
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سياسة توزيع األرباح 



 

 :األرباح توزيعالسياسة العامة ل .أ

 :اآلتي النحو على السنوية الصافية الشركة أرباح توزع الصلة، ذات األخرى األنظمة به تقضي ما مراعاة مع

 العامة الجمعية تقرر أن ويجوز. للشركة النظامي االحتياطي لتكوين األرباح صافي من بالمئة عشرة٪( 10) يجنب  -1

 .المدفوع المال رأس من بالمئة ثالثون٪( 30) المذكور االحتياطي بلغ متى التجنيب هذا وقف العادية

 لتكوين األرباح صافي من معينة نسبة تجنب أن اإلدارة مجلس اقتراح على بناء   العادية العامة للجمعية -2

 . محددة ألغراض تخصص اتفاقية احتياطيات

 وذلك أخرى، احتياطيات تكوين تقرر أن - األرباح صافي في األسهم نصيب تحديد عند - العادية العامة للجمعية -3

 المساهمين على اإلمكان قدر ومنتظمة ثابتة أرباح توزيع يكفل بما أو الشركة مصلحة يحقق الذي بالقدر

 لعاملي اجتماعية صناديق أو مؤسسات إلنشاء مبالغا   األرباح صافي من تقتطع أن كذلك العامة وللجمعية

 . الصناديق أو المؤسسات هذه من قائما   يكون ما لمعاونة أو الشركة

بما يتوافق  مجلس اإلدارة أن توزع من الباقي بعد ذلك أرباحا  للمساهمينمن  اقتراحللجمعية العامة بناء  على  -4

 .األساس ونظام الشركةمع أحكام هذه السياسة 

 .الخصوص بهذا النظامية المتطلبات استيفاء بعد مساهميها على مرحلية أرباح أو أرباح توزيع للشركة يجوز -5

والمادة السادسة  ،النظام األساس للشركة الثانية والعشرون من في المادة المقررة األحكام مع مراعاة -6

نظام الشركات، للجمعية العامة تخصيص بعد ما تقدم مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة، على أن  والسبعين من

يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا  مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو في حال كانت المكافأة نسبة 

 .من االرباح

 األرباح: قااستحق .ب

تاريخ  الشأن، ويبين القرار هذا في الصادر العامةالجمعية  لقرار وفقا   األرباح في حصته المساهم يستحق

نهاية  في المساهمين في سجالت لمالكي األسهم المسجلين األرباح أحقية التوزيع. وتكون االستحقاق وتاريخ

العامة العادية في شأن توزيع األرباح  الجمعية ويجب على مجلس اإلدارة تنفيذ قرار اليوم المحدد لالستحقاق.

 النظامية بهذا الخصوص.المساهمين وفقا  للضوابط  على

 توزيع األرباح لألسهم الممتازة: .ت

 النسبة المحددة بعد دفع إال التالية السنوات عن أرباح يجوز توزيع ال فإنه مالية، سنة أي عن أرباح توزع لم إذا -1

 عن هذه السنة.  الممتازة ألصحاب األسهم الشركات المائة من نظام بعد عشرة المادة الرابعة وفقا  لحكم

الشركات  نظام من المائة بعد عشرة وفقا  لحكم المادة الرابعة المحددة النسبة دفع في الشركة فشلت إذا -2

طبقا  ألحكام  األسهم، المنعقدة هذه ألصحاب للجمعية الخاصة يجوز فإنه متتالية، سنوات ثالث مدة من األرباح

للشركة  العامة اجتماعات الجمعية حضورهم تقرر إما أن الشركات، نظام والثمانين من التاسعة المادة

رأس  في أسهمهم قيمة مع بما يتناسب اإلدارة في مجلس عنهم ممثلين تعيين أو التصويت، في والمشاركة



 

 عن السنوات األسهم هذه ألصحاب أرباح األولوية المخصصة كل دفع من الشركة تتمكن أن إلى وذلك المال،

 .السابقة

  لألرباح: المرحلية التوزيعات  .ث

 استيفاء بعد وذلك سنوي، ربع أو سنوي نصف بشكل مساهميها على مرحلية أرباح توزيع للشركة يجوز

 التالية: المتطلبات

 .سنويا   يجدد قرار بموجب مرحلية أرباح بتوزيع المجلس العادية العامة الجمعية تفوض أن -1

 .ومنتظمة جيدة ربحية ذات الشركة تكون أن -2

 .أرباحها بمستوى معقولة بدرجة التوقع وتستطيع معقولة سيولة الشركة لدى يتوفر أن -3

 توزيعها، المقترح األرباح لتغطية كافية مراجعة، مالية قوائم ألخر وفقا   للتوزيع قابلة أرباح الشركة لدى يتوفر أن -4

 .المالية القوائم هذه تاريخ بعد األرباح تلك من ورسملته توزيعه تم ما خصم بعد

 اإلفصاح عن التوزيعات: .ج

من تقريره السنوي المقدم للجمعية العامة للشركة نسب األرباح التي تم توزيعها على مجلس اإلدارة أن ُيض   -1

على المساهمين خالل الفترات المختلفة من السنة المالية إضافة إلى نسبة األرباح المقترح توزيعها في نهاية 

 األرباح.السنة المالية وإجمالي هذه 

 أو االتفاقية االحتياطات أو السابقة السنوات من راكمةالمت المبقاة األرباح حساب ىلع األرباح توزيع قيد يتم -2

 اإلمكانيات حسب األرباح توزيع ونسب كيفية في واالنتظام سللالتس راعيت أن الشركة ىلوع ،كليهما

 المنتظمة الدورية األرباح نسب عن عالنواإل فصاحإلا اإلدارة سلمج ىلوع الشركة، لدى المتوفرة والسيولة

 .هامواعيد في مينهالمسا ىلع هايتقرر توزيع التي

 هيئة السوق المالية وتزويد فورا   ذلك عن واإلعالن باإلفصاح المرحلية األرباح توزيع قرار اتخاذ عند الشركة تلتزم -3

 صدوره. فوره من بنسخة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


