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1)  A general introduction 

 
The dividend policy for GAS Arabian Services – 

a Closed Joint Stock company has been 

prepared in accordance with the requirements 

of the Corporate Governance Regulations 

issued by the Capital Market Authority and in 

accordance with the companies law and articles 

of association of the company so that this policy 

regulates the processes and procedures 

related to the distribution of profits and 

announcing them and determining the time of 

their payment. The company seeks to achieve 

a stable dividend policy in general and the 

company undertakes to disclose any change in 

this policy. In general, the company always 

seeks to commit to distributing cash dividends 

to its shareholders whenever this is approved 

by the shareholders' general assembly, taking 

into account the variables that may occur in the 

cash amount distributed as profits every year 

according to the company's strategic plans and 

future goals of exploiting the reserves that it has 

in entering into projects or investments that 

serve and achieve the goals of the company 

and the shareholders. These profits may also 

vary annually in order to increase the 

company's capital by capitalizing part of the 

profits achieved. 

2) The Company’s policy in distributing profits 

 
The company's annual net profits are 

distributed as follows: 

 

a. Ten percent (10%) of the annual net 

shall be set aside to form a statutory 

reserve. The ordinary general 

assembly may decide to discontinue 

such retirement when the said reserve 

reaches (30%) of Company’s capital. 

 

b. The Ordinary General Assembly may, 

upon the proposal of the Board of 

Directors, set aside a percentage of the 

annual net profits to be allocated to one 

or more specific purposes. 

 

 

 مقدمة عامة       (1

لشركة   األرباح  توزيع  سياسة  إعداد  العربية  تم  جاز 

وفقًا لمتطلبات الئحة    - شركة مساهمة مقفلة    -للخدمات  

حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ووفقًا  

تكون   الشركات والنظام األساسي للشركة بحيث  لقانون 

العمليات واإلجراءات المتعلقة بتوزيع    لتنظيمهذه السياسة  

تسعى   دفعها.  موعد  وتحديد  عنها  واإلعالن  األرباح 

ثابتة بشكل عام  الشركة إلى تحقيق سياسة توزيع أرباح  

عن أي تغيير في هذه السياسة.    وتتعهد الشركة باإلفصاح 

بتوزيع   االلتزام  إلى  دائًما  الشركة  تسعى   ، عام  بشكل 

أرباح نقدية على مساهميها متى تمت الموافقة على ذلك  

مراعاة   مع   ، للمساهمين  العمومية  الجمعية  قبل  من 

المو النقدي  المبلغ  في  تحدث  قد  التي  زع  المتغيرات 

اإلستراتيجية  الشركة  لخطط  وفقًا  عام  كل    كأرباح 

واألهداف المستقبلية الستغالل االحتياطيات التي لديها في  

الدخول في مشاريع أو استثمارات تخدم وتحقق أهداف  

الشركة والمساهمين. قد تختلف هذه األرباح أيًضا سنويًا  

جزء    تحويل من أجل زيادة رأس مال الشركة من خالل  

 . لزيادة رأس المال باح المحققةمن األر

 

 

 

 

 

 (     سياسة توزيع أرباح الشركة 2

النحو   على  السنوية  الشركة  أرباح  صافي  توزيع  يتم 

 :التالي

٪( من الصافي السنوي  10يخصص عشرة بالمائة )   أ.  

العامة   للجمعية  يجوز  نظامي.  احتياطي  لتكوين 

عندما يصل    التخصيصالعادية أن تقرر وقف هذا  

( إلى  المذكور  مال  30االحتياطي  رأس  من   )٪

 .الشركة 

من  ب. يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح  

األرباح  مجلس اإلدارة أن تخصص نسبة من صافي  

 السنوية لهدف أو أكثر من األغراض المحددة. 
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c. The Ordinary General Assembly may 

resolve to create other reserves in such 

an amount as to ensure continued 

prosperity of the Company or payment 

of as steady dividends as possible to 

Shareholders. That same assembly 

may also withhold certain amounts 

from the net profits for the 

establishment of social organizations 

for Company’s employees and 

workers, or for supporting such 

organizations as may already be in 

existence. 

 

d. The ordinary General Assembly shall 

distribute a certain percentage of the 

remaining balance among 

Shareholders in the company. 

 

e. Subject to the provisions of Article (19) 
of the Articles of Association and Article 
76 of the Companies Law, a 
percentage of (10%) is allocated for the 
Board remuneration. The entitlement to 
the remuneration shall be proportional 
to the number of meetings attended by 
the member. 

3) Accrual of profits 

Each shareholder shall be entitled to his 
respective share of profits pursuant to the 
General Assembly resolution issued in this 
regard. Such resolution shall specify the 
eligibility date and distribution date. 

4) General rules in the policy of dividend 
distribution 

 
a) The shareholder is entitled to receive 

his/her share of dividends as per the 
decision of the General Assembly in 
respect of the distribution of dividends 
to shareholders or the Board resolution 
on distributing interim dividends. The 
resolution shall specify the record date 
and the distribution date provided that 
the resolution shall be executed as per 
the Regulatory Rules and Procedures 
issued pursuant to the Companies Law 
related to Listed Joint Stock 
Companies.  

