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 واألهداف:والتعريفات المادة األولى: التمهيد 
من الئحة حوكمة الشركات  9من المادة  بالفقرة ة توزيع األرباح لشركة جرير لمتسويق" إعمااًل ألحكام سياس"عدت أ( ُ أ

 م.13/2/2017ىـ الموافق 16/5/1438( وتاريخ 2017-16-8ىيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ) الصادرة عن مجمس
 ب( يقصد بالكممات والعبارات التالية المعاني الموضحة أماميا ما لم يقض سياق النص خالف ذلك:

 ركة جرير لمتسويق.لش توزيع أرباح األسيمسياسة : السياسة
 الشركات الصادرة عن مجمس ىيئة السوق المالية. الئحة حوكمة الئحة الحوكمة:

 : شركة جرير التسويق.الشركة
 .جمعية تشكَّل من مساىمي الشركة بموجب أحكام نظام الشركات ونظام الشركة األساس: الجمعية العامة

 : مجمس إدارة شركة جرير لمتسويق.أو "المجمس"" مجمس اإلدارة"
 .سياسة لتوزيع أرباح األسيم لشركة جرير لمتسويق وضعإلى  ج( تيدف السياسة

 السياسة العامة لتوزيع األرباح: المادة الثانية: 
 :توزع أرباح الشركة الصافية السنوية عمى الوجو التالي

%( من صافي األرباح لتكوين احتياطي نظامي لمشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية 10يجنب عشرة بالمائة ) .1
 %( رأس المال.30ىذا التجنيب متى بمغ االحتياطي المذكور ثالثون بالمائة ) العامة العادية وقف

%( من 20لمجمعية العامة العادية بناء عمى اقتراح مجمس اإلدارة أن تجنب نسبة ال تتجاوز عشرين بالمائة ) .2
 صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصو لغرض أو أغراض معينة.

 %( من رأس المال المدفوع.5دفعة أولى لممساىمين تعادل خمسة بالمائة )يوزع من الباقي بعد ذلك  .3
( من ىذا النظام، والمادة السادسة والسبعون من نظام الشركات، يخصص بعد ما تقدم 20مع مراعاة المادة ) .4

افأة %( من الباقي لمكافأة مجمس اإلدارة، عمى أن يكون استحقاق ىذه المك10نسبة ال تتجاوز عشرة بالمائة )
 متناسبًا مع عدد الجمسات التي يحضرىا العضو.

لمجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصمحة الشركة أو يكفل  .5
%( من 10توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان عمى المساىمين. ولمجمعية أن تقتطع نسبة ال تتجاوز عشرة بالمائة )

إلنشاء مؤسسات اجتماعية لموظفي الشركة أو الستخداميا لمنح موظفي الشركة أسيم في الشركة  صافي األرباح
 كمكافأة ليم.

 يوزع الباقي بعد ذلك عمى المساىمين كحصة إضافية من األرباح.  .6
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 إستحقاق األرباح:: الثالثةادة ملا 

 :توزيع األرباح لألحكام التالية دون اإلخالل بالمتطمبات النظامية والنظام األساس لمشركة، تخضع سياسة
 .. لممساىم الحق بالحصول عمى نصيبو من صافي األرباح التي يتقرر توزيعيا نقدًا أو بإصدار أسيم1
، أو ى المساىمينعم األرباحالعامة الصادر بشأن توزيع  الجمعيةوفقًا لقرار  األرباح في وحصت المساىميستحق .  2

 فَّذ القرارنأن ي ىوتاريخ التوزيع، عم اإلستحقاق القرار تاريخ ويبينالقاضي بتوزيع أرباح مرحمية،  اإلدارة مجمسقرار 
بشركات  الخاصةظام الشركات نلفيذًا نظيمية الصادرة تنجراءات التإلوا الضوابط يف وصوص عمينىو م لماوفقًا 

 درجة.ملمساىمة الا
 وقت التوزيع: :ةبعالر مادة الا

 وماً ي 15ل القيدون خملاين مساىملا ىرباح عمألا يعشأن توز  فيمعية العامة جلرار اقتنفيذ   ةر إلدامس اجم ىعم يجب
رباح أ يعالقاضي بتوز  اإلدارةمس جمرار ق في أوالعامة،  الجمعيةرار ق في المحددرباح ألخ استحقاق ىذه ايمن تار 

 مرحمية. 
 التوزيعات المرحمية:: سةماخمادة اللا

 يجوز لمشركة توزيع أرباح مرحمية عمى مساىمييا بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، بعد استيفاء المتطمبات التالية:
 سنويًا.أن تفوض الجمعية العامة العادية المجمس بتوزيع أرباح مرحمية بموجب قرار يجدد  .1
 أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة. .2
 أن يتوفر لدييا سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحيا. .3
أن يتوفر لدى الشركة أرباح قابمة لمتوزيع وفقًا ألخر قوائم مالية مراجعة، كافية لتغطية األرباح المقترح توزيعيا،  .4

 من تمك األرباح بعد تاريخ ىذه القوائم المالية.بعد خصم ماتم توزيعو ورسممتو 

 : اإلفصاح عن التوزيعات:ةبعمادة السالا
عمى مجمس اإلدارة أن ُيضمن تقريره السنوي المقدم لمجمعية العامة لمشركة نسب األرباح التي تم توزيعيا عمى 

المقترح توزيعيا في نياية السنة المالية  المساىمين خالل الفترات المختمفة من السنة المالية إضافة إلى نسبة األرباح
جمالي ىذه األرباح  .وا 

 ة: مناثادة الملا
يتم قيد توزيع األرباح عمى حساب األرباح المبقاة المتراكمة من السنوات السابقة أو االحتياطات االتفاقية أو  ( أ

حسب اإلمكانيات والسيولة كمييما، وعمى الشركة أن تراعي التسمسل واالنتظام في كيفية ونسب توزيع األرباح 
المتوفرة لدى الشركة، وعمى مجمس اإلدارة اففصاح واالعالن عن نسب األرباح الدورية المنتظمة التي يتقرر 

 توزيعيا عمى المساىمين في مواعيدىا.
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خة منو تمتزم الشركة عند اتخاذ قرار توزيع األرباح المرحمية باإلفصاح واإلعالن عن ذلك فورًا وتزويد الييئة بنس ( ب

 فور صدوره.

 :شرلنوا : النفاذالرابعةالمادة 
، وتقوم الشركة بنشرىا لممساىمين مجمس اإلدارةنافذة )وأي تعديالت الحقة عمييا( من تاريخ إقرارىا من  تكون السياسة

 .والجميور من خالل موقعيا اإللكتروني ووفقًا ألي متطمبات نظامية تفرضيا الجيات المنظمة
 

 


