأي تضارب محتمل في المصالح  .ب
 

هناك  اذا كانال إهذه المصلحة، بيصوت أو يناقش قرارات اللجنة في المسائل المتعلقة  أن السابقة الحاالت من حالة لديهعضو يجوز ألي  ال
 .عليه سإفصاح مسبق عن هذا التضارب وحصل على موافقة المجل

 
ذوي العالقة قبل دفع الِقسط المستحق  طرافأو األ المراجعةيجب على الشركة عدم إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين ألي من أعضاء لجنة 

اذا تقدم أي من أعضاء لجنة الم ،بالكامل للمطالبة بدفع تعويض لوثيقة تأمين صادرة له عن الشركة، فيجب التعامل مع المطالبة وفقًا  راجعةو 
بأي مطالبة بدفع تعويض  اإللتزام إدارةالواردة في الالئحة المطبقة على مطالبات العمالء وبدون معاملة تفضيلية، مع ضرورة إشعار  راءاتلإلج

 .ألي عضة من اعضاء اللجنة لوثيقة التأمين
 

وذك  عليهاالموافقة على أي تغييرات تطرأ و لجنة المراجعة من وقت آلخر  عضوية متابعةيتولى مجلس اإلدارة أن  على – مراجعة العضوية
 .والمكافآت الترشيحات لجنة توصياتعلى  بناءً 

 

شروط العضوية الواردة في هذه الالئحة أو أي من  شرطمباشرًة إذا حدث أي َتَغيُّر من شأِنه اإلخالل ب المراجعةتنتهي عضوية عضو لجنة 
وال يجوز لعضو  ،إبالغ الشركة كتابًة فور حدوث هذا الت غيُّر راجعةوعلى عضو لجنة الم الشركة،أخرى ُتصدرها  قراراتلوائح أو تعليمات أو 

 حضور أي اجتماع للجنة يعقد بعد تاريخ حدوث الت غيُّر. المراجعةلجنة 

 

 يتولىعلى أن  ،بناء على توصية لجنة المراجعة وموافقة مجلس اإلدارة جعةرالجنة المل رسكرتيك ُيعين أحد موظفي الشركة – اللجنة سكرتير
اعداد محاضر اجتماعاتها والتأكد من ت رالسكرتي   على هذه المحاضر. هتوقيع إلى باإلضافةرئيس لجنة المراجعة  وقيعأعمالها اإلدارية و 

 

 .لمجلس اإلدارة اً أو سكرتير  ألي لجنة أخرى من لجان مجلس اإلدارة راً سكرتي راجعةال يجوز أن يكون سكرتير لجنة الم
 

 علقةالمت بالمتطلبات الوفاء تم إذا السنوي التعويض على سالمجل لجان وأعضاء المجلس أعضاءجميع  يستحق  – مكافأة أعضاء اللجنة
 معتمدةال المكافآتبموجب سياسة لجان المجلس  أعضاءالخاصة بأعضاء المجلس و  وتحدد قيمة المكافآت باألعضاء، الخاصة بالمكافآت

  .السعودية العربية المملكة في بها المعمول واألنظمة القوانين بها يسمح الني المعايير ضمن تقديمها وتم العامةمن الجمعية  مسبقاً 

 

و توصية  ُيصدره مجلس اإلدارة رارقيمة المكافأة بق، وتحدد اجتماعتهامن  اجتماعمكافأة عن إنجاز مهامه لكل  راجعةيستحق سكرتير لجنة الم
 .والمكافآت من لجنة الترشيحات

 

 االجتماعات .3
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للشركة.   يةالمال القوائم مع دورية بصفةويجب أن تتوافق هذه االجتماعات ستة اجتماعات في السنة على األقل،  راجعةتعقد لجنة الم -التكرار
 عم السنوي جتماعاال فيها بما ،عالقة وذ خارجيالمجلس أو من طرف  أعضاء أعضاء اللجنة أو حدأتماعًا عند طلب كما يعقد أمين السر اج

 . اإلدارة مجلس

 
 

 
 

 عقد اجتماعات أخرى استجابًة ألي من اآلتي على سبيل المثال ال الحصر: -متى ما دعت الحاجة  - راجعةويمكن للجنة الم
 اإلدارة.طلب من رئيس مجلس  .أ

أو الخبير االكتواري عقد اجتماع اللجنة لوجود حاجة   زامالخارجي أو الداخلي أو مسؤول االلت راجعالحاالت التي يطلب فيها الم .ب
 تستدعي ذلك.

