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 حول الوثيقة  . 1 
 معلومات الوثيقة 1.1 

 سياسة األرباح  االسم 
 1.0 اإلصدار 
 مجلس اإلدارة  املالك  

 16/6/2022 تاريخ االعتامد

 االعداد واملراجعة  2.1
 التاريخ  القطاع / اإلدارة   الدور 

 1/3/2022 اإلدارة القانونية  اإلعداد  
 16/3/2022 اللجنة التنفيذية بجمعية الحوكمة التعاونية   املراجعة 
 19/3/2022 اإلدارة التنفيذية  التوصية  

 االعتامد  3.1
 التاريخ  املسمى الوظيفي   

 16/6/2022 مجلس اإلدارة 

 قامئة توزيع الوثيقة  4.1
 الغرض  القطاع / اإلدارة  اإلصدار 

 التطبيق وااللتزام جميع أصحاب العالقة 1.0

 سجل تعديل الوثيقة    5.1
 التاريخ  وصف التغيي  أعدها اإلصدار 

 16/6/2022 نسخة أوىل اإلدارة القانونية  1.0

 مراجعة الوثيقة   6.1
املالكة للسياسة مراجعة الوثيقة سنويا أو عند الحاجة للتأكد من انسجامها مع األنظمة  يتطلب من اإلدارة  

 واللوائح ذات العالقة. 
 اتفاقية الحفاظ عىل الرسية 7.1

املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة هي ملك لـ “جمعية الحوكمة “وال يجوز نسخها أو إرسالها إىل جهة  
استغاللها يف أي غرض آخر غي الغرض الذي تم تقدميها من أجله دون موافقة  خارجية أو استخدامها أو  

 خطية من “مجلس إدارة الجمعية”.
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 األسس واملنطلقات   .2
 مراجع تستند عليها السياسة    1.2

  ، والالئحة التنفيذية للنظام.نظام الجمعيات التعاوين 1.1.2
 الالئحة األساسية لجمعية الحوكمة   2.1.2

 
 التعريفات و االختصارات   2.2

 التعريف املصطلح 
 جمعية الحوكمة التعاونية مبنطقة الرياض  الجمعية  

 مجلس إدارة جمعية الحوكمة التعاونية   مجلس اإلدارة  

 السنوية  جمعية الحوكمة التعاونية أرباح   األرباح 

 له حصة من أسهم الجمعية   اعتباري كل شخص طبيعي أو   املساهمني

 جمعية تشكل من مساهمي الجمعية مبوجب أحكام نظام الجمعيات التعاونية  الجمعية العمومية 

 الغرض من السياسة        3.2
لالئحة  هذه السياسة تقدم املعلومات واإلجراءات املتبعة لتوزيع أرباح جمعية الحوكمة التعاونية وفقاً 

 األساسية للجمعية. 

 
 أهداف السياسة  4.2 

 بيان كيفية توزيع األرباح السنوبة بني املساهمني. 1.4.2        

 تقديم دليل يحدد اإلجراءات املطلوب اتباعها عند توزيع األرباح.2.4.2   

 
 نطاق تطبيق السياسة   5.2 

 الجمعية العمومية. تطبق هذه السياسة عىل مجلس اإلدارة وأعضاء 
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 بيان السياسة .3
 

 إجراءات توزيع األرباح   1.3

من عجز سابق يف السنوات السابقة   قد يكونتترصف الجمعية العمومية بالفائض الصايف بعد تغطية ما 
 وذلك عىل النحو التايل:

 

 

النظامي مع رأس مال ( من األرباح تكون لالحتياطي النظامي، وعندما يتساوى االحتياطي 20%) 1.1.3
الجمعية يجوز تحويل النسبة املشار إليها إىل االحتياطي العام، ويترصف مجلس اإلدارة بهذا االحتياطي مبا  

 يحقق أهداف الجمعية. 

 

 ( من باقي األرباح يرصف كربح بنسبة املساهمة يف رأس املال.20%) 2.1.3

 

 

( من األرباح السنوية  %10فأة بنسبة ال تزيد عن )يجوز للجمعية العمومية منح مجلس اإلدارة مكا 3.1.3
 املحققة بعد استقطاع النسب النظامية. 

 

يتم تخصيص الباقي من األرباح للعائد عىل املعامالت فإذا مل يتم ضبط املعامالت يوزع ما ال يزيد   5.1.3
ي العام الذي   لالحتياط( منه عىل األعضاء املساهمني بنسبة أسهم كل منهم والباقي يعىَل %50عن )

يجوز توزيعه فيام بعد عىل األعضاء املساهمني بحسب نقاط أقدمية األسهم بحيث تحتسب كل سنة  
 من أيلولة السهم يف ملكية املساهم. أقدمية نقطة وتحتسب األقدمية ابتداءً 
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تاريخ  ال يستحق املساهم األرباح إال بعد إكامله الحد األدىن من املساهمة وتحتسب عضويته من  6.1.3
 تسديد كامل مبلغ الحد األدىن للمساهمة.

 

العضو الذي يساهم بالجمعية خالل األشهر الثالثة األخية من أي سنة مالية ليس له نصيب من األرباح  7.1.3
 التي تحققها الجمعية يف هذه السنة.

 


