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 أوًال: مقدمة عامة

كة المتحدة الدولية للمواصالت (بدجت   لمتطلبات الئحة حوكمة التم إعداد سياسة توزيع األرباح لل��
ً
سعودية) وفقا

كات الصادرة عن هيئة  كة بحيث تنظم هذه السياسة ال�� كات والنظام األسا�ي لل��  لنظام ال��
ً
السوق المالية ووفقا

كة إ� تحقيق سياسة  العمليات واإلجراءات المتعلقة بتوزيع الرباح واإلعالن عنها وتحديد وقت سدادها . وتس� ال��
كة باإلفصاح عن لتوزيع األ كة ي تغي�ي يطرأ أرباح ثابتة بشكل عام وتتعهد ال�� ع� هذه السياسة. وبشكل عام تس� ال��

ام بتوزيع  ن  إ� االل��
ً
ي االعتبار أدائما

ن مع األخذ �ن رباح نقدية ع� مساهميها مي� ما تم إقرار ذلك من الجمعية العامة للمساهمني
اتيجية وأه كة االس��  لخطط ال��

ً
ي قد تطرأ ع� المبلغ النقدي الموزع كأرباح كل عام طبقا ات الي� دافها المستقبلية من المتغ�ي

ي الدخول بمشاريع أو استثمارات تخدم وتحقق أهدا
ي لديها �ن كة استغالل االحتياطيات الي� ن كما قد ف ال�� والمساهمني

كة عن طريق رسملة جزء من األرباح المحققة.   بهدف زيادة راسمال ال��
ً
 تختلف هذه األرباح سنويا

 
ي توزيع األرباح

كة �ن : سياسة ال��
ً
 ثانيا

وزع
ُ
:  ت كة الصافية السنوية، ع� النحو التا�ي  -أرباح ال��

ة ( .1 كة.ويجوز ان تقر الجمعية العامة العادية وقف هذا 10ُيجنب ع�� %) من األرباح الصافية لتكوين االحتيا�ي النظا�ي لل��
 %) من رأس المال المدفوع. 30التجنيب مي� بلغ اإلحتيا�ي المذكور (

جنب (للجمعية العامة العادية، بناء ع� .2
ُ
اح مجلس اإلدارة، أن ت ي 20 اق��

ي األرباح لتكوين احتيا�ي اتفا��
%) من صا�ن

 وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة. 
كة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة  .3 للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة ال��

ن وللجمعية الم ي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية قدر اإلمكان ع� المساهمني
ذكورة كذلك أن تقتطع من صا�ن

 من هذه المؤسسات. 
ً
كة أو لمعاونة ما يكون قائما  لعام�ي ال��

ن تعادل ( .4 ي بعد ذلك دفعة أو� ع� المساهمني
 %) من رأس المال المدفوع. 5يوزع من البا��

ون)   .5 ي المادة (الع��
كات يخصص األسا�ي ام النظمن مع مراعاة األحكام المقررة �ن ن من نظام ال�� والمادة السادسة والسبعني

ي مكافأة لمجلس اإلدارة بحد أق� (10بعد ماتقدم نسبة (
) خمسمائة ألف ريال لكل عضو. ع� أن 500,000%) من البا��

ها العضو.  ي يح�ن  مع عدد الجلسات الي�
ً
 يكون استحقاق هذه المكافآة متناسبا

 
: استحقاق األرباح

ً
 ثالثا

ن القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ  ي هذا الشأن ويبني
 لقرار الجمعية العامة الصادر �ن

ً
ي األرباح وفقا

يستحق المساهم حصته �ن
ن بنهاية اليوم المحدد لالستحقاق.وتحدد  ي سجالت المساهمني

ن �ن التوزيع وتكون أحقية األرباح لمال�ي األسهم المسجلني
ي  يجب ع� مجلس اإلدارة أن ينفذ أثناءها قرار الجمعية العامة بشأن توزيع األرباح الجهة المختصة الحد األق� للمدة الي�

ن   .ع� المساهمني
 

ي سياسة توزيع األرباح
: قواعد عامة �ن

ً
 رابعا

ي حال أراد مجلس  -1
كة الحالية ع� توزيع أرباح سنوية ع� مساهميها وليست ارباح مرحلية و�ن تعتمد سياسة ال��

ي شأن ذلك بالضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام اإلدارة تغي�ي هذه السيا
سة يجب اتباع ماورد �ن

ي 
كات المساهمة المدرجة كما ينب�ن كات الخاصة بال�� كة. ال��  أن ينص ع� ذلك النظام األسا�ي لل��

ي تم توزيعها  -2 خالل الخمس ع� مجلس اإلدارة أن يضمن تقريره السنوي المقدم للجمعية العامة األرباح الي�
ح توزيعها للعام الصادر عنه التقرير ونسب األرباح الموزعة  سنوات الماضية بحد أق�ي متضمنة األرباح المق��

ح توزيعها.   ع� األرباح المحققة وع� رأس المال وإجما�ي مبالغ األرباح المق��
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: اإلعالن عن توزيع األرباح
ً
 خامسا

