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This Charter has been executed in both Arabic and English Language. 
In the event of any contradiction between the Arabic text and the 

English text, the Arabic text shall prevail. 

 تم اعداد هذه الالئحة باللغة العربية واللغة اإلنجليزية. وفي حال وجود تعارض بين النص
 العربي والنص اإلنجليزي، فيكون النص العربي هو المتخذ.
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Article 1 - Definitions  

In this Charter, the following terms and expressions 

shall have the meaning they bear as follows unless the 

contrary intention appears: 

 CMA: Capital Market Authority. 

 Board: Board of Directors. 

 Charter: Nomination & Remuneration 

Committee Charter. 

 Committee: Nomination & Remuneration 

Committee. 

 Committee Chair: Nomination & Remuneration 

Committee Chair 

 Member: Member of the Nomination & 

Remuneration Committee. 

 Secretary: Secretary of the Nomination & 

Remuneration Committee. 

 “Company” or “Care”: National Medical Care 

Company. 

 Non-Director: A committee member who is not a 

member of the Board. 

 Executive Management or Senior Executives: 
Persons responsible for managing the daily 

operations of the Company, and proposing and 

executing strategic decisions, such as the Chief 

Executive Officer (CEO) and his/her delegates and 

the Chief Financial Officer (CFO). 

 التعريفات -1المادة  

حة، يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية، المعاني الموضحة في هذه الالئ

 :إزاء كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك

 :هيئة السوق المالية الهيئة. 

 :مجلس إدارة الشركة المجلس. 

 :الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت الالئحة. 

 :لجنة الترشيحات والمكافآت اللجنة. 

 :رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت الرئيس. 

 :عضو لجنة الترشيحات والمكافآت العضو. 

 :أمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت أمين السر. 

 :شركة الوطنية للرعاية الطبيةال الشركة. 

 :عضو في اللجنة وليس في مجلس  عضو من خارج المجلس

 .اإلدارة

 بهم لمنوطا األشخاص التنفيذيين: كبار أو التنفيذية اإلدارة 

 القرارات اليومية، واقتراح الشركة عمليات إدارة

 والمدير ونواب التنفيذي كالرئيس وتنفيذها، االستراتيجية

 .المالي

Article 2 - Purpose 

This Charter aims to organize the work of the 

Nomination & Remuneration Committee by defining its 

responsibilities and authorities, in addition to its scope 

of work, procedures, and the appointing criteria of its 

members. This Charter also aims to set the roles and 

responsibilities of the Committee Chair, Members and 

the Secretary. This shall be in accordance to the laws, 

regulations and best practices. 

  

 الهدف -2المادة  

تهدف هذه الالئحة إلى تنظيم عمل لجنة الترشيحات والمكافآت من 

خالل تحديد مهامها وصالحياتها، باإلضافة إلى ضوابط وإجراءات 

عملها، وقواعد تعيين أعضائها، ومهام ومسؤوليات رئيس اللجنة، 

لألنظمة واللوائح وأفضل  وفقا  وذلك  ،وأعضائها وأمين السر

 الممارسات. 
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Article 3 - Committee Membership  

1. The Nomination & Remuneration Committee 

shall be formed by a resolution of the Board. 

2. The number of the members of the Nomination & 

Remuneration committee shall not be less than 

three or more than five. The Committee shall take 

into consideration that their members are of 

Independent Directors. The Board may appoint 

Non-Executive Directors or persons other than 

Board members either from shareholders or 

others.  

3. Members of the Committee shall not be Executive 

Directors, provided that there shall be at least one 

Independent Director among them. 

4. The term of the Committee shall be in line with the 

term of the Board. 

5. A member of the Board is required to be 

professionally capable and has the required 

experience, knowledge, skill and independence, 

which enable him/her to perform his/her duties 

efficiently. 

6. The Committee Chair must be an independent 

director. 

7. The Board Chairperson shall not be the 

Nomination & Remuneration Committee Chair. 

