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 :املادة األولى: التمهيد

 للفقرة )ب( من املادة )
ً
وتاريخ  (  2017-16-8)بموجب القرار رقم  ( الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية  9وفقا

املوافق  16/5/1438 الصادر  13/2/2017هـ  الشركات  نظام   على 
ً
بناءا م/م  امللكي رقم  بقرار    هـ28/1/1437وتاريخ    3باملرسوم  املعدلة 

عداد  إودليل الحوكمة الخاص بالشركة تم  م،  20/5/2019هـ املوافق  15/9/1440وتاريخ    2019-57-3مجلس هيئة السوق املالية رقم  

كيفية    نظام السوق املالية ولوائحهي للشركة ونظام الشركة و اس "سياسة توزيع األرباح" حيث تفصل وبما ال يتعارض مع النظام االس

 الشركة املسجلین في سجل املساهمین في نهاية اليوم املحدد لالستحقاق؟  توزيع األرباح على مساهمي
 

 املادة الثانية: التعريفات

 :يقصد بالكلمات والعبارات التالية املعاني املوضحة أمامها ما لم يقض سياق النص خالف ذلك

 .توزيع أرباح األسهم لشركة نماء: سياسة السياسة

 .: شركة نماء للكيماوياتالشركة

 : مجلس إدارة شركة نماء للكيماوياتأو "املجلس""  "مجلس اإلدارة

العامالعضو الجمعية  قبل  من  املعین  اإلدارة  مجلس  هو عضو  األ :  نظامها  ألحكام   
ً
وفقا للشركة    يساس ة 

ً
مستقال كان  سواء  غیر    أو، 

 أو غیر تنفيذي. ينسحب هذا التعريف ليشمل العضو
ً
 لعضو سابق  مستقل، تنفيذيا

ً
 لفترة خلفه.   إالبديل املعین خلفا

ً
 كماال

 .الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق املاليةالئحة الحوكمة: 

 ه.28/01/1437 وتاريخ( 3نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ :نظام الشركات

 : هيئة السوق املالية  الهيئة

 كل شخص له مصلحة في الشركة، كالعاملین والدائنین والعمالء واملوردين واملجتمع. أصحاب املصالح: 

 طويلة أو قصیرة التحفیزية والخطط املرتبطة باألداء، السنوية أو  الدورية واملكافآت حكمها، في وما واألرباح والبدالت املبالغ املكافآت:

 لغرض اإلدارة  مجلس عضو عن  الشركة تتحملها التي املعقولة الفعلية النفقات واملصاريف ستثناء إب أخرى،  عينية  مزايا وأي  األجل،

 .عمله تأدية

 ألحكام الشريعة  للجمعية العامة غیر العادية للشركة من األسهم تصدرها فئة  :األسهم املمتازة
ً
 لألسس التي تضعها الجهة  و  اإلسالميةوفقا

ً
طبقا

في التصويت في الجمعيات العامة للمساهمین وترتب هذه األسهم ألصحابها الحق في الحصول على نسبة  الحقألصحابها تعطي  ال وهياملختصة 

 ياطي النظامي.من األرباح الصافية للشركة بعد تجنيب االحت العاديةأكثر من أصحاب األسهم 

 لنظام الشركات الخاصة بشركات املساهمة املدرجة  الضوابط واإلجراءات التنظيمية
ً
: الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

 م بناء17/10/2016هـ املوافق  1434/  16/1( وتاريخ  2016  – 127  -  8والصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم )
ً
على    ا

  2019-57-3بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  هـ املعدلة    1437/  28/01وتاريخ    3ظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم م/  ن

 م20/5/2019هـ املوافق 15/9/1440وتاريخ 
 

 الهدف:املادة الثالثة: 

 من حق املساهم بالحصول على نصيبه من صافي األرباح التي يتقرر توزيعها نقدا او بإصدار اسهم،  
ً
السياسة إلى وضع  هذه  دف  هتانطالقا

ونظام   نماء للكيماويات بما ال يتعارض مع النظام األساس ي للشركةشركة  األسهم على مساهمین  أرباح    معايیر واضحة ومحددة لتوزيع

 .خري ساريةأي أنظمة أو واإلجراءات التنظيمية  الشركات والضوابط
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ابعةاملادة   :: سياسة توزيع األرباحالر

 :التالي الوجهى لتوزع أرباح الشركة الصافية السنوية ع 

ادية وقف هذا التجنيب  حتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العاإل ٪( من صافي األرباح لتكوين  10يجنب ) -1

 ٪( من رأس املال املدفوع. 30حتياطي املذكور )اإل متى بلغ 

حتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح  إة العامة العادية أن تقرر تكوين  للجمعي -2

مؤسسات اجتماعية  ثابتة قدر اإلمكان على املساهمین. وللجمعية املذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء  

 من هذه املؤسسات.
ً
 لعاملي الشركة أو ملعاونة ما يكون قائما

 ٪( من رأسمال الشركة املدفوع.5للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع من الباقي بعد ذلك على املساهمین نسبة تمثل ) -3