 وتعارض االلتزام ومسائل، المراجعة مسائلمثل: المسائل المالية و  ،الحصر ال المثال سبيل على ،أخرى مسائلاجتماعات بشأن  .ج
 .العالقة ذو أطراف تعامالتو  واألخالقي المهني السلوك قواعد، المصالح

 

 :يجب أن يضم النصاب القانوني في أي اجتماع عاألقل على – النصاب القانوني
 أغلبية أعضاء اللجنة، حيث يكون عدد الحاضرين فردي أو أ.

 .نصف األعضاء، حيث يكون عدد الحاضرين في اإلجتماع متساوي ب.
و يمكن للعضو حضور اإلجتماع شخصيًا، أو عن طريق عن طريق المكالمات الهاتفية أو عن طريق مكالمة بدائرة بث فيديو مباشر أو أي  

 .وسيلة أخرى مماثلة وبالتالي فإنه سيتم اعتباره حاضرًا لغرض اكتمال النصاب النصاب القانوني لحضور اجتماعات اللجنة

 

من داخل الشركة أو خارجها لحضور  راهدعوة من ت المراجعة للجنة ويمكنفقط،  اللجنة سكرتيرو  أعضاءهااجتماعات اللجنة  يحضر – الحضور
 اجتماعاتها إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

 

 .اللجنة إجتماع لينوب عنه في في غياب رئيس لجنة المراجعةأن تكلف لجنة المراجعة رئيسًا مؤقتًا من األعضاء الحاضرين  يجوز
 

كحد  السنوي المجلس تقريرالسنوية و  اجتماع المجلس الذي ُتمَنح فيه الموافقة على البيانات المالية حضوررئيس لجنة المراجعة على  يجب
 .أدنى

 
دون  تقديم  ألكثر من ثالث جلسات متتالية راجعةإذا تخلف عن حضور اجتماعات لجنة الم مراجعةُيعدُّ العضو مستقياًل من عضوية لجنة ال

 .مجلس اإلدارةل مقبولُعذٍر 
 

 .اإلدارة مجلسحضور ل الحاجةدون  سنوياً مرة واحدة على األقل  نيالخارجي نيالمراجعتجتمع لجنة المراجعة مع 
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 ملحوظاتهمديم والممثلين القانونيين وموظفي إدارة المخاطر لتق االلتزامالداخليين والخارجيين وممثلي إلى المراجعين دعوة لجنة المراجعة  توجه
 .المراجعة لجنة إلى
 

مع المستشار القانوني  اجتماعات عقد يلزم كما  ،منتظم بشكل الشركات حوكمةو رة الشؤون القانونية إدا مع اإلجتماع المراجعة لجنة على يجب
 .ذلك إلى الحاجة دعت متى الخارجي

 

حاً  راجعةوفي حال تساوي عدد األصوات ُيعدُّ صوت رئيس لجنة الم باألغلبية راجعةت لجنة المراراتصُدر ق - التصويت  يوثق، على أْن ُمرجِّ
بالنيابة أو الوكالة عن أحد  راجعةلجنة الم قراراتال يجوز التصويت على و  ،في محضر االجتماع رافجميع األط آراء راجعةسكرتير لجنة الم

 األعضاء.

 

  وقائع االجتماعات .4

 

أو من يمثله إشعارًا بكل اجتماع ويتضمن اإلشعار تاريخ عقد االجتماع وزمانه ومكانه ويعممه على جميع يرسل سكرتير اللجنة  – اإلشعار
 .االجتماع تاريخ من األقل على أيام خمسةقبل   -ممكناً إذا كان ذلك  - الحاضرين من وغيرهمأعضاء اللجنة 

 

 مدة خاللإلى أعضاء لجنة المراجعة االجتماع والوثائق والمعلومات الالزمة  أعمالأو من يمثله جدول سكرتير اللجنة يرسل  – األعمالجدول 
  .االجتماع تاريخ قبل أيام خمسة عن التقل

 

إذا كان ذلك  - الحاضرين من وغيرهمأو من يمثله المستندات المؤيدة إلى جميع أعضاء اللجنة سكرتير اللجنة يرسل  – المستندات المؤيدة
 .االجتماع تاريخ من األقل على أيام خمسةقبل  - ممكناً 