عضوية اللجنة -3المادة    

 بقرار من المجلس.  لجنة الترشيحات والمكافآت تشكَّل .1

يجب أن ال يقل عدد أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت عن  .2

 أعضاؤها يكون أن اللجنة ثالثة وال يزيد على خمسة، تراعي

 االستعانة ويجوز المستقلين، اإلدارة أعضاء مجلس من

 أعضاء المجلس غير من بأشخاص أو تنفيذيين غير بأعضاء

 .غيرهم أم المساهمين من أكانوا سواء

يجب أن يكون أعضاء اللجنة من غير أعضاء مجلس اإلدارة  .3

 .التنفيذيين على أن يكون من بينهم عضو مستقل على األقل

 يجب أن تتوافق مدة عضوية اللجنة مع مدة عضوية المجلس. .4

يُشترط أن يكون العضو من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر  .5

فيه الخبرة والمعرفة والمهارة واالستقالل الالزم، بما يمّكن من 

 ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار.

 يجب أن يكون رئيس اللجنة من األعضاء المستقلين. .6

جنة لل ا  يكون رئيس مجلس اإلدارة رئيسال يجوز أن  .7

 الترشيحات والمكافآت.

Article 4 - Members Responsibilities and Duties 

1. The members shall not execute any executive job 

in the Company. 

2. Cooperate to achieve the objectives of the 

Committee. 

3. Keen to be present and actively participate in the 

Committee's meetings. 

4. Contribute with opinions and express one's point 

of view responsibly and impartially; taking into 

account the public interest of the Company. 

5. The members and any related party shall avoid 

dealing with the Company’s securities during the 

prohibited period as stated in the Rules on the 

Offer and Continuing Obligations. 

 

مهام ومسؤوليات أعضاء اللجنة -4المادة    

 ال يجوز لألعضاء القيام بأي عمل تنفيذي للشركة. .1

 .التعاون على تحقيق أهداف اللجنة .2

 في اجتماعات اللجنة. الحرص على الحضور والمشاركة الفعالة .3

المساهمة باآلراء والتعبيرعن وجهة النظر بمسؤولية وحيادية،  .4

 مع أخذ المصلحة العامة للشركة في اإلعتبار.

امتناع األعضاء وأي شخص ذي عالقة بأي منهم عن تداول  .5

األوراق المالية للشركة خالل فترات الحظر المنصوص عليها 

لتزامات المستمرة الصادرة في قواعد طرح األوراق المالية واال

 من هيئة السوق المالية. 
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Article 5 – Committee Chair  

1. The Committee shall appoint a Committee Chair 

from among its members. 

2. In the event that the Committee chair is absent 

from the meeting, the attendee members will elect 

an Acting Committee Chair amongst themselves 

to Chair the meeting, or the Committee Chair will 

delegate his deputy. 

3. The Committee Chair shall be responsible for 

leading the Committee and supervising its 

operations and the effective performance of its 

duties. The competencies and duties of the 

Committee Chair shall in particular include the 

following: 

- Represent the Committee before the General 

Assembly & the Board. 

- Prepare & organize conveying the Committee 

meetings in coordination with the Committee 

Secretary. This shall be in alliance to the 

procedure mentioned in annex 1. 

- Encourage the Committee Members to 

effectively perform their duties in order to 

achieve the interests of the Company. 

رئيس اللجنة -5المادة    

 .تختار اللجنة من بين أعضائها رئيسا   .1

في حال غياب رئيس اللجنة عن االجتماع، يختار األعضاء  .2

الحاضرون من بينهم رئيسا  لالجتماع، أو يقوم الرئيس بتفويض 

 من ينوبه.

يتولى رئيس اللجنة قيادة اللجنة واإلشراف على سير عمله وأداء  .3

بفعالية، ويدخل في مهام واختصاصات رئيس اختصاصاته 

 اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

 تمثيل اللجنة أمام المجلس والجمعية العمومية. -

عداد وتنظيم انعقاد اجتماعات اللجنة بمساعدة أمين سر إ -

 .1اللجنة، وذلك طبقا  لإلجراءات المذكورة في الملحق 

حقق تشجيع األعضاء على ممارسة مهامهم بفعالية وبما ي -

 .مصلحة الشركة

 

Article 6- Committee Secretary  

The Committee shall appoint a Committee Secretary 

from its members or the company’s staff to handle its 

administrative tasks. The Secretary’s responsibilities are 

as follow: 

1. Prepare and coordinate meetings; including the 

preparation of the agenda and the minutes of 

meetings in coordination with the Committee Chair. 

