
NOMINATIONS FOR BOARD OF DIRECTORS’ MEMBERSHIP 
DXB Entertainments PJSC

 اإلعالن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة
لشـــركـــــة دي إكس بي إنترتينمنتس )شركـــة مساهمة عامة(

General conditions:

1.  The number of members to be elected to the Board of Directors is 
seven (7) members.

2.  Nomination for membership of the Board of Directors shall be 
open for a period of (10) days from the date of announcement in 
accordance with the requirements of Article (10) of the Chairman 
of Authority’s Board of Directors Decision No. (3/R.M) of 2020 
concerning the Governance Rules.

3.  Those who nominate themselves for the membership of the 
Board must satisfy the conditions stipulated in the Federal Law 
No. (2) of 2015 concerning Commercial Companies and the 
Chairman of Authority’s Board of Directors Decision No. (3/R.M) 
of 2020 concerning the Governance Rules as well as the Articles of 
Association of the Company.

4.  The nomination application shall enclose the documents referred to 
the Chairman of Authority’s Board of Directors Decision No. (3/R.M) 
of 2020 concerning the Governance Rules.

5.  The candidate may not, after closing the nomination, relinquish his 
nomination to another person.

6.  The Company will publish the list of names and nomination 
data of the candidates on the notice board at the 
Company’s headquarter and on the Company’s website 
(www.dxbentertainments.com/investor-relations)
on 21/10/2020

7.  The Securities and Commodities Authority shall be provided with 
a list of the candidates’ names after closing the nomination.

شروط عامة:

ســبعة اإلدارة  مجلــس  لعضويــة  انتخابهــم  المطلــوب  األعضــاء   1.  عــدد 
)7( أعضاء.

٢.  ســيظل بــاب الترشــيح لعضويــة مجلــس اإلدارة مفتوحــا لمــدة )10( يومــا مــن تاريخ 
ــة  ــس إدارة الهيئ ــرار مجل ــن ق ــم 10 م ــادة رق ــات الم ــا لمتطلب ــك وفق ــان وذل اإلع
رقــم )3 ر.م( لســنة ٢0٢0 بشــأن اعتمــاد دليــل حكومــة الشــركات المســاهمة 

العامــة.

3.  يشــترط فيمــن يرشــح نفســه لعضويــة مجلــس اإلدارة أن تنطبــق عليــه الشــروط 
الــواردة فــي القانــون االتحــادي رقــم )٢( لســنة ٢015 فــي شــأن الشــركات التجاريــة 
دليــل  اعتمــاد  بشــأن   ٢0٢0 لســنة  ر.م(   3( رقــم  الهيئــة  إدارة  مجلــس  وقــرار 

حكومــة الشــركات المســاهمة العامــة والنظــام األساســي للشــركة.

٤.  أن يرفــق بطلــب الترشــح المســتندات المشــار إليهــا فــي قــرار مجلــس إدارة 
الشــركات  حوكمــة  دليــل  اعتمــاد  بشــأن   ٢0٢0 لســنة  ر.م(   3( رقــم  الهيئــة 

العامــة.  المســاهمة 

5.  ال يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.

وبياناتهــم  المرشــحين  أســماء  بنشــر  الشــركة  ٦.  ســتقوم 
بالمقــر  الموجــودة  اإلعانــات  لوحــة  فــي  بالترشــيح  الخاصــة 
االلكترونــي الشــركة  موقــع  وعلــى  للشــركة   الرئيســي 

(www.dxbentertainments.com/investor-relations) 

بتاريخ ٢1/٢0٢0/10

أســماء  بقائمــة  والســوق  والســلع  الماليــة  األوراق  هيئــة  موافــاة  7.  ســيتم 
الترشــيح. بــاب  غلــق  بعــد  المرشــحين 

The Company’s Board of Directors has the honor to 
inform the shareholders of the opening of nomination 
for the Board of Directors membership during the 
period from Thursday dated 08/10/2020 to Sunday 
18/10/2020. Any person/shareholder who meets the 
conditions of nomination for the Board membership 
may nominate themselves, by submitting an application 
at the Company’s main office at Dubai Parks and 
Resorts, Sheikh Zayed Road, opposite the Palm Jebel 
Ali, Exit 5, Saih Shuaib, or by sending the application 
to the email address: IR@dxbe.ae, the application shall 
enclose an introductory profile of the applicant and 
the capacity of membership for which he wishes to 
nominate himself (Executive Director/ Non-Executive 
Director/ Independent Director).

المســاهمين  الســادة  بإعــام  الشــركة  إدارة  مجلــس  تشــرف 
عــن فتــح بــاب الترشــيح لعضويــة مجلــس إدارة الشــركة وذلــك 
خــال الفتــرة مــن يــوم الخميــس الموافــق ٢0٢0/10/08 إلــى يــوم 
توافــرت  مســاهم  شــخص/  ولــكل   ،  ٢0٢0/10/18 الموافــق  األحــد 
فيــه شــروط الترشــيح لعضويــة مجلــس اإلدارة أن يرشــح نفســه 
لعضويــة المجلــس بموجــب طلــب يتقــدم بــه إلــى إدارة الشــركة 
فــي مقرهــا الرئيســي الكائــن فــي المبنــى الرئيســي لدبــي 
باركــس آنــد ريزورتــس، شــارع الشــيخ زايــد، مقابــل نخلــة جبــل 
علــي، المخــرج رقــم 5، ســيح شــعيب أو علــى البريــد االلكترونــي: 
عــن  تعريفيــة  نبــذة  بالطلــب  يرفــق  أن  وعلــى   ،IR@dxbe.ae
ــة التــي يرغــب فــي ترشــيح نفســه علــى  مقدمــه وصفــة العضوي
أساســها ) عضــو تنفيــذي – عضــو غيــر تنفيــذي – عضــو مســتقل(.