4- ( املادة  في  املقررة  مراعاة األحكام  بعد  العادية،  العامة  النظ20للجمعية  من  بمكافآت مجلس اإلدارة  (  والخاصة  ام األساس ي 

٪( من الباقي ملكافأة مجلس اإلدارة،  10( السادسة والسبعین من نظام الشركات، تخصيص بعد ما تقدم نسبة )76واملادة )

 مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو. 
ً
 على أن يكون استحقاق هذه املكافأة متناسبا

 

 

 :األرباح  ستحقاقإ: خامسةالاملادة 

هذا   في  الصادر  العامة  الجمعية  لقرار   
ً
وفقا األرباح  في  املساهم حصته  أرباح  يستحق  بتوزيع  القاض ي  اإلدارة  مجلس  قرار  أو  الشأن 

  ستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية األرباح ملالكي األسهم املسجلین في سجالت املساهمین في نهاية اليوم ويبین القرار تاريخ اإل   مرحلية،

 ملا هو منصوص عليه  أد لالستحقاق. وعلى مجلس اإلدارة  املحد
ً
ن ينفذ قرار الجمعية العامة في شان توزيع أرباح على املساهمین وفقا

ووفقا   املدرجة  املساهمة  بشركات  الخاصة  الشركات  لنظام  تنفيذا  الهيئة  مجلس  عن  الصادرة  التنظيمية  واإلجراءات  الضوابط  في 

 .ألخرئة السوق املالية بهذا الخصوص من وقت للضوابط التي تضعها هي
 

 

 :التوزيع  : تاريخدسةالسا املادة 

   15املساهمین املقيدون خالل    ىيجب على مجلس االدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع األرباح عل
ً
ستحقاق إ  تاريخمن    يوما

 .رباح مرحليةأ  بتوزيعالقاض ي  الدارةرار مجلس ا قفي  أورار الجمعية العامة، قفي   دهذه األرباح املحد

 

 :يةل: التوزيعات املرحسابعة الاملادة 

 :التالية املتطلبات ستيفاء إبشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، بعد  مساهميهاى لية علتوزيع أرباح مرح شركةلليجوز 

  قرارية بموجب لبتوزيع أرباح مرح مجلس االدارةأن تفوض الجمعية العامة العادية   .1
ً
 .يجدد سنويا

 .أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة .2

 .اهسيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباح لديهاأن يتوفر  .3

 ألخر قوائم  لة للأن يتوفر لدى الشركة أرباح قاب .4
ً
  بعد خصم ما   ا،ه، كافية لتغطية األرباح املقترح توزيعمراجعةمالية  توزيع وفقا

 .القوائم املالية هذهك األرباح بعد تاريخ لمن ت ورسملة هتم توزيع
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 :اإلفصاح عن التوزيعات ثامنة:الاملادة 

  الفترات خالل   املساهمینعلى   هاتم توزيعشركة نسب األرباح التي لس اإلدارة أن ُيضمن تقريره السنوي املقدم ملجمعية العامة للى مجلع

 .األرباح هذهجمالي إو  السنة املالية نهايةفي  توزيعهامن السنة املالية إضافة إلى نسبة األرباح املقترح  املختلفة

 

 قيد األرباح: :تاسعة:الاملادة 

األرباح ع .أ توزيع  قيد  املتليتم  املبقاة  األرباح  السنوات  راكمة  ى حساب  أو اإل من  اإلالسابقة  أوحتياطات  وعكليهما  تفاقية  ى  ل، 

ى لاملتوفرة لدى الشركة، وع  نتظام في كيفية ونسب توزيع األرباح حسب اإلمكانيات والسيولةواإل   التسلسل  تراعيالشركة أن  

 دها. ي مواعيف املساهمینى لع هاتوزيع واالعالن عن نسب األرباح الدورية املنتظمة التي يتقرر  فصاحاإل س اإلدارة لمج

 ية باإلفصاح واإلعالن عن ذلك لتوزيع األرباح املرح قرارتخاذ إالشركة عند  تلتزم .ب
ً
 .فور صدورهمنه بنسخة  الهيئةوتزويد  فورا

 

 : مراجعة الالئحة عاشرةالاملادة 

العالقة ووفق ما يراه املجلس للمراجعة الدورية بغرض تطويرها وتحديثها بما يتماش ى مع األنظمة واللوائح ذات  هذه السياسية  تخضع  

 وال يجوز إجراء أي تعديل عليها إال بتوصية من مجلس اإلدارة. 

 

 :: النفاذ والنشرعشر حاديالاملادة 

على  . تنشر هذه السياسة  مجلس اإلدارة  تدخل هذه السياسية )واي تعديالت الحقة عليها( حیز التنفيذ من تاريخ اعتمادها واقراراها من  

 والجمهور من  وأصحاب املصالح  املساهمین    لتمكین  املوقع االلكتروني للشركة
ً
متطلبات نظامية تفرضها جهة    يال   االطالع عليها ووفقا

 االختصاص.  

 


