سياسة الترشيحات و المكافآت في شركة الصقر الوطنية للتأمين

مقدمة عامة :
تم اعداد سياسة و دليل عمل لجنة الترشيحات و المكافآت المنبثقة عن مجلس اﻻدارة بموجب القانون اﻻتحادي للشركات
التجارية رقم  2لسنة  2015و بما يتوافق مع قرار رئيس مجلس ادارة هيئة اﻻوراق المالية و السلع رقم  3لسنة 2020
بشان اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة الﻌامة .
تم اقتراح و اعتماد هذه السياسة من قبل مجلس اﻻدارة بتاريخ  2021/03/23و تم اعتماد السياسة من قبل المساهمين في
اجتماع الجمﻌية الﻌمومية النﻌقدة بتاريخ :
تشمل هذه الﻼئحة ضوابط و اجراءات عمل اللجنة و مهامها و قواعد اختيار اعضائها و مدة عضويتهم و مكافآتهم .

قواعد اختيار أعضاء و تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات :
-1
-2
-3
-4
-5

يشكل مجلس اﻻدارة لجنة دائمة تسمى لجنة الترشيحات و المكافآت
ﺗﺘﺄﻟﻒ اﻟلجان ﻣﻦ أعضاء ﻣجلﺲ إدارة غير ﺗنفيذييﻦ ﻻ يقل عددهم عﻦ ﺛﻼﺛﺔ
أن يكون اﺛنان علﻰ اﻷقل ﻣﻦ أعضاء اﻟلجنﺔ أيا كان عددها ﻣﻦ اﻷعضاء اﻟمسﺘقليﻦ
أن يﺘرأس اﻟلجنﺔ أحد اﻷعضاء اﻟمسﺘقليﻦ،
ً
وﻻ يجوز ﻟرئيﺲ ﻣجلﺲ اﻹدارة أن يكون عضوا في اي ﻣﻦ اﻟلجان .

اجتماعات و ضوابط عمل اللجنة :
-1
-2
-3
-4
-5

-6

تﻌقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة خﻼل الﻌام او كلما دعت الحاجة
.ﻻ يجوز ﻷي عضو ﻣﻦ أعضاء ﻣجلﺲ اﻹدارة أو اﻹدارة اﻟﺘنفيذيﺔ فيما عدا أﻣيﻦ ﺳر اﻟلجنﺔ أو عضو بهاحضور
اجﺘماعات اﻟلجنﺔ .
يكون غاﻟبيﺔ أعضاء اﻟلجنﺔ ﻧﺼابا ً قاﻧوﻧيا ً ﻟﻼجﺘماع شخﺼيا ً وﻟيﺲ بطريق اﻟوكاﻟﺔ وﺗﺼدر قرارات اﻟلجنﺔ بواﺳطﺔ
غاﻟبيﺔ اﻻصوات اﻟحاضرة و يكون صوت اﻟرئيﺲ ﻣرجحا بحال ﺗساوي اﻻصوات .
.ﺗوﺛق اجﺘماعات اﻟلجان ،وﺗ ُعد ﻣحاضر ﻣعﺘمدة ،وﺗوﺛق ﺗوصيات اﻟلجان وﻧﺘائج اﻟﺘﺼويت و ُيحﺘفظ بها بما في ذﻟك
اﺳماء اﻟحضور وأي ﺗحفظات أبدوها وﺗوقع هذه اﻟمحاضر ﻣﻦ جميع اﻷعضاء اﻟحاضريﻦ .
يجوز ﻟلجان دعوة ﻣسﺘشاريﻦ  /أعضاء ﻣﻦ غير أعضاء ﻣجلﺲ اﻹدارة كﺄعضاء في اﻟلجان ،ويخضع هؤﻻء
اﻻعضاء ﻟنفﺲ اﻻﻟﺘزاﻣات اﻟﺘي يخضع ﻟها أعضاء ﻣجلﺲ اﻹدارة .وﻻيجوز أن يمثل اﻷعضاء ﻣﻦ خارج اﻟمجلﺲ
اكثر ﻣﻦ ﺛلث اعضاء اﻟلجنﺔ .
.يجب علﻰ عضو اﻟلجنﺔ حضور جميع اﻻجﺘماعات ،وﻻ يجوز ﺗمثيله في اﻻجﺘماعات عﻦ طريق وكيل ﻣﻦ اﻻعضاء
اﻻخريﻦ باﻟلجنﺔ ويجوز ﻟغير أعضاء اﻟلجان)أعضاء ﻣجلﺲ اﻹدارة اﻵخريﻦ أو اﻟمسؤوﻟيﻦ اﻟﺘنفيذييﻦ او غيرهم
ﻣﻦ اﻷفراد اﻟخارجييﻦ ( حضور اجﺘماعات اﻟلجنﺔ بنا ًء علﻰ دعوة ﻣﻦ رئيﺲ اﻟلجنﺔ.

مهام و اختصاصات اللجنة :
 -1وضع سياسة خاصة بالترشح لﻌضوية مجلس اﻻدارة و اﻻدارة التنفيذية .
 -2تنظيم و متابﻌة اﻻجراءات الخاصة بالترشح لﻌضوية مجلس اﻻدارة بما يتفق و اﻻنظمة و القوانين ذات الصلة .
 -3التحقق من استمرار توافر شروط الﻌضوية ﻻعضاء مجلس اﻻدارة بشكل سنوي .

 -4التاكد من استقﻼلية اﻻعضاء المستقلين بكل مستمر و بحال تبين فقدان احد اﻻعضاء ﻻستقﻼليته يتم عرض
ال موضوع لمجلس اﻻداره بحيث يتم اخطار الﻌضو عن طريق البريد المسجل على عناونه الثابت بمبررات انتفاء
اﻻستقﻼلية و على الﻌضو ان يرد خﻼل  15يوما من تاريخ اﻻخطار ومن ثم يصدر مجلس اﻻدارة قرارا في اجتماع
مجلس اﻻدارة التالي ببقاء او انتفاء استقﻼلية الﻌضو و تنتفي اﻻستقﻼلية ايضا بحال عدم رد الﻌضو خﻼل  15يوم
بﻌد اخطاره بانتفاء استقﻼليته
 -5إعداد اﻟسياﺳﺔ اﻟخاصﺔ بمنﺢ اﻟمكافآت واﻟمزايا واﻟحوافز واﻟرواﺗب اﻟخاصﺔ بﺄعضاء ﻣجلﺲ إدارة اﻟشركﺔ و
اﻟعاﻣليﻦ فيها وﻣراجعﺘها بشكل ﺳنوي ،وعلﻰ اﻟلجنﺔ أن ﺗﺘحقق ﻣﻦ أن اﻟمكافآت واﻟمزايا اﻟممنوحﺔ ﻟﻼدارة اﻟﺘنفيذيﺔ
اﻟعليا ﻣعقوﻟﺔ و ﺗﺘناﺳب ﻣع اداء اﻟشركﺔ .
 -6ربط اﻟمكافآت واﻟعﻼوات بما في ذﻟك اﻟخيارات واﻟمكافآت اﻟمؤجلﺔ اﻷخرى واﻟمزايا اﻟمعروضﺔ علﻰ اﻻدارة اﻟﺘنفيذيﺔ
اﻟعليا بﺄداء اﻟشركﺔ علﻰ اﻟمدى اﻟمﺘوﺳط واﻟطويل .
 -7اﻟمراجعﺔ اﻟسنويﺔ ﻟﻼحﺘياجات اﻟمطلوبﺔ ﻣﻦ اﻟمهارات اﻟمناﺳبﺔ ﻟعضويﺔ ﻣجلﺲ اﻹدارة وإعداد وصﻒ ﻟلقدرات و
اﻟمؤهﻼت اﻟمطلوبﺔ ﻟعضويﺔ ﻣجلﺲ اﻹدارة ،بما في ذﻟك ﺗحديد اﻟوقت اﻟذي يلزم أن يخﺼﺼه اﻟعضو ﻻعمال ﻣجلﺲ
اﻻدارة .
 -8ﻣراجعﺔ هيكل ﻣجلﺲ اﻹدارة ورفع اﻟﺘوصيات في شﺄن اﻟﺘغييرات اﻟﺘي يمكﻦ إجراؤها .
 -9ﺗحديد احﺘياجات اﻟشركﺔ ﻣﻦ اﻟكفاءات علﻰ ﻣسﺘوى اﻹدارة اﻟﺘنفيذيﺔ اﻟعليا واﻟموظفيﻦ وأﺳﺲ اخﺘيارهم .
 -10اعﺘماد اﻟسياﺳﺔ اﻟخاصﺔ باﻟموارد اﻟبشريﺔ واﻟﺘدريب في اﻟشركﺔ وﻣراقبﺔ ﺗطبيقها ،وﻣراجعﺘها بشكل ﺳنوي
 -11تقييم اعضاء مجلس اﻻدارة و تدريبهم  :يجري مجلس اﻻدارة تقييما سنويا لتقييم اداءه و لجانه للوقوف على
سبل تﻌزيز فﻌاليته من خﻼل لجنة الترشيحات و المكافآت و تقوم اللجنة بتامين دورات تدريبية كوسيلة للتﻌليم
المهني المستمر في المسائل التي تتصل بشكل مباشر بمصالح الشركة

