
Article (19)   )١٩المادة  (

Conditions for Nomination to the 
Board of Directors 

شروط الترشح لعضوية مجلس اإلدارة

The candidate nominated for Board of Directors 
must submit to the Company the following 
documents: 

يقدم للشركة  يتعين على المرشح لعضوية مجلس اإلدارة أن
  المستندات التالية:

(a) A copy of his UAE identity card and his
passport with the residence page (if he is a non-
UAE resident) with a letter of no objection from his 
Local sponsor to be a member of the board of 
directors of the company, and only a copy of his 
passport if he is not a resident of the state or 
representing a legal entity. 

(أ) صورة عن بطاقة هويته اإلماراتية وعن جواز سفره مع صفحة 
اإلقامة (إن كان غير إماراتي مقيم في الدولة) مع كتاب عدم ممانعة 

إدارة الشركة، من كفيله المواطن ألن يكون عضواً في مجلس 
واالكتفاء بصورة عن جواز سفره إن كان غير مقيم في الدولة أو 

  ممثالً لشخص اعتباري.

(b) A curriculum vitae showing his practical
experience and qualifications, and specifying the 
position to which he / she wishes to apply (executive 
/ non-executive / independent). 

(ب) سيرته الذاتية موضحاً بها خبرته العملية ومؤهالته العلمية مع 
تحديد الصفة التي يرغب الترشح لها (عضو تنفيذي/ غير تنفيذي/ 

  مستقل).

(c) Declaration Letter  of his compliance with the
provisions of the Companies Law, Banking Law, 
the organization Law of the Authority and other 
relevant laws, regulations and circulars, and 
undertakes to be diligent in performing his duties. 

(ج) إقرارا بالتزامه بأحكام قانون الشركات وقانون المصارف 
ت ذات وقانون تنظيم الهيئة وسواها من القوانين واألنظمة والتعميما

  العالقة، وتعهداً بأن يبذل عناية الشخص الحريص في أداء عمله.

(d) A list  of the names of companies and institutions
within and outside the country in which he operates 
or is a member of its board of directors, as well as 
any work performed directly or indirectly which 
constitutes or may constitute competition for the 
company.  

ً بأسماء الشركات والمؤسسات داخل الدولة وخارجها التي  (د) بيانا
يزاول العمل فيها أو يشغل عضوية مجالس ادارتها وكذلك أي عمل 
يقوم به بصورة مباشرة أو غير مباشرة مما يشكل أو قد يشكل منافسة 

  للشركة.

(e) A declaration letter of the non-violation of
Article (149) of the Companies Law. 

) من قانون الشركات. ١٤٩(هـ) إقرارا بعدم مخالفة المرشح للمادة (

(f) If he is a representative of a legal entity, he shall
attach a declaration from said entity that the 
candidate represents the entity on the board of 
directors of the company and a list of the names of 
any other persons representing the entity in the 
membership.   

(و) إذا كان ممثالً لشخص اعتباري، يرفق إقراراً من الشخص 
االعتباري بأن المرشح يمثله في عضوية مجلس إدارة الشركة وبياناً 

  يمثلونه في العضوية.بأسماء أي أشخاص آخرين 



 
 
(g) A list of the commercial companies and 
individual enterprises owned or shared by the 
candidate, indicating the number of shares or shares 
he holds in each of them. 
 

ً بالشركات التجارية والمؤسسات الفردية التي يملكها  (ز) بيانا
أو يشارك في ملكيتها مع بيان عدد األسهم أو الحصص التي  المرشح

 يمتلكها في كل منها.

(h) A list of the number of shares of the company he 
personally holds or holds by the legal entity he 
represents and a commitment not to act in any 
conduct transferring the ownership of shares 
exceeding the nominal value of one hundred 
thousand dirhams during his membership and with 
a notification to  the financial market not to dispose 
of the said shares until after the end of his term of 
office , his resignation ,dismissal or loss legal 
capacity for membership and advise the market by a 
letter from the Authority in this regard. 
 

ً أو يحملها ح( ً بعدد أسهم الشركة التي يحملها هو شخصيا ) بيانا
الشخص االعتباري الذي يمثله والتزاماً بعدم التصرف بأي تصرف 

ها االسمية المائة ألف درهم  خالل ناقل للملكية بأسهم تتجاوز قيمت
عضويته وإخطاراً منه للسوق المالي بعدم التصرف إال بعد انتهاء 
فترة عضويته أو استقالته أو عزله أو فقدانه األهلية للعضوية وإفادة 

  السوق بكتاب من الهيئة بهذا الشأن.

 

 

********************** 


