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 شهادة بإعالن تعديل النظام األساسي لشركة الخليج للمالحة القابضة )شركة مساهمة عامة( الموضوع:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 طالع ،،بعد اإل
جتماع الخاص الصادر عن إ وبناًء على القرار   بشـأن الشركــات التجـاريــة ، 3232لسـنة  23على القانون االتحادي رقم 

بالموافقة على  22/22/3233)شركة مساهمة عامة( والمنعقدة قانوناً بتاريخ  لشركة الخليج للمالحة القابضةالجمعية العمومية 

درهم )مائة وخمسون مليون درهما إماراتي( وذلك من  202,222,222تبلغ   إصدار سندات إلزامية التحويل ألسهم بقيمة إجمالية

حاملي الصكوك الحاليين وغيرهم من الدائنين الراغبين في مبادلة شهادات/ ديون الصكوك الحالية خالل طرح خاص لصالح 

سند و تحويله إلى  00,249,222فلس مقابل كل سهم، وعليه فقد قامت الشركة بإصدار  22.22الخاصة بهم وبسعر تحويل يبلغ 

درهم )مليار وتسعة عشر مليون ومائتان وتسعة  302,2,224,324سهم و زيادة رأس مال الشركة المصدر من  300,203,222

درهم مليار ومائتان وخمسة وسبعون مليون وثالثمائة وواحد وتسعون ألف  2,3,0,242,302آالف ومائتين وخمسين درهم إلى 

 ومائتان وخمسون درهم .
األساسي للشركة طبقاً  تعديل النظامواستنادا للطلب المقدم من شركة الخليج للمالحة القابضة ش.م.ع إلصدار شهادة بإعالن 

، وذلك عند رغبة  22/22/3233ألحكام القانون، وتعهد الشركة بتحديث القرار الخاص الصادر من الجمعية العمومية بتاريخ 

 الشركة في اصدار الجزء المتبقي من السندات تقرر ما يلي:
 (2مادة )

   )شركة مساهمة عامة( ليصبح كما يلي:للمالحة القابضة  الخليج( من النظام األساسي لشركة 0يعدل نص المادة )
( مليار ومائتان وخمسررة وسرربعون مليون وثالثمائة وواحد 2,3,0,242,302حدد رأس مال الشررركة المصرردر بمبلغ ) 0-2

( مليار ومائتان وخمسة وسبعون مليون 2,3,0,242,302وتسعون ألفا ومائتان وخمسون درهما إماراتي موزعين على )

 ( درهم للسهم الواحد.2ثالثمائة وواحد وتسعون ألفا ومائتان وخمسون سهم بقيمة إسمية قدرها )و
( مليار 2,3,0,242,302"مع مراعاة الضوابط الصادرة عن الهيئة، يكون رأس مال مصرح به وقدره ) 3-0حذف البند  

ون درهما إماراتي مقسمة إلى مليار ومائتان ومائتان وخمسة وسبعون مليون وثالثمائة وواحد وتسعون ألفا ومائتان وخمس

  ."( درهم إماراتي2وخمسة وسبعون مليون وثالثمائة وواحد وتسعون ألفا ومائتان وخمسون سهم بقيمة اسمية للسهم )
 (3مادة )

 تُنشر هذه الشهادة في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ صدورها.

 

 

 

 
 د.مريم بطي السويدي

 التنفيذيالرئيس 
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 تحيـة طيبة وبعـد،
 

 /خ/ت إ3233/0,2المرجع: 

 20/24/3233 التاريخ:


