
 
 

 شركة أكسا للتأمین التعاوني
 لجنة المراجعة  میثاق

 
 

 
 الغرض. 1

 لمساعدة مجلس اإلدارة ("المجلس") على اإلشراف على:إن الغرض من لجنة المراجعة ("اللجنة") ھو 
 الرقابة الداخلیة وإدارة المخاطر بالشركة. إطار عمل نظمكفایة وفعالیة  1.1
 المالیة.القوائم في  واإلفصاحات الواردة عنھا النتائج المالیة المعلن و نزاھةعملیة إعداد التقاریر المالیة سالمة  1.2
 فعالیة وأداء واستقاللیة المدققین الداخلیین والخارجیین للشركة. 1.3

 
 السلطة. 2

تمتد سلطة اللجنة إلى جمیع الشركات التابعة لشركة أكسا للتأمین التعاوني على النحو المفصل في ملحق ھذه الوثیقة، 
 یجوز للجنة في أي وقت وفقا لتقدیرھا:كما للوفاء بواجباتھا، 

رة بمجلس اإلدارة واإلدارة العلیا للشركة وجمیع الموظفین واللجان والمستشارین القانونیین االتصال مباش 2.1
 والمدققین الداخلیین والخارجیین في المكتب الرئیسي للشركة أو الفروع واألطراف األخرى ذات الصلة بالشركة.

مسألة تقع ضمن نطاق مسؤولیتھا  على نفقة الشركة، إشراك خبراء خارجیین إلجراء تحقیقات في أي طلبأن ت 2-2
 إلى الحد الذي تراه ضروریا أو مناسبا.

 الشركة، بما في ذلك دعوة أي موظف لتقدیم المعلومات في اجتماع اللجنة. منطلب أي معلومات أن ت 2.3
 
 اإلدارة. 3

منھم الوفاء  ویجب على كل ؛كحد أقصى خمسة أعضاءو اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل،  یجب أن تتكون 3.1
بقائمة اإلدراج المعمول بھا والمتطلبات القانونیة والتنظیمیة، وكذلك متطلبات مجموعة أكسا بشأن الكفاءة 

 واالستقاللیة.
إلى  2018مایو  24من لفترة ثانیة والتي تبدأ سنوات  3رئیس وأعضاء لجنة المراجعة لمدة مجلس اإلدارة یعین  3.2
 .2021مایو  23
 بیة أعضاء اللجنة نصابا قانونیا.تشكل أغل 3.3
سنوي مع مجلس الجتماع ھا اإل، بما فیخالل كل سنة مالیة على األقل  اجتماعاتست  المراجعة لجنةتعقد  3.4

 .دعت الحاجة لذلكعقد اجتماعات إضافیة كلما كما یمكن للجنة اإلدارة، 
المراجعة الداخلیة قسم دققین الخارجیین ومع رئیس دون حضور المدراء التنفیذیین اآلخرین، تجتمع اللجنة مع الم 3.5

 .مخاوف أو مسائل أخرى  أو عالقة أي قضایا أو تعویضاتھم لمناقشة سنویامرتین على األقل 
ومع ذلك،  یقدم تقریر موجز عن اجتماع اللجنة إلى مجلس اإلدارة عقب كل اجتماع للجنة من قبل رئیس اللجنة. 3.6

، تقوم اللجنة بإبالغ رئیس المجلس باألمر في أقرب وقت ممكن عالقةفي حالة وجود أي قضایا أو صعوبات ھامة 
 عملیا.



 
  على أساس سنوي أو دوري آخر میثاق لجنة المراجعة ھذایتم إجراء تقییم ألداء اللجنة وفقا لمتطلبات شروط  3.7

 تعتبره اللجنة أو المجلس مناسبا.
 
 واجباتال. 4

تقدم تقاریر عنھا كما بما تراه مناسبا، سنوي أو دوري آخر، تنظر اللجنة في كل مسألة من المسائل التالیة على أساس 
 :اإلدارة إلى مجلس

 
 إدارة المخاطر والرقابة الداخلیة 4.1

الرقابة الداخلیة وإدارة المخاطر في الشركة،  إطار عمل نظماجعة وإبداء الرأي حول فعالیة ولتمكین اللجنة من مر
 على وجھ الخصوص:

 
الشركة لتقییم وإدارة تعرض الشركة للمخاطر ونتائج عملیات تقییم المخاطر التي تم  عملمع اإلدارة إطار تناقشأ. 