2. Notify the members of the dates of the meetings and 

arrange their attendance. 

3. Ensure that the members sign the minutes of 

meetings. 

4. Follow up the resolutions and recommendations 

issued by the Committee. 

5. Retain all documents of the Committee; including 

the agendas, minutes, and records of monitoring the 

implementation of its decisions. 

6. Provide assistance and advice to the Committee 

members.  

7. Coordinate among the Committee members. 

8. Prepare & organize conveying the Committee 

meetings in alliance to the procedure mentioned in 

annex 1. 

اللجنة سرأمين   -6المادة    

تقوم اللجنة بتعيين أمين سر للجنة من بين أعضائها أو من موظفي 

 اإلدارية، وتتمثل مسؤولياته في األتي:الشركة للقيام بمهامها 

التحضير والتنسيق لالجتماعات، بما في ذلك إعداد جدول  .1

 األعمال ومحاضر االجتماعات بالتنسيق مع رئيس اللجنة. 

 تبليغ األعضاء بمواعيد االجتماعات وتنسيق حضورهم. .2

 التأكد من توقيع األعضاء على محاضر االجتماعات. .3

 يات الي اتخذتها اللجنة.متابعة القرارات والتوص .4

االحتفاظ بجميع مستندات اللجنة، بما في ذلك جداول األعمال،  .5

 .والمحاضر، وسجالت متابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها

 تقديم العون والمشورة إلى أعضاء اللجنة. .6

 التنسيق بين أعضاء اللجنة. .7

إعداد وتنظيم انعقاد اجتماعات اللجنة طبقا  لإلجراءات  .8

 .1في الملحق  المذكورة
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Article 7 - Committee Responsibilities and 

Competencies  

(To be read in alliance with the Company’s Authority 

Matrix) 

1. Suggest clear policies and standards for membership 

of the Board and the Executive Management; 

2. Provide recommendations to the Board for the 

nomination or re-nomination of its members in 

accordance with approved policies and standards, 

taking into account that nomination shall not include 

any person convicted of a crime involving moral 

turpitude or dishonesty; 

3. Prepare a description of the capabilities and 

qualifications required for membership of the Board 

and Executive Management positions 

4. Determine the amount of time that the member shall 

allocate to the activities of the Board 

5. Annually review the skills and expertise required of 

the Board members and the Executive Management; 

6. Review the structure of the Board and the Executive 

Management and providing recommendations 

regarding changes that may be made to such 

structure; 

7. Annually ensure the independence of Independent 

Directors and the absence of any conflicts of interest 

if a Board member also acts as a member of the 

Board of directors of another company; 

8. Provide job descriptions for the Executive, Non-

Executive and Independent Directors and the Senior 

Executive Management; 

9. Set procedures to be followed if the position of a 

member of the Board or a Senior Executive becomes 

vacant 

10. Determine the strengths and weaknesses of the 

Board and recommending remedy solutions that 

serve the Company's interests. 

11. Prepare a clear policy for the remunerations of the 

Board members and its Committees and the 

Executive Management, and present such policy to 

the Board in preparation for approval by the General 

Assembly, provided that such policy follows 

standards that linked to performance, and disclosing 

and ensuring the implementation of such policy 

12. Clarify the relation between the paid remunerations 

and the adopted remuneration policy, and 

highlighting any material deviation from that policy. 

13. Periodically review the remuneration policy and 

assessing its effectiveness in achieving its objective. 

اختصاصات ومسؤوليات اللجنة - 7المادة    

 (يتم قراءتها في ضوء مصفوفة الصالحيات الخاصة بالشركة)

اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة  .1

 واإلدارة التنفيذية.

التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم  .2

ير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي وفقا  للسياسات والمعاي

 شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة باألمانة.

إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس  .3

 اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.

تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال  .4

 مجلس اإلدارة.

الالزمة من المهارات أو المراجعة السنوية لالحتياجات  .5

الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة 

 التنفيذية.

مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم  .6

 التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

التحقق بشكل سنوي من استقالل األعضاء المستقلين، وعدم  .7

ا كان العضو يشغل عضوية وجود أي تعارض مصالح إذ

 مجلس إدارة شركة أخرى.

وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير  .8

 التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.

وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء  .9

 مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين.

اإلدارة، واقتراح تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس  .10

 الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان  .11

المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس 

اإلدارة للنظر فيها تمهيدا  العتمادها من الجمعية العامة، على 

ع معايير ترتبط باألداء، أن يراعى في تلك السياسة اتبا

 واإلفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.

توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت  .12

 المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في  .13

 تحقيق األهداف المتوخاة منها.
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14. Provide recommendations to the Board in respect of 

the remunerations of its members, the Committees’ 

members and Senior Executives, in accordance with 

the approved policy. 

15. Any additional tasks delegated by the Board. 

لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة التوصية  .14

وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا  للسياسة  هواللجان المنبثقة عن

 المعتمدة.

 ضافية يتم تكليفها بها من قبل المجلس.إأي مهام  .15

Article 8 - Powers and Authority 

In order to perform its duties, the Nomination & 

Remuneration Committee may: 

1. Review the Company’s records and documents. 

2. Request any clarification or statement from the 

Board members or the Executive Management. 

3. Seek any information it requires from any 

employee of the company in order to perform its 

duties. 

4. Call any employee to be questioned at a meeting 

of the Committee as and when required. 

5. Seek legal and technical advice from any third 

party or independent consultant, when necessary, 

to assist the Committee in performing its 

functions. This shall be on the Company’s 

account. 

السلطات والصالحيات -8المادة    

 :للجنة الترشيحات والمكافآت في سبيل أداء مهامها

 .حق االطالع على سجالت الشركة ووثائقها  .1

أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو  .2

 .اإلدارة التنفيذية

طلب أي معلومات تحتاجها من أي موظف في الشركة ألداء  .3

 مهامها.

 استدعاء أي موظف الستجوابه في اجتماع اللجنة عند الحاجة. .4

حق االستعانة بالمشورة القانونية والفنية من أي جهة خارجية  .5

أو مستشار مستقل، متى كان ذلك ضروريا  لمساعدة اللجنة في 

 داء مهامها، ويكون ذلك على حساب الشركة.أ

 

Article 9 - Committee Meeting Procedure  

1. The Committee approves its annual meetings 

calendar before the start of each year, and agree 

any deviations from the published calendar at each 

meeting. 

2. The Committee shall convene periodically, 

provided that at least two meetings are held during 

the Company's financial year. 

(The detailed Committee Meeting Procedure is set 

forth in Annex 1) 
 

اجراءات اجتماعات اللجنة– 9المادة    

تعتمد اللجنة مواعيد اجتماعاتها السنوية قبل بداية كل سنة،  .1

ويتم االتفاق على أي تغييرات في المواعيد المعتمدة خالل أي 

 من اجتماعاتها. 

تجتمع لجنة الترشيحات والمكافآت بصفة دورية على أال تقل  .2

 المالية للشركة. اجتماعاتها عن اجتماعين خالل السنة

 (1جنة التفصيلية مذكورة في الملحق )اجراءات اجتماعات الل 

Article 10 - Induction and Confidentiality  

1. Non-Directors shall sign a copy of the contract. 

2. Non-Directors will be provided with an induction 

program package which includes a copy of this 

Charter, Corporate Governance Manual, Code of 

Conduct, and all relevant policies and material 

documents.  

3. The induction program aims to familiarise the 

members with the progress of the Company’s 

business and activities, particularly the following: 

- the strategy and objectives of the Company; 

- the financial and operational aspects of the 

Company’s activities; 

- the obligations of the Committee members and 

their duties, responsibilities and rights; 

 تأهيل األعضاء وسرية األعمال - 10المادة  

 التوقيع على نسخة من من خارج المجلس يجب على األعضاء .1

 العقد.

