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 سياسة توزيع االر�اح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : مقدمة 

 

 ملتطلبلسياسة الشركة أعدت  
ً
 النظامما جاء بضوء ع��  و الصادرة من السوق املالية ات الئحة حوكمة الشر�ات توزيع األر�اح وفقا

ب�ن هذه السياسة إجراءات الشركة املتعلقة باحتساب وتحديد مقدار حيث  .األسا��ي للشركة ونظام الشر�ات وقواعد الت�جيل واإلدراج
ُ
ت

  ،    وتوقيتھاألر�اح واإلعالن عن توزيعها و تحديد ش�ل سدادها 

د عو�ناء عليھ و�عد االطالع ع�� نظام الشر�ات السعودي و�عديالتھ والئحتھ التنفيذية  و�عد االطالع ع�� نظام السوق املالية  ولوائحة و�

م ، و�عد االطالع ع�� نظام الشركة االسا��ي  ١٣/٢/٢٠١٧هــ املوافق  ١٦/٥/١٤٣٨االطالع ع�� الئحة حوكمة الشر�ات الصادرة بتار�خ 

 .  توزيع االر�اح سياسة إصدار  صالحيات من لھ بما ا�خليج للتدر�ب والتعليم  شركة إدارة مجلس رر ــــــــــق
 

 لسياسة اوأهمية  أهداف  : أالو��ملادة ا
 

� ��عت�� سياسة توزيع األر�اح من أهم السياسات التمو�لية ، حيث توزيع االر�اح ع�� املساهم�ن توضيح كيفية إ�� هذه السياسة ��دف 

 لعالق��ا املباشرة باملساهم�ن وإ�ع�اسا��ا ع�� سعر السهم �� السوق 
ً
�عمل سياسة التوزيع املثالية ع�� املوازنة ما  حيث . الشر�ات نظرا

ترجع أهمية سياسة توزيع األر�اح إ�� تأث��ها ع�� �ل من ، كما  ب�ن توزيعات األر�اح ا�حالية والنمو املستقب�� الذي �عظم سعر السهم

  .  ا�حصول ع�� عوائد منتظمة أم ال  تجاهات املستثمر�ن ومدى رغب��م ��إ

 اإلعالن عن توزيع األر�اح الثانية:  ةاملاد
 

 . تقوم الشركة باإلعالن عن توزيع األر�اح �� ضوء النتائج السنو�ة .١

 �� جدول أعمال ا�جمعية  .٢
ً
 مستقال

ً
 .العامة العادية للمساهم�نالقرار ا�خاص باإلعالن عن توزيع األر�اح يكون موضوعا

 .يحدد مقدار توزيع األر�اح املوزعة بتوصيٍة من مجلس اإلدارة عندما �عتمد التوزيع املبدئي لصا�� أر�اح الشركة عن العام املنصرم .٣

موقع داول) و تقوم الشركة بإبالغ املساهم�ن بإجراءات توزيع األر�اح من خالل �شر هذه املعلومات ع�� موقع هيئة السوق املالية (ت .٤

 .الشركة اإللك��و�ي

 االر�اح  ا�حصول ع��   : الثالثة دةملاا
 

 .األخرى  واالحتياطيات النظامي االحتياطي تجنيب �عد الصافية األر�اح من املساهم�ن ع�� مايتم توزيعھ للشركة األساس النظام يب�ن .١

  األر�اح �� ھحصت املساهم �ستحق .٢
ً
 اإلدارة سمجل قرار أو املساهم�ن،� ع� األر�اح توزيع �شأن الصادر العامة ا�جمعية لقرار وفقا

ذني أن �ع� التوزيع، وتار�خ االستحقاق تار�خ القرار و�ب�ن مرحلية، أر�اح بتوزيع القا��ي
َّ
  القرار ف

ً
 الضوابط �� ھعلي صوصنم هو ملا وفقا

 نت الصادرة ظيميةنالت واإلجراءات
ً
 .املدرجة املساهمة �شر�ات ا�خاصة الشر�ات ظامنل فيذا

 جمعيةب��اية تداول يوم ا�عقاد ا�تكون أحقية األر�اح سواء األر�اح النقدية أو أسهم املنحة ملال�ي األسهم املقيدين �� �جالت الشركة  .٣

 .العامة
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 ومقدار توزيع األر�اح مصادر  الرا�عة:  ةاملاد
 

 :اآل�ي الوجھ ع���عد خصم جميع املصروفات العمومية وغ��ها من املصروفات  السنو�ة الصافية الشركة أر�اح توزع

 م�ى التجنيب هذا وقف العادية العامة ا�جمعية تقرر  أن و�جوز  للشركة النظامي االحتياطي لتكو�ن األر�اح صا�� من)  %١٠(  يجنب  .١

 .املدفوع املال رأس من)  %٣٠(   املذكور  االحتياطي بلغ

لغرض  يخصص  اتفا�� احتياطي لتكو�ن األر�اح صا�� من�سبھ معينھ  تجنب أن اإلدارة مجلس اق��اح ع�� بناء العادية العامة ل�جمعية .٢

 أو أغراض معينة يحددها مجلس االدارة . 

