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سياسة توزيع األرباح
ً
تم إعداد الئحة سياسة توزيع األرباح ر
الكثيي القابضة ،رشكة مساهمة سعودية وفقا لمتطلبات الئحة
لشكة ر
ً
الشكات والنظام األساس ر
ووفقا لنظام ر
حوكمة ر
للشكة ،وتحدد هذه الالئحة سياسة وإجراءات
الشكات بالمملكة
ي
الشكة المتعلقة بتوزيع األرباح واإلعالن عنها وتحديد وقت سدادها ،وتتعهد ر
ر
تغيات
الشكة باإلفصاح عن أية ر
تطرأ عىل هذه السياسة.

ً
أوال  -توقيت دفع األرباح:

ن
ر ن
المساهمي خالل سبعة ( )7أيام من
يجب عىل المجلس تنفيذ قرار الجمعية العامة يف شأن توزيع األرباح عىل
تاريخ صدور هذا القرار.

ً
ثانيا  -اإلعالن عن توزيعات األرباح:

ن
• تعلن ر
الشكة عن توزيعات األرباح ويتضمن اإلعالن الصادر عنها يف هذا الخصوص مقدار التوزيع
ن
لصاف أرباح ر
الشكة عن العام عن طريق الجمعية
المبدئ
وطريقة السداد بعد أن يتم اعتماد التوزيع
ي
ي
للشكة ب ً
العامة العادية ر
ناء عىل توصيات مجلس اإلدارة.
يىل:
 يتضمن اإلعالن عن توزيع األرباح عىل ما ي نوع األسهم.الت سيتم توزيع األرباح عنها.
 نوع األسهم ي توزيع الربح لكل سهم. فية سداد توزيع األرباح.ً
ً
األساس
• يتم اتخاذ اإلعالن عن توزيع األرباح لألسهم وفقا لألنظمة واللوائح المطبقة ووفقا للنظام
ي
ر
للشكة.
ً
ن
الشكة ر
الشكة باإلعالن عن توزيع األرباح نف حال ما إذاكانت ر
• ال تقوم ر
متعية ماليا أو يف حالة إفالسها أو
ي
إذاكان ذلك سيؤدي إىل ر
تعي أو افالس ر
الشكة.

ً
ثالثا  :مصادر ومقدار توزي ع األرباح:

ن
صاف أرباح ر
ر ن
المساهمي عىل أساس عدد األسهم
الشكة ويتم توزيعها عىل
• يتم تسديد توزيع األرباح من ي
ونوعها.
• يتم تحديد مقدار التوزيعات الخاصة باألسهم العادية بناء عىل توصيات مجلس اإلدارة.
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توزع أرباح ر
الشكة السنوية الصافية بعد خصم جميع المرصوفات العمومية والتكاليف األخرى
ر
التاىل:
والمخصصات بما فيها ن الزكاة الشعية والمخصصات واالحتياطات األخرى عىل النحو ي
يجنب ( )%10من صاف األرباح لتكوين االحتياط النظام ر
للشكة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة
ي
ي
ي
االحتياط المذكور ( )%30من رأس المال المدفوع.
بلغ
مت
التجنيب
العادية وقف هذا
ي
ن
احتياط
صاف األرباح لتكوين
للجمعية العامة العادية بناء عىل اقياح مجلس اإلدارة أن تجنب ( )%5من ي
ي
اتفاف يخصص لغرض أو أغراض معينه.
ي
ر
للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشكة
ن
ر ن
صاف
المساهمي ،وللجمعية المذكورة
أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان عىل
كذلك أن تقتطع من ي
ً
ر
لعامىل الشكة أو لمعاونة ما يكون قائما من هذه المؤسسات.
األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية
ي
ر
ر ن
لمساهمي نسبة تمثل ( )%5من رأسمال الشكة المدفوع.
يوزع من الب ياف بعد ذلك عىل ا
ن
ر
مع مراعاة األحكام المقررة يف المادة ( )20من هذا النظام ،والمادة ( )76من نظام الشكات يخصص بعد
ً
الباف لمكافأة مجلس اإلدارة ،عىل أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا مع
ما تقدم نسبة ( )%10من ي
عدد الجلسات الت ن
يحرصها العضو.
ي
للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع الباف (إن وجد) من األرباح الصافية أو ً
جزء منه كحصة أخرى
ي
ر ن
للمساهمي أو ترحيل ما تبق من أرباح لحساب األرباح المرحلة أو أي من االحتياطات.
يجوز ر
للشكة بعد استيفاء الضوابط الموضوعة من الجهات المختصة توزيع أرباح نصف سنوية أو ربع
سنوية.
ن
ر ن
الت يحددها مجلس اإلدارة.
تدفع األرباح المقرر توزيعها عىل
المساهمي يف المكان والمواعيد ي
ً
ر
إجماىل التوزيعات مقسوما عىل عدد أسهم الشكة
نصيب السهم العادي من توزيع األرباح يساوي
ي
العادية.

ً
رابعا :المساهمون الذين يحق لهم استالم توزي ع األرباح:

ر ن
المساهمي الذين
المساهمون الذين يحق لهم استالم توزيع األرباح هم المساهمون المسجلة أسماؤهم بقائمة
يمتلكون األسهم ن يف نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.