البدﻻت و المكافآت
-1
-2

-3
-4

-5

يحق ﻻعضاء مجلس اﻻدارة الحصول على مكافأة سنوية على ان ﻻ تزيد عن  %10من الربح الصافي للسنة
المالية بﻌد خصم كل من اﻻستهﻼكات و اﻻحتياطيات .
يجوز للشركة ان تدفع نفقات او رسوم او عﻼوات اضافية او راتبا شهريا الى اعضاء مجلس اﻻدارة و ذلك اذا
كان الﻌضو يﻌمل في اي لج نة او يبذل جهودا خاصة او يقوم باعمال اضافية لخدمة الشركة فوق واجباته الﻌادية
كﻌضو مجلس ادارة الشركة
يجوز صرف بدل حضور ﻻعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس و يحدد بدل الحضور لكل لجنة بناء على اقتراح
مجلس اﻻداره و تقييمه لحجم الجهود المبذولة في كل لجنة .
تخصم الغرامات التي تكون قد وقﻌت على الشركة بسبب مخالفات مجلس اﻻدارة للقانون او النظام اﻻساسي
للشركة خﻼل السنة المالية المنتهية من مكافات مجلس اﻻدارة و يجوز للجمﻌية الﻌمومية عدم خصم تلك الغرامات
اذا تبين لها ان تلك الﻌرامات ليست ناتجة عن تقصير او خطا من مجلس اﻻدارة
ﻻ يجوز صرف بدل حضور لرئيس او اعضاء المجلس عن حضورهم اجتماعات مجلس اﻻدارة

ضوابط الترشح لﻌضوية مجلس اﻻدارة:
 -1مراعاة التنوع بين الجنسين ضمن التشكيل و تشجيع المرأة من خﻼل مزايا و برامج تحفيزية و تدريبية
 -2يجب أن يكون عدد أعضاء اﻟمجلﺲ ﻣﻼئ ًما ﻟحجم وطبيعﺔ ﻧشاط اﻟشركﺔ.
. -3يجب أن يﺘمﺘع أعضاء ﻣجلﺲ اﻹدارة ﻣجﺘمعيﻦ باﻟﺘوازن اﻟمﻼئم ﻣﻦ اﻟمهارات واﻟمعرفﺔ واﻟكفاءات و اﻟخبرات و
اﻟﺘنوع و اﻻﺳﺘقﻼﻟيﺔ .