 

 .المطروحةلجنة من إجراء أكبر قدر مطلوب من النقاشات ينبغي إتاحة الوقت الكافي لتمكين ال – مدة االجتماع

 

توقيع يتأكد من موافقة و و أن يتأكد من تدوين جميع وقائع اجتماعات اللجنة والقرارات الصادرة عنها اللجنة  سكرتيرعلى  – محاضر االجتماع
تسجيل أسماء الحاضرين  كما يجب أن تتضمن المحاضر  ،اإلجتماع اضرعلى مح توقيعهو  لإلجتماع الحاضرون اللجنة ضاءأع جميع

إلى المجلس إرسالها  يجبو  ،عينويفضل أن يكون في غضون أسبو  -الجتماعوُترَسل إلى األعضاء في أقرب وقت ممكن بعد ا ،الموجودين
. يجب  في المصالح تعارضهناك أن ال يكون  شرطالمجلس  باجتماعصلة  ذات مهمةمع أي أوراق على المحضر  ةاللجن موافقة أخذ بعد

 وأعداد محاضر لها وحفظها في سجل خاص ومنظم. التصويت ونتائج اللجان توصيات توثيق

 

 الصالحيات .5

 

 ضمن نطاق مسؤولياتها بالمهام التالية: -يفوض الَمجلُس َلجنَة الُمراَجعِة 

 .الالئحة هاألنشطة ضمن نطاق هذتنفيذ  .أ
 عند اللزوم. إشراك أي مستشار خارجي لطلب المساعدة في أداء مهام محددة من أجل دعم اللجنة في أداء عملها .ب
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ذا  .ج  .لذلك المجلس إشارالتحقيق في أي نشاط ضمن إطارها المرجعي والتدخل إذا رأت اللجنة ذلك مناسبًا وا 
 ماعات إذا لزم األمر.التأكد من حضور مسؤولي الشركة في االجت .د
دارة الشركة وجميع الموظفين واللجان والمستشارين القانونيين  .ه الداخليين والخارجيين في  والمراجعيناالتصال مباشرة بمجلس اإلدارة وا 

 مقر الشركة الرئيسي و/أو في فروعها ولدى األطراف األخرى ذات الصلة بالشركة.
 .التمتع بحق الوصول غير المشروط للمعلومات ذات الصلة ومراجعة جميع السجالت والوثائق الخاصة والسرية الالزمة ألداء أنشطتها .و
رسال  مراجعيإعادة تعيين وتعويض  أودقة عليها فيما يخص أداء وتعيين مراجعة مقترحات اإلدارة والمصا .ز الحسابات الخارجيين، وا 

 .التوصية إلى المجلس للموافقة عليها
وكذلك مراجعة السياسات من أجل توفير بالتعاون مع اإلدارة التنفيذية، وشروطها  المراجعةمشاركة  أتعابالموافقة على و  المراجعة .ح

 . عند الحاجة منح الموافقة الُمسب َقة على هذه الخدماتو الحسابات الخارجيين،  مراجعين تدقيقية من قبلالخدمات غير ال
وعلى الرغم  ،شروط التفويض في سجالت اللجنة تفويض أي إجراءات تنصب في دعم وظيفتها إلى الشخص المختص شريطة توثيق .ط

باإلشراف  ال يحق للجنة تفويض أي من صالحياتها المتعلقة أن تفوض المساءلة عن أدائها لواجباتها. كما للجنةمن ذلك، ال يحق 
 .االلتزام ةإدار  أو ةالداخليالمراجعة  إدارة على

 أو ألضرار الشركة تعرضت أو عملها اإلدارة مجلس أعاق إذا لالنعقاد للشركة العامة الجمعية دعوة اإلدارة مجلس من تطلب أن .ي
 .جسيمة خسائر

 

 األدوار والواجبات والمسؤوليات .6

 

والمساهمين في الشركة ومجلس إدارة الشركة عن تنفيذ أحكام هذه الالئحة،  التنظيمية الجهاتمسؤولين أمام  راجعةيكون أعضاء لجنة الم
 مجلس اإلدارة. قرارب الصادرة اللجنةوعن تنفيذ خطة عمل 

 
أخرى قد تؤثر على  راتتقديم مصلحة الشركة على أي اعتبامن خالل  وذلكوجة  أكمل على مهامهم تأديةيجب على أعضاء اللجنة 