 الشركة. لدى ةتعرضات ضمن نطاق المخاطر المقبولإجراؤھا والخطوات المتخذة من قبل اإلدارة لمراقبة بقاء تلك ال
، كما أنھا غیر ملزمة بمراجعة أو تحدید مستوى ةنطاق المخاطر المقبولإن لجنة المراجعة غیر مسؤولة عن تحدید 

 المخاطر المقبولة.
مخاطر أو عملیات الشركة، وطلب تقاریر اإلدارة   ب. مراجعة تقاریر اإلدارة عن أي تطورات قد تؤثر بشكل كبیر على

 بما یراه مناسبا. ورات من وقت آخرعن أي من ھذه التط
ج. النظر في تقییمات اإلدارة و / أو المدققین الداخلیین و / أو الخارجیین لفعالیة عملیات الرقابة الداخلیة وإدارة المخاطر 

حتیال ذلك أي نقاط ضعف أو قضایا أخرى كشفت عنھا التحقیقات عن العوامل السببیة وراء األحداث مثل االبما في 
فضال عن نتائج التقییمات التي تقوم بھا الھیئات  اخلي واإلجراءات القانونیة الھامة واإلخفاقات التشغیلیة المبلغ عنھا،الد

 مثل المراجعة الداخلیة والخارجیة، واالمتثال، ووظائف الرقابة اإلداریة، والھیئات التنظیمیة.
 التأدیبیة.اإلشراف على التحقیقات الخاصة والشروع في اإلجراءات  د.
مراجعة ومتابعة التقاریر الصادرة عن الجھات الرقابیة بشأن أي مخالفات تنظیمیة أو إجراءات تصحیحیة . س

 مطلوبة
مراجعة تقاریر الخبیر االكتواري وضمان امتثال الشركة لمقترحات وتوصیات الخبیر االكتواري، حیث تكون . ش

 ھذه التوصیات إلزامیة و تقتضیھا اللوائح.
معتمدة من قبل مجلس اإلدارة للتأكد من أن أنشطة و سلوك مكتوبة قواعد الالشركة مدونة  امتالكالتأكد من  .ھـ

 الشركة تتم بطریقة عادلة وأخالقیة.
 متابعة الدعاوى الھامة التي رفعتھا الشركة أو المرفوعة ضدھا ورفع تقاریر دوریة بشأنھا إلى المجلس.. و

یعتمد دقیقة و وبیانات معلومات للحصول علىالالزمة  وتوافر الظوابط المعلومات قنیةلتضمان االستخدام األمثل  ي.
 .علیھا

 
 البیانات المالیة وعملیات إعداد التقاریر 4.2

لشركة  المعلن عنھا  المالیة وإلفصاحات الواردة في القوائم المالیة ولتمكین اللجنة من تكوین رأي حول نزاھة النتائج
أكسا للتأمین التعاوني ومساھمتھا في البیانات المالیة الموحدة لمجموعة أكسا، تقوم اللجنة على وجھ الخصوص بما 

 یلي:



 
اإلفصحات لضمان نزاھة  والتي صممت لتقاریر المالیةلمراجعة نتائج اختباراإلدارة للضوابط الداخلیة  .أ

 كة.القوائم المالیة للشرالواردة في 

 مع المدققین الخارجیین واإلدارة العلیا للشركة قبل إصدارھا. والمرحلیةالسنویة  القوائم المالیةمناقشة  .ب

التي یتم تقدیمھا للموافقة علیھا من قبل المجلس للنظر في والمحاسبیة المقبولة عموما  المبادئمراجعة مسودة  .ت
 الصادرة عن حكاماألجراءات وواإل، عند الضرورة،  وإلستفسارات المعلومات المقدمةووضوح  صحة

  التركیز على: والسیمااإلدارة، 

 

I. .السیاسات المحاسبیة الھامة أو الممارسات وأي تغییرات علیھا 

II. .االمتثال للمعاییر المحاسبیة 

III.  أو التقدیرات الھامة. إتخاذ القراراتالقرارات الجوھریة التي تتطلب 

IV. مالت معقدة و / أو غیر عادیة جدیدة خالل الفترة.معالجة واإلفصاح عن أي معا 

V. .أي تعدیالت ھامة ناتجة عن أعمال التدقیق الخارجي أو غیر ذلك 

VI.  أو عدم االمتثال بالمعاییر المحاسبیة أو أي قائمة، والمتطلبات التنظیمیة و / أو القانونیة  تحفظأي
 .بالتقاریر المالیةفیما یتعلق 

VII.  الشركة الخارجیون انتباه اللجنة إلیھا. مدققوأي أمور یلفت 

VIII. والمعامالت مع األطراف ذات العالقة أكسا داخل مجموعةالمالیة  المعامالت 

 

والبیانات  المحلیة لمبادئ المحاسبیة المقبولة عموماوالمتوافقة مع ا المالیة البیاناتبین  التسویاتالنظر في  .ج
 أكسا.المالیة المبلغ عنھا لتوحیدھا من قبل مجموعة 

في أي شكاوى ھامة تتلقاھا الشركة فیما یتعلق  والتحقیق؛ وإحتجازوإجراءات استالم  النظر في نتائج؛ .ح
 بالمحاسبة، والضوابط الداخلیة على التقاریر المالیة، أو مسائل التدقیق.

 الخارجیون المدققون 4.3

 الخارجیین للشركة، تقوم اللجنة بما یلي:ولتمكین اللجنة من تكوین رأي حول فعالیة وأداء واستقاللیة المدققین 

النظر في السیاسات واإلجراءات الداخلیة للمدققین الخارجیین فیما یتعلق باالستقاللیة ومراقبة الجودة وتلقي  .أ
 التأكید على أنھا قد طبقت.

