تحيـة طيبة وبعـد،
المرجع/081/2121 :خ/إ ع
التاريخ2121/10/02 :

الموضوع :شهادة بإعالن تعديل النظام األساسي لشركة دبي لالستثمار (شركة مساهمة عامة)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد االطالع ،،
على القانون االتحادي رقم  2لسـنة  2102بشـأن الشركــات التجـاريــة.
وعلى تعديل النظام األساسي لشركة دبي لالستثمار (شركة مساهمة عامة) والذي أقرته الجمعية العمومية
للمساهمين والمنعقدة قانونا ً بتاريخ  2121/10/10والتي تضمنت الموافقة على تعديل المادة رقم ) (01من
النظام األساسي للشركة.
واستنادا للطلب المقدم من شركة دبي لالستثمار (شركة مساهمة عامة) إلصدار شهادة بإعالن تعديل المادة
رقم ( )01من النظام االساسي للشركة طبقا ً ألحكام القانون.
تقرر ما يلي :
مادة ()1
يُعدل نص المادة رقم ( )01ليصبح على النحو التالي:
" توزع األرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى وفقا
لما يلي-:
أ .تقتطع ( )%01عشرة بالمائة من صافي األرباح تخصص لحساب االحتياطي القانوني ويوقف هذا
االقتطاع متى بلغ مجموع االحتياطي قدرا يوازي ( )%21خمسين بالمائة على األقل من رأس مال الشركة
المدفوع وإذا نقص االحتياطي عن ذلك تعين العودة إلى االقتطاع .
ب .تحدد الجمعية العمومية النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من األرباح الصافية بعد خصم
االحتياطي القانوني ،على أنه إذا لم تسمح األرباح الصافية في سنة من السنين بتوزيع أرباح فال يجوز
المطالبة بها من أرباح السنين الالحقة.
ج .تخصص نسبة ال تزيد على ( )%01من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية بعد خصم كل من
االستهالكات واالحتياطيات كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة ويقترح المجلس المكافأة وتعرض على الجمعية
العمومية للنظر فيها ،وتخصم من تلك المكافأة الغرامات التي تكون قد ُوقعت على الشركة من الهيئة أو
السلطة المختصة بسبب مخالفات مجلس اإلدارة لقانون الشركات أو للنظام األساسي للشركة خالل السنة
المالية المنتهية ،وللجمعية العمومية عدم خصم تلك الغرامات أو بعضها إذا تبين لها أن تلك الغرامات ليست
ناتجة عن تقصير أو خطأ من مجلس اإلدارة.

مالحظة :تم إصدار المراسلة بشكل الكتروني
صفحة 1من  2مرجع رقم :ع إ/خ 2020/189/بتاريخ 12/07/2020

د .يوزع الباقي من صافي األرباح بعد ذلك على المساهمين أو يرحل بناءاً على اقتراح مجلس اإلدارة إلى
السنة المقبلة أو يخصص إلنشاء احتياطي اختياري يخصص ألغراض محددة وال يجوز استخدامه ألية
أغراض أخرى إال بموجب قرار صادر عن الجمعية العمومية للشركة".
مادة ()4
تُنشر هذه الشهادة في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ صدورها ويتم إخطار السوق المالي المعني
بها

د .عبيد سيف الزعابي
الرئيس التنفيذي

مالحظة :تم إصدار المراسلة بشكل الكتروني
صفحة 2من  2مرجع رقم :ع إ/خ 2020/189/بتاريخ 12/07/2020