يجب على أعضاء و  ،ي سواء من داخل الشركة أو خارجهادون أي تأثير خارج مهامهميؤدي أعضاء اللجنة أن  يجبو  ،رارتهمأعمالهم وق
 تتعارض مع مصلحة الشركة أو مساهميها أو أي أصحاب مصلحة آخرين.اللجنة عدم السماح لمصلحتهم الشخصية بأن تأتي قبل أو 

 

 على لجنة المراجعة أن تقوم بما يلي:
 
 

 
 وخطة عمل اللجنة: الالئحة
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 توضع خطة عمل سنوية مفصلة تتضمن الموضوعات الرئيسية التي ستُناَقش خالل العام إضافة إلى تواريخ االجتماعا (أ

 الداخلية: المراجعة

الداخلي  المراجعةالداخلية للشركة، والذي يغطي كافة سياسات ومسوؤوليات  المراجعة نظامالسنوي عن  المراجعةإعداد تقرير لجنة  .أ
 متاح التقرير ويكونللمساهمين ألخذ الموافقة على النتائج السنوية،  العامةالتي يتم تقدميها على المساهمين في اجتماع الجمعية 

 .العامةاجتماع الجمعية  موعد انعقاد ل عشرة أيام على األقل منلجميع المساهمين قب
 اإلدارة للموافقة على المعامالت المالية وتسجيل البيانات المالية ومعالجتها. تتبعهاالداخلية التي  المراجعةمراجعة أنظمة و  دراسة .ب

اإلدارة لضمان أن تكون البيانات المالية مستمدة من النظم المالية األساسية وممتثلة للمعايير تتبعها مراجعة الضوابط والعمليات التي  .ج
 لمراجعة اإلدارة المناسبة. وخاضعةوالمتطلبات الالزمة 

دارة المراجعة مهامتقييم فعالية  .د  .المخاطر لجنة خالل من المخاطر الداخلية وا 

 .قبل اإلدارة منالتوصيات  تنفيذ من تأكدالداخلية، وال المراجعةجراءات االحسابات الداخليين والخارجيين و  مراجعيمراجعة تقييم  .ه

بداء متابعة تقارير الزيارات الميدانية والتفتيش الصادرة عن الهيئات التنظيمية وغيرها من الكيانات اإلشرافية والرقابية المعنية،  .و وا 
 في شأنها. الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة

 تمويل اإلرهاب واالحتيال.مكافحة غسل األموال و  اجراءاتو ضوابط التأكد من فعالية  .ز

 ارتكاببشأن احتمالية  من ناحية إثارة المخاوفمعها  والمتعاقديناستعداد الشركة وكفياتها في ترتيب موظفيها  مراجعة مدى .ح
 المناسبكما تتأكد اللجنة من أن هذه الترتيبات تسمح بالتحقيق  ،المسائلر المالية أو غيرها من المخالفات في إعداد التقاري

جراءات المتابعة المناسبة  .والمستقل في مثل هذه األمور وا 

ضمان تنفيذ أنشطة الشركة بطريقة ل وذلكرتها من مجلس إدامعتمدة و مكتوبة لقواعد السلوك  الئحةالتأكد من أن الشركة لديها   .ط
 عادلة وأخالقية.

   .العامة لحوكمة شركة بوبا العربية الترتيبات مراجعةلموافقة على لمع لجنة إدارة المخاطرة  التنسيق  .ي

، حسبما تطلبه الجهات التنظيمية المجلس قبل من عليها والموافقة التوصية تم التيالداخلية  المراجعة اساتيوس مهاماتمراجعة  .ك
من خالل جدول الصالحيات المناطة  لموافق عليهااأو حسب ما يمليه إطار السلطات المخولة والمعتمدة لمجلس شركة بوبا العربية 

 .للمجلس

 

 :التقارير المالية

 .لجنة إدارة المخاطر دعم طريق عنالمخاطر المالية وكيفية إدارتها  مراجعة .أ

 .عليها تطرأمراجعة أهم السياسات المحاسبية واإلجراءات وكذلك التعديالت التي قد   .ب
 هم تأثيرها على التقارير المالية.مراجعة أهم القضايا المحاسبية واإلبالغية، بما في ذلك آخر التصريحات المهنية والتنظيمية وف .ج
 .المعنيةمراجعة المعامالت داخل المجموعة والمعامالت مع األطراف  .د
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 ها.بأخذ الموافقة على المجلس فيما يتعلق و  اتتوصيالإلى تقديم  إضافة المقترحةذو العالقة  األطراف معمالتو مراجعة العقود  .ه
نماذج بوبا العربية والتحقق من مدى مالءمة ال إدارةاإلكتوارية وتوفير التقرير المكتوب السنوي لمجلس  المهاراتاإلشراف على  .و