بنسخة من هذه الالئحة،  من خارج المجلسيتم تزويد األعضاء  .2

دليل حوكمة الشركة، قواعد السلوك المهني وجميع السياسات 

 والوثائق ذات عالقة.

يسعى برنامج تأهيل األعضاء الى تعريف األعضاء بسير عمل  .3

 الشركة وأنشطتها، وبخاصة ما يلي:

 استراتيجية الشركة وأهدافها. -

 الجوانب المالية والتشغيلية ألنشطة الشركة. -

 امات أعضاء اللجنة ومهامهم ومسؤولياتهم وحقوقهم.التز -

 مهام اللجنة واختصاصاتها. -
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- the duties and competencies of the 

Committees. 

4. All members must maintain confidentiality of the 

information and documents made available during 

their membership. All members must not make 

any statement on behalf of the Company or 

disclose any inside information when dealing with 

the media. All members may in no case even if 

their membership is terminated disclose inside 

information to any individual or entity unless such 

disclosure is made during the meetings of the 

General Assembly, nor may use any such 

information for their own personal benefit or that 

of their relatives or third parties.  

يجب على جميع األعضاء الحفاظ على سرية المعلومات  .4

والوثائق المتاحة أثناء عضويتهم. يجب على جميع األعضاء 

عدم التصريح بأي بيان نيابة عن الشركة أو الكشف عن أي 

ائل اإلعالم. ال يجوز معلومات داخلية عند التعامل مع وس

لجميع األعضاء بأي حال من األحوال، حتى لو تم إنهاء 

عضويتهم ، اإلفصاح عن المعلومات الداخلية ألي فرد أو جهة 

ما لم يصرح عن هذه المعلومات خالل اجتماعات الجمعية 

العامة، وال يجوز لهم استخدام أي من هذه المعلومات 

 بهم أو ألي طرف أخر.لمصلحتهم الشخصية أو لمنفعة أقار

Article 11 - Conflict of Interest  

1. A member shall perform his/her duties with 

honesty and integrity, and prioritise the interests of 

the Company over his/her own interest, and not 

use his/her position to achieve personal interests. 

2. If any Non-Director desires to have direct or 

indirect interest in any contract or transaction 

made on account of the Company or any of its 

activities, he shall take into account the procedures 

and guidelines mentioned in the Conflict of 

Interest Policy.  

3. A non-director shall annually fill and sign the 

Conflict of Interest Form.  

تعارض المصالح -11المادة    

 يقدّم وأن ونزاهة، بأمانة مهامه العضو ممارسة على يجب .1

 يستغل وأن ال الشخصية، مصلحته على الشركة مصالح

 .خاصة مصالح لتحقيق منصبه

المشاركة في عمل من إذا رغب العضو من خارج المجلس  .2

شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي 

تزاوله أو لديه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال 

والعقود التي تتم لحساب الشركة فيجب مراعاة االجراءات 

 المذكورة في سياسة تعارض المصالح.

توقيع يجب على العضو من خارج المجلس سنويا  تعبئة و .3

 نموذج تعارض المصالح.

Article 12 - Communication  

Communication with shareholders 

The Committee Chair or his delegate from the 

Committee members should attend the General 

Assembly meeting to answer any shareholder questions 

on the Committee’s activities and competencies. In 

addition the Committee chair should seek engagement 

with shareholders on significant matters related to the 

Committee’s areas of responsibility.  

 

Communication with the Board 

The Committee, through its Committee Chair, shall 

report to the Board, on any matters that, in the opinion 

of the Committee, needs to be brought to the attention 

of the Board and any matter requiring Board approval 

and / or action. 