 قدر ثابتة أر�اح توزيع يكفل أو الشركة مص�حة يحقق الذي بالقدر وذلك أخرى، احتياطيات تكو�ن تقرر  أن العادية العامة ل�جمعية .٣

 أو الشركة لعام�� اجتماعية مؤسسات إل�شاء مبالغ األر�اح صا�� من تقتطع أن كذلك املذكورة ول�جمعية  .املساهم�ن ع�� اإلم�ان

 قائم يكون  ما ملعاونة
ً
 .املؤسسات هذه من ا

أو ع�� حسب ما تقرره ا�جمعية العامة  املدفوع الشركة رأسمال من)  %٥(  تمثل �سبة املساهم�ن ع�� ذلك �عد البا�� من يوزع .٤

 .العادية �� هذا الشأن  

يخصص �عد ما تقدم من  الشر�ات نظام من والسبع�ن السادسة واملادة النظام، هذا من العشرون املادة �� املقررة األح�ام مراعاة مع .٥

 لصرف م
ً
  امل�افأة هذه استحقاق يكون  أن ع�� اإلدارة، مجلس �افأةالبا�� مبلغا

ً
 .  العضو  يحضرها ال�ي ا�جلسات عدد مع متناسبا

و�جوز للشركة توزيع أر�اح مرحلية ع�� مساهم��ا �ش�ل نصف سنوي أو ر�ع سنوي وذلك �عد إستيفاء الضوابط واملتطلبات  .٦

 املوضوعة من ا�جهات املختصة �� هذا الشأن . 
 

 توزيع األر�اح املعلن ع��ا:  ا�خامسة ةملادا

 تنظيم وإتمام عملية توزيع األر�اح االستعانة بطرٍف خار�ٍ� يتمثل �� أحد البنوك ال�ي تتعامل معها الشركة.يجوز للشركة لغرض 
 

 املمتازة لألسهم األر�اح توزيع السادسة:  ةملادا
 

 وفق املحددة النسبة دفع �عد إال التالية السنوات عن أر�اح توزيع وز ــــــيج ال فإنھ مالية، نةــــــــس أي عن أر�اح وزعـــت لم إذا .١
ً
 ادةـــــــامل كمـــــ�حا

 .السنة هذه عن املمتازة األسهم أل�حاب) الشر�ات نظام من١١٤ (
 

  املحددة النسبة دفع �� الشركة فشلت إذا .٢
ً
 يجوز  فإنھ متتالية، سنوات ثالث مدة األر�اح من) الشر�ات نظام من١١٤ (  املادة �حكم وفقا

  املنعقدة األسهم هذه أل�حاب ا�خاصة ل�جمعية
ً
 حضورهم إما تقرر  أن الشر�ات، نظام من )والثمان�ن التاسعة( املادة ألح�ام طبقا

 �� أسهمهم قيمة مع يتناسب بما اإلدارة مجلس �� ع��م ممثل�ن �عي�ن أو التصو�ت، �� واملشاركة للشركة العامة ا�جمعية اجتماعات

 .السابقة السنوات عن األسهم هذه أل�حاب املخصصة األولو�ة أر�اح �ل دفع من الشركة تتمكن أن إ�� وذلك املال، رأس
 

 االح�ام ا�ختامية   :  ةالسا�ع ةملادا
 

 إ و�تم االل��ام والعمل ��ا من قبل الشركة  الالئحة هذه تطبق .١
ً
 مجلس االدارة  .  من عتمادهاأ تار�خ من عتبارا

  عل��ا، االطالع من املصا�ح وأ�حاب وا�جمهور  املساهم�ن لتمك�ن اإللك��و�ي الشركة موقع ع�� السياسة هذه تنشر  .٢

 قبل من مق��حة �عديالت أي عرض و�تم وال��شيحات، امل�افآت �جنة قبل من-ا�حاجة عند – دور�ة بصفة السياسة هذه مراجعة يتم .٣

 .العتمادها اإلدارة مجلس ع�� ال�جنة

 أي حال و�� ع��ا بديلة تكون  وال السعودية العر�ية اململكة �� التنظيمية ا�جهات ولوائح أنظمة �� ورد ملا مكملةسياسة ال هذه �عد .٤

 .السائدة �� تكون  التنظيمية ا�جهات ولوائح أنظمة فإن التنظيمية ا�جهات ولوائح أنظمة و الالئحة �� ورد ما ب�ن �عارض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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