 التسعير العامة وكفاية إعادة التأمين.و سياسات االكتتاب  الحالية، ومدى كفايةاإلكتوارية 
 .بموجب اللوائح أو الجهات التنظيمية ذلك لزموتوصيات الخبير االكتواري متى  بمقترحاتالشركة  التزامالتأكد من  .ز
 . والسنوية سنوية الربع القوائم فيمن كفاية المخصصات المالية  التأكد .ح
الخارجيين  المراجعينمع  والسنويةربع السنوية الالمالية  القوائمومراجعة ومناقشة  ،اإلدارة اهقدمالتي ت ةالدوري التقارير الماليةمراقبة  .ط

بداء   .وشفافيتها وعدالتها نزاهتها لضمان شأنها في والتوصية رأيهاواإلدارة التنفيذية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وا 
 .المعلومات الواردة في إحاطات المحلل واإلعالنات الصحفية مع المعلومات المالية المنشورة تطابقمراجعة عملية اإلدارة لضمان  .ي
أهم إلى مراجعة  باإلضافةأطراف ذوي العالقة  وعملياتمراجعة البيانات المالية السنوية الخارجيين ل والمراجعيينباإلدارة  االجتماع .ك

 .المجلس من والتوصية الموافقة أخذ بعد وذلك السنوي المجلس وتقرير واألحكام المحاسبيةالسياسات 
التسويات والفروقات والخالفات مع السياسات والممارسات اإلدارية والمحاسبية  ألهمالخارجيين  المراجعيينالتأكد من مناقشة  .ل

 .الحرجة
مالحظاتهم بسرية فيما يتعلق بأي أخطاء في التقارير المالية أو التقارير وضع الترتيبات التي تمكن موظفي الشركة من تقديم  .م

األخرى. يجب على اللجنة التأكد من أن هذه الترتيبات قد وضعت موضع التنفيذ من خالل تحقيق مستقل ومناسب فيما يتعلق 
 بالخطأ أو عدم الدقة ، واعتماد إجراءات المتابعة المناسبة.

الداخلية، وضمان إتاحة التقرير لجميع المساهمين في الوقت المناسب  المراجعةسياسات وضوابط بي المتعلق مراجعة التقرير السنو  .ن
 .السنوية العامةالجمعية  خالل من وذلك

 . الشركة مع وتوافقها المعلومات وضوح من تأكدوال األخرى قبل إصداره التقرير السنوي من قبل األقسام مراجعة .س
 .إلنتاج بيانات دقيقة عالية الجودة ومعلومات مالية موثوقة مثلى بطريقةحلول التكنولوجيا واستخدامها  كفاءةالتأكد من   .ع
 المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات. يثيرها مسائل أي في بدقة البحث .ف
للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة  المالية والقوائم اإلدارة مجلس تقرير كان إذا فيها اإلدارة مجلس طلب على بناءً  الفني الرأي إبداء .ص

 وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
 

 واللوائح: بالقواعد االلتزام

 .العالقة ذات والتعليمات والسياسات واللوائح باألنظمة الشركة التزام من التحقق .أ
 عةمتابال، ونتائج تحقيقات اإلدارة و التقارير الماليةتؤثر على  ألنهاواللوائح  لقوانينل االمتثال مراقبة نظام فعالية بمراجعةاللجنة  تقوم  .ب

 من خالل لجنة إدارة المخاطر. االمتثالعدم  نتيجةألي أعمال احتيالية  - لتأديبيةبما في ذلك اإلجراءات ا-
من المخالفات التنظيمية أو اإلجراءات التصحيحية المطلوبة،  الصادرة عن الجهات الرقابية المعنية حول أي التعليماتمراجعة  .ج

 .بشأنها للمجلس وتقديم توصيات
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أثير التي قد يكون لها تو  عند الحاجة العام للشركة المديرومن  ةمن اإلدار  المستجدات المتعلقة بمسائل اإللتزامول على الحص .د
 .االلتزام سياسةجوهري على البيانات المالية أو 