 -4يكون غاﻟبيﺔ ﻣجلﺲ اﻹدارة ﻣﻦ اﻟمسﺘقليﻦ غير اﻟﺘنفيذييﻦ اﻟذيﻦ يجب أن يﺘمﺘعوا بخبرات عمليﺔ وﻣهارات فنيﺔ
. -5يجب فﺘﺢ باب اﻟﺘرشﺢ ﻟعضويﺔ ﻣجلﺲ اﻹدارة واﻹعﻼن عﻦ ذﻟك ﻣع دعوة اﻟجمعيﺔ اﻟعموﻣيﺔ ،وﻣراعاة ﻣا يلي:
 أن يظل باب اﻟﺘرشﺢ ﻟعضويﺔ ﻣجلﺲ اﻹدارة ﻣفﺘو ًحا ﻟمدة عشرة أيام علﻰ اﻷقل ﻣﻦ ﺗاريخ اﻹعﻼن.
 ﻧشر أﺳماء اﻟمرشحيﻦ وبياﻧاﺗهم اﻟخاصﺔ باﻟﺘرشﺢ في ﻟوحﺔ اﻹعﻼﻧات اﻟموجودة باﻟشركﺔ وعلﻰ ﻣوقع اﻟشركﺔ
علﻰ اﻟنت وذﻟك قبل اﻟموعد اﻟمحدد ﻻﻧعقاد اجﺘماع اﻟجمعيﺔ اﻟعموﻣيﺔ ﻟلشركﺔ بيوﻣيﻦ علﻰ اﻷقل
 -1ﻻ يجوز ﻟلمرشﺢ بعد غلق باب اﻟﺘرشﺢ اﻟﺘنازل عﻦ ﺗرشحه ﻟشخﺺ آخر.
 -2ﻣوافاة اﻟهيئﺔ واﻟسوق بقائمﺔ ﺗشمل أﺳماء اﻟمرشحيﻦ في اﻟيوم اﻟﺘاﻟي ﻟغلق باب اﻟﺘرشﺢ
شروط الترشح لﻌضوية مجلس اﻻدارة :
-1
-2
-3
-4
-5
-6

أن ﺗﺘوافر ﻟديه خبرة ﻻ ﺗقل عﻦ خمﺲ ﺳنوات في اﻟنشاط اﻟذي ﺗزاوﻟه اﻟشركﺔ اﻟمرشﺢ ﻟعضويﺔ ﻣجلﺲ إدارﺗها.
.أﻻ يكون قد ﺳبق اﻟحكم عليه بعقوبﺔ جنائيﺔ أو جريمﺔ ﻣخلﺔ باﻟشرف واﻷﻣاﻧﺔ ﻣا ﻟم يكﻦ قد رد إﻟيه اعﺘباره .
.عدم صدور حكم قضائي بعزﻟه أو ﺗجريده ﻣﻦ ﻣنﺼبه كعضو ﻣجلﺲ إدارة بإحدى اﻟشركات اﻟمساهمﺔ اﻟمدرجﺔ
باﻟسوق اﻟماﻟي خﻼل اﻟسنﺔ اﻟسابقﺔ علﻰ اﻟﺘرشﺢ.
خلو اﻟسجل اﻟمهني اﻟﺼادر عﻦ اﻟهيئﺔ ﻣﻦ اﻟجزاءات اﻹداريﺔ.
عدم وجود دعاوى قضائيﺔ أو بﻼغات أو ﺗحقيقات في اﻟنيابﺔ ضده ﺗﺘعلق باﻷﻣاﻧﺔ واﻟنزاهﺔ
أن يقدم ﻟلشركﺔ اﻟمسﺘندات اﻟواردة في اﻟمادة  10ﻣﻦ اﻟقرار  2020/3بشان اﻟحوكمﺔ

النشر و النفاذ
يتم الﻌمل بما جاء في هذه الﻼئحة و اﻻلتزام بها من قبل الشركة اعتبارا من تاريخ اعتمادها من قبل الجمﻌية الﻌمومية