 بتوزيع أرباح عن العام الما�ي الذي اتخذ فيه قرارًا باعتماد نتائجه المالية. يو�ي مجلس اإلدارة للجمعية العامة  -1
اجتماعه الذي تم فيه إقرار األرباح ع� موقع اإلعالن فورًا بعد  همي� أقر المجلس باألرباح وأو� بها للجمعية العامة فعلي -2

كة تداول تفاصيل األرباح موضحا باالعالن مقدار التوزيع ونسبة األرباح ال مراد توزيعها إ� األرباح المحققة ورأسمال ال��
وأجما�ي مبالغ األرباح وطريقة السداد وتاريخ التوزيع _ إن توفر وقت األعالن وإال يتم اإلشارة إ� أنه سيتم اإلعالن عن 

 
ً
ن بسجالت مركز   -تاريخ التوزيع الحقا ن وهم المسجلني ن المستحقني ي إيداع بنهاية  كما تتم اإلشارة باإلعالن عن المساهمني

ثائن
 لتوصيات مجلس اإلدارة.  يوم تداول ي�ي 

ً
ي سيناقش فيها بند توزيع األرباح طبقا  تاريخ انعقاد الجمعية العامة والي�

ي حالة إفالسها أو إذا كان ذلك  -3
 أو �ن

ً
ة ماليا كة متع�� ي حال ما إذا كانت ال��

كة باإلعالن عن توزيع األرباح �ن لن تقوم ال��
كة. سيؤدي إ� تع�� أ  و إفالس ال��

كة ويعرضها للتساءل من  -4 ي حال ما إذا كان ذلك سيؤثر ع� مالءة رأسمال ال��
كة باإلعالن عن توزيع األرباح �ن لن تقوم ال��

 قبل هيئة السوق المالية. 
 

: تاريخ توزيع األرباح
ً
 سادسا

 للمواعيد والطريقة -1
ً
ن طبقا ن المستحقني ي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة  تدفع األرباح المقرر توزيعها ع� المساهمني الي�

 لتعليمات وزارة التجارة واالستثمار وهيئة السوق المالية. 
ً
ي هذا الخصوص ووفقا

 وبناًء ع� توصيات مجلس اإلدارة �ن
ن  -2 ي شأن توزيع األرباح ع�ي المساهمني

ي أي حال من األحوال يجب ع� مجلس اإلدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة �ن
 �ن

ن خالل (المستح  من تاريخ استحقاق األرباح المحددة بقرار الجمعية العامة. م عمل ) خمسة ع�� يو 15قني
ن الوا -3  لسجالت المساهمني

ً
كة بالتعاقد مع أحد البنوك المحلية لتتو� توزيع األرباح السنوية وذلك طبقا ة من ردتقوم ال��

ن والمربوطة بمحافظهم االستثمارية . مركز إيداع ويتم التوزيع عن طريق التحويل المبا�� لحسابات الم ن المستحقني  ساهمني
ي هذه الحالة الرجوع للبنك المختص  -4

ن بتاريخ التوزيع يمكن للمساهم �ن ي حال تعذر تحويل األرباح ألي من المساهمني
�ن

ي يتم تدوينها بإعالن التوزيع أو الرجوع إلدارة عالقات المستثمرين ب كة لتسوية بالتوزيع أو باالتصال ع� األرقام الي� ال��
ن الذين لم  ي سداد التوزيعات من خالل البنك المختص للمساهمني

كة �ن ي كل األحوال تستمر ال��
المبالغ وإتمام التحويل.و�ن

 يتم تحويل المبالغ بحساباتهم المدونة بالسجالت. 
ي ال يتم استالمها من قبل المساه -5 ي ألي سبب من ال يتم احتساب فوائد ع� التوزيعات غ�ي المطالب بها أو الي� م المعين

 األسباب. 
كة مسؤولة عن اإلعداد والتنسيق الالزم إلنهاء كافة إجراءات التوزيع مع  -6 إدارة عالقات المستثمرين وإدارة الحسابات بال��

 البنك المختص. 
 

: رسملة األرباح: 
ً
 سابعا

ن  -1 ن الحاليني كة أن تقوم بزيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم جديدة للمساهمني  فيها مدفوعة بالكامل من يجوز لل��
ي ها الياتاحتياط   يشمل حساب األرباح المبقاة واالحتيا�ي النظا�ي وذلك بعد الحصول ع� موافقة الهيئة. ي�

إذا وافقت هيئة السوق المالية ع� زيادة رأس المال عن طريق رسملة االحتياطيات يجب الحصول ع� موافقة الجميعة  -2
ذا لم يتم الحصول ع� موافقة الجمعية إ) ستة اشهر من تاريخ موافقة الهيئة و 6جراء خالل (العامة غ�ي العادية ع� هذا اإل 

ن خالل تلك المدة تعد موافقة الهيئة ملغاة ويت كة إعادة تقديم الطلب مرة أخرى للهيئة. عني   ع� ال��
 