 .ضدها ورفع التقارير الدورية بشأنها إلى المجلس رفعت التيمتابعة الدعاوى القضائية المهمة التي رفعتها الشركة أو  .ه
عند إعداد  طبقتالتنظيمية المتعلقة بأعمال الشركة قد  مااللتزاالخارجيين بأن جميع مسائل  المراجعيينمن  تأكيدالحصول على  .و

 .البيانات المالية
 

 

 ن:يالخارجي نيالمراجع

 .المراجعةالخارجيين فيما يخص المؤهالت المهنية لجميع الموظفين المشاركين في عمليات  المراجعيينمن  تأكيدلحصول على ا .أ
 تعارضالشركة وأعضاء مجلس إدارتها واإلدارة العليا والتنفيذية والنظر في أي  في الخارجي عن كلٍّ من المراجعالنظر في استقالل  .ب

 .في المصالح
الخارجيين، وتقييم كفاءة وفعالية وموضوعية العمل المنجز، وتقديم التوصيات إلى المجلس  المراجعيينالمراجعة السنوية ألداء  .ج

 المراجعين أنأن تشتمل هذه المراجعة على التأكد من  ويمكن ،خدماتهم الخارجيين أو إعادة تعيينهم أو إنهاء المراجعيينلتعيين 
 في شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين. المراجعةالخبرة الالزمة في مجال  لديهمالخارجيين المرشحين 

للشركة والتغييرات في ن ونهج العام الحالي في ضوء الظروف الحالية يالخارجي نالمراجعيالذي يقترحه  المراجعةمراجعة نطاق  .د
الخارجيين في أثناء  للمراجعيينللجنة أن تمنح موافقتها ألي نشاط خارج نطاق العمل الموكل  وعلى ،الشروط التنظيمية وغيرها

 .أداء واجباتهم
بداء أي تعليقات  المراجعمع  المراجعةمراجعة خطة  .ه  .حولهاالخارجي وا 
أو الوصول  المراجعة أي قيود على، بما في ذلك ظهرت في السياق االعتيادي المراجعةمشكلة في أي  فيالخارجي  المراجعمناقشة  .و

 .إلى المعلومات
اإلدارة، ومناقشتها وتنفيذها  من ن واالستجابة المقترحةيالخارجي المراجعيينوصيات المهمة التي يقدمها التأكد من استالم النتائج والت .ز

 اللجنة تقديم توصيات بشأنها للمجلس. وعلى ،بشكل مناسب
 .الخارجيين لمناقشة أي من األمور التي تعتقد اللجنة بضرورة مناقشتها على انفراد بالمراجعييناالجتماع على حدة  .ح
 .الحسابات إلى رئيس لجنة المراجعة عند اللزوم مراجعيإتاحة وصول التأكد من  .ط
 .والتصريح بهذه الخدمات بالمراجعةمات غير متصلة الخارجي لخد المراجعمراجعة سياسات توفير  .ي

 

 الداخلية: المراجعة إدارة

والسياسات  التعليمات باألنظمة، والموظفين الشركة تقيد مدى وتحديد الداخلية الرقابة نظام على الداخلية المراجعة إدارة إشراف .أ
 واإلجرءات، كما يتم تسليم تقرير إدارة المراجعة الداخلية بشكل ربع سنوي على األقل.
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 المراجعةارة كما تتأكد اللجنة من استقاللية إد ،ةالداخلي المراجعة إدارة إطارمراجعة واعتماد األنشطة والموارد والهيكل التنظيمي  .ب
 .ود أي قيود أو عوائق قد تؤثر سلبًا على نطاق عملهافي أداء مهامها، وتتأكد من عدم وج ةالداخلي

م ممانعة برفع توصية بذلك إلى المجلس، بعد الحصول على عد ةالداخلي المراجعة إدارةالموافقة على تعيين أو ترقية أو إقالة رئيس  .ج
 .الحاجةجهات التنظيمية للشركة حسب خطية من ال

وفقًا لألنظمة الداخلية للشركة التي  ةالداخلي المراجعةقسم ل والمرتبطة باألداء والتي ُتمنحأنواع المكافآت كالمكافآت الثابتة تحديد  .د
 .يقرها المجلس