التواصل  -12المادة    

 التواصل مع المساهمين

 أو من ينوب عنه من أعضاء اللجنة، حضور يجب على رئيس اللجنة

اجتماعات الجمعية العامة والرد على جميع استفسارات المساهمين 

باإلضافة إلى ذلك،   .ذات العالقة بنشاطات واختصاصات اللجنة

يجب أن يسعى رئيس اللجنة إلى المشاركة مع المساهمين في األمور 

 .المهمة المتعلقة بمسؤوليات اللجنة

 

 

 ل مع مجلس اإلدارةالتواص

تتولى اللجنة من خالل رئيسها، إبالغ المجلس بأية مسائل ترى اللجنة 

ضرورة إحاطة المجلس بها، الى جانب المواضيع التي تتطلب اعتماد 

 المجلس لها و/أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها.

 



 
ة الترشيحات والمكافآتالئحة عمل لجن  

Nomination & Remuneration Committee Charter 

 

Page | 8 
 

Article 13- Termination of Committee Membership 

1. A Committee membership is terminated in any of 

the following manners:  

- End of Committee / Board term. 

- Member resignation. 

- Member death. 

- Loss of legal capacity. 

- Illegibility of a member as per relevant rules & 

regulations. 

2. If a member resigns and has comments on the 

performance of the Company, he/she shall submit a 

written statement explaining such comments to the 

Committee Chair and such statement shall be 

presented to the Board. 

3. If a Committee seat becomes vacant, the Board may 

appoint a temporary member to complete the term. 

انتهاء عضوية اللجنة -13المادة    

 تنتهي عضوية عضو اللجنة في أي من الحاالت التالية: .1

 .انتهاء مدة دورة اللجنة / المجلس -

  .استقالة العضو -

 .وفاة العضو -

 .فقدان األهلية -

 ذات عالقة. للقوانين واألنظمةوفقا   يةنتهاء العضوا -

لديه مالحظات على أداء الشركة،  ذا استقال العضو وكانتإ .2

فعليه تقديم بيان مكتوب بها الى رئيس اللجنة، ويجب عرض 

 هذا البيان على المجلس.

مركز أحد أعضاء اللجنة جاز للمجلس أن يعين  في حال شغور .3

ركز الشاغر، ويكمل العضو الجديد مدة ممؤقتا  في العضوا  

 سلفه. 

 

Article 14- Remuneration and Compensation 

1. The Committee Members are entitled to 

Remuneration and Compensation in accordance to 

the Remuneration Policy of the Board Members, 

Committee Members, and Executive Management 

approved by the General Assembly. 

2. The Board & Committee determines the Committee 

Secretary’s remuneration and compensation. 

المكافآت والتعويضات -14المادة    

يستحق األعضاء وأمين السر المكافآت والتعويضات وفقا   .1

 لسياسة المكافآت المعتمدة من الجمعية العمومية.

 يحدد المجلس واللجنة مكافآت وتعويضات أمين سر اللجنة. .2

Article 15- Adoption and Changes to the Charter 

This Charter and any changes thereof shall be approved 

by the General Assembly.  

 

اعتماد الالئحة وتعديالتها -15المادة    

عتمد هذه الالئحة وأي تعديالت عليها من قبل الجمعية العمومية.تُ   
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Annex 1 

Committee Meeting Procedure 

1الملحق    

 اجراءات اجتماعات اللجنة

1. Meetings 

1.1 No member of the Board or the Executive 

Management except the secretary or a member 

of the Committee may attend the meetings of a 

Committee unless such Committee requests 

his/her opinion or advice. 

1.2 The Committee may remotely convene 

meetings via modern technological means.  

1.3 If a member cannot attend in person, he may 

take part in its deliberations and vote on 

proposed resolutions using one of the modern 

technological means. 

1.4 The Committee may invite whom it deems 

appropriate to attend its meetings, provided 

that it must be recorded in the minutes of the 

meeting. Such a person shall not have the right 

to vote on the Committee's decisions. 

1.5 The Committee must comply with the pre-

agreed agenda (except for any emergency 

issues approved by the Committee Chair). 

1.6 The Committee may issue resolutions by 

circulation, by presenting them to the members 

separately. Such resolutions shall be in force if 

approved unanimously by the Committee in 

writing through all accessible means. 