 التقریر السنوي وكتاب المالحظات. و المدققین الخارجیین مھاممراجعة خطة  .ب

المدققین الخارجیین والموافقة على أي نشاط یتجاوز نطاق أعمال التدقیق التي یكلفون اإلشراف على أنشطة  .ت
 بھا أثناء أدائھم لواجباتھم.

 مراجعة وإبداء الرأي حول سیاسة الشركة بشأن إشراك المدققین الخارجیین في تقدیم خدمات غیر تدقیق .ث
 لخارجیین من قبل الشركة.ومراجعة تفاصیل الرسوم المدفوعة للمدققین االقوائم المالیة 

النظر في تعیین أو إعادة تعیین أو فصل أو استقالة المدققین الخارجیین واإلشراف على عملیة اختیار  .ج
 المدققین الخارجیین وتقدیم توصیات بشأن تعیینھم أو إعادة تعیینھم أو فصلھم إلى مجلس اإلدارة.

 ن.النظر في التنسیق بین المدققین الداخلیین والخارجیی .ح

 الداخلیون المدققون 4.4

 الداخلیین للشركة، تقوم اللجنة بما یلي: المدققینولتمكین اللجنة من تكوین رأي حول فعالیة وأداء واستقاللیة 

للشركة خاصة فیما یتعلق باستراتیجیة الشركة ومخاطرھا  السنویة مراجعة خطة المراجعة الداخلیة .أ
 .في ھذا الشأن اإلدارة منقیود  من عدم وجود أيومراقبتھا والتأكد 



 
المیزانیة المالیة مع توافر بالشركة ( الداخلي المراجعالنظر في مدى كفایة الموارد المتاحة لوظیفة  .ب

 والمھارات) في سیاق المخاطر والرقابة الخاصة بالشركة.

 اإلدارة لھا. مراجعة النتائج الرئیسیة التي قدمھا قسم المراجعة الداخلیة والنظر في مدى مالءمة استجابة .ت

، وطلب مزیدا من ةالمراجعة الداخلیالمقدم من قبل قسم مسائل الحل  بشأناستعراض التقریر الفصلي  .ث
 .صحیحھاالتوضیح اإلداري عند الضرورة للمسائل ذات األولویة العالیة التي فات موعد ت

 الداخلي للشركة. المراجعالداخلي والقیام بتقییم دوري مستقل لفاعلیة وظیفة  المراجعمراجعة أداء وظیفة  .ج

 النظر في تعیین، استقالة و فصل رئیس قسم المراجعة الداخلیة وتقییمھ. .ح
تحدید الراتب الشھري والزیادة والمكافآت األخرى لقسم المراجعة الداخلیة أو المراجع الداخلي وفقا للنظام  .خ

 .معتمد من قبل مجلس اإلدارةالداخلي للشركة ال

 

 مسؤول االمتثال 4.5

لكي تتمكن اللجنة من تكوین رأي حول فعالیة وأداء واستقاللیة مسؤولي االمتثال بالشركة، تقوم اللجنة بما  .أ
 یلي: النظر في تعیین أو فصل رئیس قسم االمتثال أو مسئول االمتثال.

 عدم وجود قیود على نطاق عمل قسم االمتثال.مراجعة واعتماد ورصد تنفیذ خطة االمتثال، وضمان  .ب

 مراجعة تقاریر مسؤول االمتثال .ت

تحدید الراتب الشھري والزیادة والمكافآت األخرى لقسم االمتثال أو مسئول االمتثال وفقا لألنظمة الداخلیة  .ث
 .للشركة المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة

 

 . المسؤولیة5

مام مؤسسة النقد العربي السعودي ومساھمي الشركة ومجلس اإلدارة عن ویكون أعضاء لجنة المراجعة مسؤولین أ
تطبیق أحكام لوائح لجنة المراجعة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي في شركات التأمین و / أو شركات 

 إعادة التأمین وتنفیذ خطة عمل لجنة المراجعة الصادرة عن مجلس اإلدارة.

 

 االلتزام والمكافآت .6

 و مكافأة حضورعن كل جلسةلایر سعودي بما في ذلك  90,000ق لرئیس لجنة المراجعة مكافأة إجمالیة قدرھا یح
لجنة المراجعة للایر سعودي لكل اجتماع  15,000یتم دفعھ بناء على حضور اجتماع لجنة المراجعة (التي 

 .والمخاطر)

 مكافأة حضورعن كل جلسةلایر سعودي، بما في ذلك  60,000یحق لعضو لجنة المراجعة مكافأة إجمالیة قدرھا كما 
جنة للایر سعودي لكل اجتماع ل 10,000( و المخاطر بناء على حضور اجتماع لجنة المراجعة یتم دفعھ التي و

 المراجعة). 

 

  

 

 