 .والتأكد من تمتعها بالوضع المناسب داخل الشركة ةالداخلي المراجعةمراجعة كفاءة وفعالية وموضوعية وظيفة  .ه
 .وضمان وجود مستوى مناسب من األقدمية لديه ةالداخلي المراجعةمراجعة فعالية منصب رئيس إدارة  .و
  .أنه ال بد من مناقشتهاالداخليين  المراجعينلمناقشة أي أمور تعتقد اللجنة أو على حدة  ةالداخليالمراجعة ئيس قسم ر  مع االجتماع .ز
جراء ما واالستجابة الداخليين  المراجعينالتأكد من استالم النتائج والتوصيات المهمة التي يدلي بها  .ح المقترحة لإلدارة ومناقشتها وا 

 .   اإلدارة مجلسإلى  العالقة ذاتكما تُقد ُم التوصيات  يلزم بشأنها
الرئيسية ومن أن هناك   المخاطرنواحي  جميعالمقترحة للسنة القادمة والتأكد من تناولها ل ةالداخليالمراجعة مراجعة واعتماد خطة  .ط

 .الخارجيالمراجع تنسيقًا مناسبًا مع 
 قد وما وتوصيات نتائج من إليه خلصت وما أنجز ما بوضوح متضمنة العمل ومستندات المراجعة تقارير حفظ الشركة على يتعين .ي

 .بشأنها اتخذ
 

 

 :االلتزامإدارة 

في أداء مهامها، وتتأكد اللجنة من خلو  االلتزامكما تتأكد اللجنة من استقاللية إدارة   ،االلتزاممراجعة األنشطة والموارد وهيكل إدارة  .أ
 .ذلكلتي قد تؤثر سلبًا على الموانع والقيود ا

خطية للمجلس بعد الحصول على عدم ممانعة  بذلكتوصية  تقديم طريق عنوترقيته وعزله  االلتزامالموافقة على تعيين رئيس إدارة  .ب
 من الجهات التنظيمية للشركة.

 .المجلسلموافقة  والخاضغة للشركةوفقًا لألنظمة الداخلية  االلتزامإدارة  مكافآتوغيرها من  اتوالعالو تحديد الراتب الشهري،  .ج
 .داخل الشركةوالتأكد من توفر الوضع المناسب لها  االلتزام وظائفمراجعة كفاءة وفعالية وموضوعية  .د
 .والتأكد من أن لديه مستوى مناسب من األقدمية االلتزاممراجعة فعالية منصب رئيس إدارة  .ه
 .مناقشتها نيالخارجي نيالمراجعاللجنة أو  تقررلمناقشة أي أمور على حدة  االلتزامئيس إدارة ر  مع االجتماع .و
جراء ما يلزم  االلتزامإدارة  عن تصدرالتأكد من استالم النتائج والتوصيات المهمة التي  .ز واالستجابة المقترحة لإلدارة ومناقشتها وا 

 .اإلدارة مجلسبشأنها كما تُقد ُم التوصيات الالزمة إلى 
 المقترحة. النواحيمة والتأكد من تناولها ألهم االلتزام المقترحة للسنة القاد مراقبةمراجعة واعتماد خطة  .ح
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  اإلبالغ عن مسؤوليات األداء وتقييمها .7

 

عات اللجنة )في مسؤواًل أمام المجلس بشأن وقائع كل اجتماع من اجتما -أو عضو اللجنة الذي يعينه الرئيس -يكون رئيس اللجنة  - المجلس
 اجتماع الحق للمجلس( وتقديم التوصيات المناسبة.

 

 .التي قد يكون لها تأثير كبير على الوضع المالي أو شؤون األعمال المسائل علىتتأكد لجنة المراجعة من اطالع المجلس 
 

عن أنشطة لجنة  عد لجنة المراجعة أي تقارير يقتضيها القانون أو أي قواعد لإلدراج يطلبها المجلس، ومن ذلك على سبيل المثال تقريرتو 
 في التقرير السنوي. الشركاتالمراجعة والواجبات التي ينبغي إدراجها في القسم الخاص بحوكمة 

 
فيما يتعلق  موضع التنفيذاإلدارة وضع توصيات اللجنة في  ومجلس اإلدارة، أو إذا رفض مجلس شأ تعارض بين توصيات لجنة المراجعةإذا ن

تقرير مجلس اإلدارة كل هذه  ال بد أن يتضمنف أو تعيين المراجع الداخلي. أو تقييم أدائه مكافأتهالمراجع الخارجي أو تحديد بتعيين أو إقالة 
 توصيات اللجنة ومبرراتها وأسباب مجلس اإلدارة في عدم إتباع توصيات اللجنة. ذكر من خاللالتعارضات 

 
 

تقع ضمن نطاق اختصاصها في الحاالت التي تستدعي اتخاذ  حالةتقدم اللجنة إلى المجلس أي توصيات تراها مناسبة حول أي  - التوصيات
 إجراء أو تنفيذ تحسين.

