
إعالن بشأن ا�رباح النقدية غير المستلمة من جانب مساهمي 
الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة والمحتفظ بها 

لدى الشركات ما قبل تاريخ 01 مارس 2015 

باإلشـــارة إىل التوجيهات الصادرة عن هيئة األوراق املالية والسلع بشأن األرباح النقدية غ� املستلمة من جانب 

مساهمي الرشكات املساهمة العامة املحلية املدرجة واملحتفظ بها لدى الرشكات قبل تاريخ 01 مارس 2015.

ح  با ألر ا ت  يعا توز هم¡ مســـتحقي  ملســـا ا ة  د لســـا ا  ، ( لرشكة ا ) ع  . م . ر ش لإلســـتث�  � د عو  تد

لكرتو¥  إل ا بط  لرا ا رة  يـــا لز  ،2 0 1 5 رس  ما  0 1 قبـــل  ما  لفرتة  ا عـــن  ملســـتلمة  ا غ�  يـــة  لنقد ا

يـــة  لنقد ا ح  بـــا ألر ا ت  يعـــا لتوز هم كمســـتحق  ملســـا ا ســـم  ا مـــن وجـــود  كـــد  للتأ يل  لتـــا ا

(/https://www.dubaiinvestments.com/ar/investor-relations) مع رضورة موافاة الرشكة ويف 

حالة استحقاق املساهم ألية توزيعات نقدية باملستندات التالية ليتسنى رصف األرباح: 

1. كتاب موقع من املساهم أو من Âثله قانوناً موجه للرشكة يتضمن طلب إصدار شيك أو إجراء تحويل بن¸ 

(حسب الحالة) بقيمة األرباح النقدية املستحقة. 

2. الهوية اإلماراتية األصلية للمساهم ونسخة عنها أو جواز السفر األصيل للمساهم ونسخة عنه.

3. يف حالة وجود توكيل عام أو خاص عن املســـاهم، يرجى توف� مســـتند الوكالة األصيل واملصدق أصوالً مع 

نسخة عنه، وكذلك الهوية اإلماراتية للوكيل ونسخة عنها أو جواز السفر األصيل للوكيل ونسخة عنه.

4. أية مستندات أخرى تطلبها الرشكة.

مـــع التأكيد عىل أنـــه ومن تاريخ 14 فرباير 2021 ســـيتم تحويل كافة األرباح التي Ï يتم اســـتالمها من قبل 

مســـتحقيها إىل هيئة األوراق املالية والســـلع والتي ستكون مســـؤولة عن رصف قيمة األرباح ملستحقيها من 

املساهم¡ عند املطالبة بها وستقوم الهيئة بنرش بيان عىل املوقع اإللكرتو¥ للهيئة ومواقع األسواق املالية يوضح 

اضطالعها بهذا الدور بكافة تفاصيله يف حينه.  

بخصوص أية استفسارات يرجى عدم الرتدد بالتواصل مع الرشكة – قسم األسهم،  عن طريق الربيد اإللكرتو¥: 

eman@dubaiinvestments.com أو رقم الهاتف: 0097148122400 / 0097148122305.


