
 

 

  Date: October 26, 2020   ٢٠٢٠ أكتوبر ٢٦التاريخ: 
   

  المحترم     سعادة/ عبيد سيف الزعابي 
  الرئيس التنفيذي

  هيئة األوراق المالية والسلع 
  أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة  ٣٣٧٣٣ص.ب: 
  +٩٧١ ٢ ٦٢٧ ٤٦٠٠فاكس: 

H.E Dr. Obaid Saif Al Zaabi  
Chief Executive Officer  
Emirates Securities and Commodities 
Authority  
P.O.Box: 33733 Abu Dhabi, UAE  
Fax: +971 2 627 4600 

   
  المحترم    السيد/ حسن عبد الرحمن السركال 

   الرئيس التنفيذي 
  سوق دبي المالي 

  دبي، اإلمارات العربية المتحدة  ٩٧٠٠ص.ب: 
  

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal 
Chief Executive Officer   
Dubai Financial Market  
P.O.Box: 9700 Dubai, UAE  

 
سوق دبي شركة إدارة مجلس اجتماع  نتائجالموضوع: 

  ")الشركةالمالي (ش.م.ع) ("

 
Subject: Dubai Financial Market PJSC 
(“Company”) Board of Directors meeting 
result  

   
وع المذكور أعاله،  ارة إلى الموض يرجى العلم بأن باإلش

كةمجلس إدارة  ر د  الش  ٢٦الموافق ثنين يوم األقد انعق
ة "عن ، ٢٠٢٠أكتوبر  ل اإللكتروني ائ عن طريق الوس

   :قد تم اتخاذ القرارات التالية وبعد" 

Reference to the above subject, please be 
informed that the Company’s Board of Directors 
has been held on Monday October 26, 2020, 
through electronica means “distance meeting”, 
and resolve the following resolutions:  

   
ة على  .١ ات الالموافق ة المعلوم الي دة موجزة الم الموح

سعة المرحلية لفترة ال شهر المنتهية في ت سبتمبر  ٣٠أ
٢٠٢٠  

1. Approve the condensed consolidated interim 
financial information for the nine month 
period ended 30 September 2020 

   
وين تعيين  .٢ رعيةعض ، بلجنة الفتوى والرقابة الش

ين حامد  /دكتورالمحل  ليحال الذي توفي  ن،احسحس
تار أبو غدة، /دكتورال، و٢٠/٠٨/٢٠٢٠في   عبد الس

ذي توفي في  على أن يتم عرض ، ٢٥/١٠/٢٠٢٠ال
ركة في أول هذا  التعيين على الجمعية العمومية للش

  .اجتماع

2. Appoint two members to the Fatwa and 
Sharia Supervisory Board in replacement to 
Dr. Hussein Hamed Hassan, who passed 
away on 20/08/2020 and Dr. Abdul Sattar 
Abu Ghuddah, who passed away on 
25/10/2020, provided that such appointment 
shall be presented to the General Assembly 
on its first meeting.  

   
دار ا .٣ تقات "عتماد إص وابط تداول عقود المش ض

  . "المنظمة
3. Ratify issuance of the “Trading of Regulated 

Derivatives Contracts Regulations”.   

   



 

 

دار الموافقة على  .٤ وابط "إص التداول بالهامش ض
   ."قصير األجل

4. Approve issuance of the “Short Term Margin 
Trading Regulations”.    

   
ة على  .٥ ة من الموافق دث ة المح خ ة "النس ب أنظم كتي

  ."الوسطاء، والتداول، وقواعد السلوك المهني
5. Approve the updated version of the 

“Regulations of Brokerage, Trading & 
Professional Code of Conduct”.  

   
  .Other regular matters .6  أمور اعتيادية أخرى.  .٦
  

  شركة سوق دبي المالي (ش.م.ع)
  
  

 هيثم محمد الجبالي 
  أمين سر مجلس اإلدارةالمستشار القانوني و

 
Dubai Financial Market (PJSC) 
 

 
Haitham Mohamed El Gebali 
Legal Counsel & Board Secretary 

 