 

تقدم اللجنة المساعدة للمجلس من خالل إعداد بيان إلدخاله في التقرير السنوي للشركة يصف دور اللجنة ومسؤولياتها إضافة  - تقرير اللجنة
 لتلك المسؤوليات.إلى اإلجراءات التي اتخذتها اللجنة خالل مدة توليها 

 

 العامةالجمعية  اجتماعات أو عضو اللجنة الذي فوضه رئيس اللجنة  إذا لزم ذلك يحضر رئيس اللجنةأن  يجب – العامةاجتماعات الجمعية 
 حول أنشطة اللجنة ومجاالت مسؤوليتها.من قبل المساهمين  ُتطرحعلى أي أسئلة  للرد  للشركة

 

اخلية بالشركة إلى الجمعية الد المراجعةالسنوي حول أنظمة  المراجعةبقراءة تقرير لجنة  الجهات التنظيمية للمتطلبات، وفقا اللجنةيقوم رئيس 
 .النتائج السنويةعلى  الموافقة ألخذ العامة

 
 لجنة المراجعة لذلك. في حال طلبتيجب على المجلس الدعوة لعقد جمعية عامة 

 

 لجنةدعم ب تقوم كما  ،التقييم إلى المجلس نتائجوترفع  الالئحةالمنصوص عليها في المهامات  إنجاز مدى المراجعةتُقيِّم لجنة  - تقييم األداء
 .لذلك الحاجة دعت متىاللجنة،  أعضاءأو أداء  المجلس، في تقييم أداء اللجنةأو  /و المكافآت و رشيحاتالت

 
 

 اللجنة الئحةمراجعة  .8
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 للحصول على موافقة المجلس. ةالمعدل الئحتها بشأنويجب أن ترفع توصية  سنوياً  الئحتهايتعين على اللجنة تطوير وتنفيذ ومراجعة 
 

ذا لزم األمر موافقة الجهات المنظمة و/أو المساهمين  ةالمعدل الالئحة حصول بعد ذلك، تضمن اللجنة  اجتماع فيعلى موافقة مجلس اإلدارة، وا 
 لشركة بوبا العربية. العامة يةالجمع

 
)موضحًة الدور والسلطة المخولة لها من قبل مجلس اإلدارة( عند الطلب وعن طريق وضع تلك المعلومات على  الالئحةتوفر اللجنة نسخة من 

 .الموقع اإللكتروني للشركة
 

 أمور أخرى .9

 

 تنفيذ أي مشاريع أخرى بطلب من المجلس. تلتزم لجنة المراجعة
 

 

 
 

 

 اتمعايير حوكمة الشرك .10

 

، لضمان نجاحها في الوفاء المعترف بها دولياً ممارسات الحوكمة الشركات وتمتثل لها وفقًا ألفضل با العربية بتطبيق معايير تلتزم شركة بو 
 ولجان المجلس: اإلدارة ومجلس اتالخمسة الرئيسية للحوكمة، ومدونة حوكمة الشرك بالمعايير

 .القوي بحوكمة الشركاتااللتزام  .أ
 .االلتزام القوي بممارسات المجلس ذات الجودة العالمية .ب
 والعمليات المناسبة. الرقابية البيئة .ج
 .نظام قوي لإلفصاح والشفافية .د
 .حماية حقوق جميع المساهمين بمن فيهم المساهمين ذوي األقلية .ه

 

 التعريفات .11

 

(، ومجلس COCGحوكمة الشركات ) قواعد(، CGFالخاصة بالشركة، والمطبقة في حوكمة الشركات )تحدد التعاريف القياسية والمختصارات 
 قسم حوكمة الشركات. فيلجان المجلس، ضمن قسم "التعريفات واالختصارات"  والئحةاإلدارة 

 

 