إنشا تقرر  أن  العادية  العامة  للجمعية  يجوز  ء  ج. 
استمرار   لضمان  المبلغ  بهذا  أخرى  احتياطيات 
اإلمكان   قدر  ثابتة  أرباح  دفع  أو  الشركة  ازدهار 

يجوز  للمساهمين.   من ز  حجكما  معينة  مبالغ 
األرباح الصافية إلنشاء منظمات اجتماعية لموظفي  
الشركة وعمالها ، أو لدعم مثل هذه المنظمات التي  

 قد تكون موجودة بالفعل. 

 

 

 

 

 

الجمعية العامة العادية بتوزيع نسبة معينة من    تقوم   د.  
 الرصيد المتبقي على المساهمين في الشركة. 

 

 

 

( من النظام األساسي  19مع مراعاة أحكام المادة )    ه. 
من قانون الشركات ، تخصص    76والمادة  للشركة  
٪( لمكافأة مجلس اإلدارة. يجب أن يكون  10نسبة )

د االجتماعات التي  استحقاق المكافأة متناسبًا مع عد
 حضرها العضو. 

 
 

 استحقاق األرباح (     3

قرار   بموجب  األرباح  في  نصيبه  مساهم  كل  يستحق 
الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن. يجب أن يحدد هذا  

 القرار تاريخ األهلية وتاريخ التوزيع.

 

 

 أحكام عامة لسياسة توزيع األرباح (     4

 

الحصول على حصته من األرباح وفقاً  يحق للمساهم  أ(  

لقرار الجمعية العامة فيما يتعلق بتوزيع األرباح على  

بتوزيع   الخاص  اإلدارة  قرار مجلس  أو  المساهمين 

األرباح المرحلية. يجب أن يحدد القرار تاريخ القيد  

وتاريخ التوزيع على أن يتم تنفيذ القرار وفقاً للقواعد  

الصاد التنظيمية  قانون  واإلجراءات  بموجب  رة 

 الشركات المتعلق بشركات المساهمة المدرجة. 
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b) The Board of Directors shall include in 
its annual report submitted to the 
General Assembly the profits 
distributed during the past five years, 
with a maximum, including the profits 
proposed to be distributed for the year 
from which the report was issued, the 
percentage of profits distributed to the 
realized profits, the capital, and the 
total amount of profits proposed to be 
distributed. 

5) The date of distributing the profits 

 
a) The profits to be distributed to the 

eligible shareholders shall be paid 

according to the dates and the method 

approved by the General Assembly 

and based on the recommendations of 

the Board of Directors in this regard 

and in accordance with the instructions 

of the Ministry of Commerce and 

Investment and the Capital Market 

Authority. 

 

b) In any case, the Board of Directors 

must implement the decision of the 

General Assembly regarding the 

distribution of profits to eligible 

shareholders within the time limit 

approved by the General Assembly. 

6) Capitalization of profits 
 

The company may increase its capital by 

offering new shares to its existing shareholders, 

paid in full from its reserves, which include the 

retained earnings account and the statutory 

reserve in compliance with Companies law and 

applicable rules and regulations. 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

السنوي   تقريره  في  يدرج  أن  اإلدارة  مجلس  على  ب( 

العامة   الجمعية  إلى  األرباح للمساهيمين  المقدم 

بحد   الماضية  الخمس  السنوات  خالل  الموزعة 

توزيعها عن   المقترح  األرباح  ذلك  بما في  أقصى 

ال األرباح  السنة  نسبة  التقرير،  عنها  صدر  تي 

الموزعة على األرباح المحققة ورأس المال والمبلغ  

 اإلجمالي لألرباح المقترح توزيعها. 

 

 

 

 تاريخ توزيع األرباح (     5

 

تدفع األرباح التي توزع على المساهمين المستحقين        أ(

  العامة المعتمدة من الجمعية  والطرق وفق المواعيد  

وبناًء على توصيات مجلس اإلدارة في هذا الشأن  

وهيئة   واالستثمار  التجارة  وزارة  لتعليمات  ووفقًا 

 السوق المالية. 

 

 

على أي حال ، يجب على مجلس اإلدارة تنفيذ قرار    ب(  

على   األرباح  توزيع  بشأن  العامة  الجمعية 

تقرها   التي  المهلة  خالل  المستحقين  المساهمين 

 للمساهمين.  الجمعية العامة 

 

 تحويل األرباح إلى رأس المال (     6

أسهم   مالها من خالل طرح  للشركة زيادة رأس  يجوز 

من   بالكامل  مدفوعة  الحاليين،  لمساهميها  جديدة 

تشمل   والتي  المحتجزة  احتياطياتها،  األرباح  حساب 

والقواعد   الشركات  لقانون  وفقًا  القانوني  واالحتياطي 

 واللوائح المعمول بها. 

 

 
 

------------------------------------------------      ------------------------------------------------ 

  Abdulrahman K. Al Dabal        ل ـدبـد الـالـدالرحمن خـبـع             

 Chairman of the Board             رئيس مجلس اإلدارة                   
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