
 

 سياسة توزيع األرباح 1
 أهداف السياسة 1-1

 صالح في وهي وشفافة واضحة الزوردي شركة في وتوزيعها األرباح تحديد عملية أن من التأكد إلى السياسة هذه تهدف
 .ومساهميها الشركة
 مجلس قرار أو المساهمين، األرباح توزيع بشأن الصادر العامة الجمعية لقرار وفقا   األرباح في حصته المساهم يستحق
 .مرحلية أرباح بتوزيع القاضي اإلدارة
 واإلجراءات الضوابط في عليه منصوص هو لما وفقا   القرار ينفَّذ أن على التوزيع، وتاريخ االستحقاق تاريخ القرار ويبين

 .المدرجة المساهمة بالشركات الخاصة الشركات لنظام تنفيذا   الصادرة التنظيمية

 توزيعات األرباح 1-2
 على بناء العام نهاية في زيادتها أو تخفيضها يتم أن الممكن من التي سنويا، األرباح توزيعات بتقييم اإلدارة مجلس يقوم

 بها المعمول القوانين بموجب المفروضة والقيود السوق ظروف تغير ذلك في بما معينة وظروف للشركة األساسي النظام
 (.للتطبيق قابلة كانت إذا) المملكة في

. المال رأس من مئوية كنسبة نقدية أرباح بتوزيع العامة الجمعية المجلس يوصي العام، نهاية وفي سنوي أساس وعلى
 على العمومية المصروفات جميع خصم بعد الصافية السنوية األرباح توزيع يتم أن على للشركة الداخلية اللوائح وتنص
 :التالي النحو

% من األرباح الصافية السنوية لتكوين احتياطي نظامي. ويجووز للجمعيوة العموميوة العاديوة وقوف هوذا 10يتم تخصيص  .1
% موون رأس المووال. )موون رأس مووال الشووركة(. إذا 30التخصوويص عنوودما يبلوول إجمووالي اإلحتيوواطي المووذكور مبلغووا يعووادل 

% مووون رأس الموووال المووودفول، يجووووز للجمعيوووة العموميوووة أن تقووورر توزيوووع الفوووائ  علوووى 30موووذكور تجووواوز اإلحتيووواطي ال
 المساهمين.

 %مون األربواح الصوافية لتكووين احتيواطي10على اقتراح من مجلس اإلدارة تخصويص  يجوز للجمعية العامة العادية بناء   .2
ألي غر  غير الغر  الذي تم  االتفاقيطي يتم تخصيصه لغر  أو أغرا  معينة. ال يجوز استخدام اإلحتيا اتفاقي

 من أجله من دون قرار من الجمعية العامة غير العادية اعتمادا على توصية من مجلس اإلدارة.تخصيصه 
 % من رأس المال المدفول.5بعد ذلك يتم توزيع الباقي على المساهمين كدفعة أولى تعادل  .3
( من قانون الشركات، باإلضافة إلى موا سوبق، ال 76األساسي والمادة )( من النظام 20مع عدم اإلخالل بأحكام المادة ) .4

% ( مون األربواح المتبقيوة علوى سوبيل المكافوأة ألعضواء مجلوس اإلدارة، شوريطة أن تكوون 5يجوز توزيع موا ال يزيود عون )
 المكافأة متناسبة مع عدد الدورات التي يحضرها كل عضو.

حسوبما تحودده الجمعيوة  المبقواةضوافية فوي األربواح أو يوتم تحويلوه إلوى األربواح يتم توزيع الباقي علوى المسواهمين كحصوة إ .5
 العامة العادية بناء على توصية مجلس اإلدارة.

 



 

 قبل من الحق وقت في إقرارها يتم أن بشرط مؤقتة سنوية نصف أو سنوية ربع أرباح بتوزيع التوصية اإلدارة لمجلس ويجوز
 (.تداول)سوق في عنها واإلفصاح القرارات بهذه المالية السوق هيئة إخطار ويجب. العادية العامة الجمعية

 كحقوق، ممنوحة، أسهم أو نقدا كانت سواء األرباح، هذه وتعطى. التوزيع وتاريخ األرباح توزيعات على العامة الجمعية وتوافق
 في تظهر كما( تداول سوق حاليا تديره الذي) المالية األوراق إيدال مركز في المحفوظة السجالت في المدرجين للمساهمين

 .العامة الجمعية فيه تعقد الذي اليوم في التداول جلسة نهاية
 في المعنيين المساهمين إلى الزوردي قبل من( المرحلية لألرباح) اإلدارة مجلس أو العامة الجمعية تعلنها التي األرباح توزل

 .القرار صدور تاريخ من عمل يوم 15 غضون
 يجب. كأرباح توزل التي المال رأس نسبة على العامة الجمعية موافقة من محددة فترة خالل أرباحهم توزيعات للمساهمين ويحق
 .مقدما للدفع المحدد التاريخ عن اإلعالن يتم وبأن الزمني بالجدول الصارم التقيد من التأكد اإلدارة مجلس على

 