 

 االجتماعات .1 

ال يحق ألي عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية  1.1

عدا أمين سر اللجنة وأعضاء اللجان حضور اجتماعاتها 

إال إذا طلبت اللجنة االستماع إلى رأيه أو الحصول على 

 مشورته.

يجوز للجنة عقد اجتماعاتها عن بعد باستخدام وسائل  1.2

 التقنية الحديثة.

تعذر حضور أحد أعضاء اللجنة شخصيا ، فيجوز له ن إ 1.3

 استخدام أي من وسائل التقنية الحديثة.

لحضور اجتماعاتها،  مناسبا   يجوز للجنة دعوة من تراه 1.4

على أن يثبت ذلك بمحضر االجتماع، دون أن يكون له 

 قرارات اللجنة.حق التصويت على 

باستثناء تتقيد اللجنة بجدول األعمال الموافق عليه مسبقا  ) 1.5

 .)أي بنود طارئة يوافق عليها الرئيس

يمكن للجنة أن تصدر قرارات بالتمرير عن طريق  1.6

عرضها على األعضاء متفرقين، وتعد تلك القرارات 

سارية المفعول في حال موافقة األعضاء عليها باالجماع 

 كتابيا  بأي وسيلة متاحة.

 

2. Notice of Meetings & Agenda 

2.1 Meetings of the Committee shall be called by 

the Committee Secretary at the request of the 

Committee Chair or any of its members. 

2.2 Unless otherwise agreed, notice of each 

meeting confirming the venue, time and date 

accompanied with the agenda, shall be 

forwarded to each Committee member no later 

than {five} days before the date of the meeting. 

Supporting package shall be sent to Committee 

members at the same time.  

2.3 If circumstances require convening an 

emergency meeting, the invitation 

accompanied with the agenda and supporting 

package may be sent within a period less than 

the five days. 

 

 

 

 

 اشعار االجتماعات وجدول األعمال .2 

يدعو أمين سر اللجنة إلى اجتماعات اللجنة بناء  على طلب  2.1

 رئيس اللجنة أو أي من أعضائها.

ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك ، يتم إرسال إشعار بكل  2.2

والوقت والتاريخ مرافقا  لها جدول  اجتماع يؤكد المكان

أعمال االجتماع، إلى كل عضو من أعضاء اللجنة في 

موعد ال يتجاوز }خمسة{ أيام قبل موعد االجتماع. يتم 

إرسال الوثائق المتعلقة بمواد االجتماع إلى أعضاء اللجنة 

 في نفس الوقت.

كل طارئ، يجوز ارسال شعند الحاجة لعقد اجتماع ب 2.3

االجتماع مرافقا  لها جدول أعمال االجتماع الدعوة إلى 

والوثائق المتعلقة خالل مدة تقل عن خمسة أيام قبل تاريخ 

 االجتماع.
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3. Quorum & Voting 

3.1 Committee meetings are valid if attended by a 

majority of its members to meet the legal 

quorum. Resolutions of the Committees shall 

be issued by a majority of the votes present and, 

in case of a tie, the Committee Chair shall have 

the casting vote. 

3.2 If a member fails to attend the meeting, he is 

allowed to appoint another member to act as a 

proxy in voting on the meeting’s items. On 

condition that such proxy shall be recorded in 

writing. In all cases, it is not permissible that a 

member acts as a proxy for more than one 

member in the same meeting. It is not 

permissible for the proxy to vote on resolutions 

that the absent member is prohibited from 

voting on.  

3.3 Dissenting members will not be liable if they 

have expressly recorded their objection to the 

resolution in the minutes of meeting. 

 

 النصاب والتصويت 3 

يجب حضور أغلبية أعضاء اللجنة ليكتمل النصاب القانوني.  3.1

الحاضرين، وفي  تصدر قرارات اللجنة بأغلبية األعضاء

حال تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه 

 رئيس اللجنة.

تغيب العضو عن حضور االجتماع، جاز له أن ينيب عنه  اإذ 3.2

على بنود االجتماع الذي  غيره من األعضاء في التصويت

تغيب عنه، شريطة أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة. وفي جميع 

نوب عنه أكثر من عضو واحد األحوال ال يجوز للعضو أن ي

في نفس االجتماع، وال يجوز للعضو المفوض التصويت 

يحظر على العضو المتغيب التصويت  التيعلى القرارات 

 عليها.

ال يتحمل األعضاء المتحفظين أي قدر من المسؤولية على  3.3

أي من القرارات بشرط توثيق تحفظهم بشكل واضح في 

 محضر االجتماع.

 

4. Minutes of Meetings  

4.1 Minutes of meetings shall be prepared by the 

Committee Ssecretary covering proceedings 

and resolutions of the Committee, and includes 

names of the persons present and invited to 

attend and any reservations they expressed (if 

any). 

4.2 The minutes of meeting shall be prepared 

within five days from the date of the meeting. 

The minutes of meeting shall be then sent to the 

Committee Chair for his approval. 

4.3 The minutes of meeting shall be then sent to the 

members after obtaining the Committee 

Chair’s approval for their feedback and 

remarks. In case, no comments have been 

received within two days then it is considered 

as a final consent. 

4.4 If any changes or modifications were proposed 

to the minutes of the meeting, it shall be 

reflected after the Committee Chair’s approval. 

4.5 The minutes of meeting shall be signed off by 

the Committee Chair and the attendee 

Members in the next meeting. 

4.6 The minutes of meeting may be signed through 

all accessible means including electronic 

means. 

 

 محاضر االجتماعات .4 

أمين سر اللجنة مسؤوال  عن تدوين محاضر  يكون 4.1

االجتماعات والتي تتضمن مداوالت وقرارات اللجنة، إلى 

جانب توثيق أسماء الحضور والمدعوين وأي تحفظات 

 لديهم )إن وجدت(.

يجب أن يعد محضر االجتماع خالل خمسة أيام من تاريخ  4.2

 االجتماع، ومن ثم يرسل الى رئيس اللجنة لموافقته.

ال محضر االجتماع لألعضاء بعد موافقة رئيس رسإيجب  4.3

اللجنة إلبداء ملحوظاتهم ومرئياتهم، وفي حال لم ترد أي 

 مالحظات خالل يومين فيعتبر ذلك إقرارا  بالموافقة.

إذا تم اقتراح أي تغييرات أو تعديالت على محضر  4.4

 االجتماع، فيتم تغييرها بعد موافقة رئيس اللجنة.

اع من قبل رئيس اللجنة يتم توقيع محضر االجتم 4.5

 واألعضاء الحاضريين في االجتماع التالي.

يمكن توقيع محاضر االجتماع بإستخدام جميع الوسائل  4.6

 المتاحة بما في ذلك الوسائل االلكترونية.
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5. Resolution & Recommendation Follow-up 

5.1 The Committee Secretary is responsible to 

follow-up the Committee’s resolutions and 

recommendations and provide the Committee 

with the updates. 

5.2 The Committee Secretary shall submit to the 

Committee Chair any obstacles facing the work 

process of the Committee, including any delay 

in implementing its decisions and 

recommendation. 

5.3 The Committee Chair shall ensure the 

implementation of the Committee's resolutions 

and recommendations. 

 

 متابعة القرارت والتوصيات .5 

يكون أمين سر اللجنة مسؤوال  بمتابعة قرارات وتوصيات  5.1

 اللجنة وتزويد اللجنة بما يستجد حيالها.

يرفع أمين سر اللجنة لرئيس اللجنة أي معوقات تواجه سير  5.2

أعمال اللجنة، بما في ذلك أي تأخير في تنفذ قرارات 

  وتوصيات اللجنة.

بتطبيق القرارات من  رئيس اللجنة التأكد ىيجب عل 5.3

 والتوصيات الصادرة من اللجنة.

6. Reports 

6.1 The Committee shall make the minutes of 

meetings accessible to all Board Members 

along with the related documents.  

 التقارير .6  .6

تقوم اللجنة بإتاحة محاضر االجتماعات والوثائق ذات عالقة  6.1

 لجميع أعضاء مجلس االدارة.

 

 


