دعٕة إجتًبع انجًعٍت انعبيت انعبدٌت نششكت انفُبدق انٕطٍُت (ػ.و.ة)
ٌغش سئٍظ يجهظ إداسة ششكت انفُبدق انٕطٍُت (ػ.و.ة) دعٕة انًغبًٍٍْ انكشاو نحضٕس إجتًبع انجًعٍت انعبيت انعبدٌت نهششكت ٔ انًمشس
عمذِ بًشٍئت هللا تعبنى فً تًبو انغبعت انعبششة صببحب ً ٌٕو انخًٍظ انًٕافك 2020/3/26و بمبعت كببس انضٔاس (انًجهظ) ببنطببك األسضً
(يذخم لبعت انًؤتًشاث) نفُذق انذبهٕيبث ٔ ،فً حبنت عذو تٕفش انُصبة انمبًََٕ انالصو نعمذ ْزا اإلجتًبع ،عٕف ٌعمذ اإلجتًبع انثبًَ فً
تًبو انغبعت انعبششة صببحب ً ٌٕو األحذ انًٕافك 2020/4/5و بفُذق انذبه ٕيبث بُفظ انمبعتٔ ،رنك نًُبلشت جذٔل األعًبل انًبٍٍ أدَبِ
ٔإتخبر انمشاساث انالصيت بشأَّ.
جذٔل أعًبل انجًعٍت انعبيت انعبدٌت:
.1

لشاءة يحضش إجتًبع انجًعٍت انعبيت انعبدٌت انًُعمذ بتبسٌخ 2019/3/28و ٔانًصبدلت عهٍّ.

.2

يُبلشت تمشٌش يجهظ اإلداسة عٍ أعًبل انششكت نهغُت انًُتٍٓت فً  31دٌغًبش 2019و ٔانًصبدلت عهٍّ.

.3

اإلعتًبع إنى تمشٌش يذلك انحغبببث انخبسجً عٍ انبٍبَبث انًبنٍّ نهغُت انًُتٍٓت فً  31دٌغًبش 2019و.

.4

يُبلشت انبٍبَبث انًبنٍت نهغُت انًُتٍٓت فً 2019/12/31و ٔ انًصبدلت عهٍٓب.

.5

إعتًبد تٕصٍت يجهظ اإلداسة بشأٌ تخصٍص صبفً أسببح انغُت انًبنٍت انًُتٍٓت فً 2019/12/31و عهى انُحٕ انتبنً-:
أ -تحٌٕم  %10يٍ صبفً أسببح انغُت ٔ انببنغت  157.992/-دٌُبس بحشًٌُ إنى حغبة اإلحتٍبطً انمبًََٕ.
ة -تٕصٌع أسببح َمذٌت عهى انًغبًٍٍْ بُغبت  % 10يٍ سأط انًبل ،أي يب ٌعبدل يبهغ  1.200.922/-دٌُبس بحشًٌُٔ ،يب لًٍتّ
 10فهظ نهغٓى انٕاحذ.

الحدث
آخر يوم تداول التستحاا ارأراا

)آخر يوم تداول الستحقاق األرباح ،ليتم تقييد اسم المساهم في سجل األسهم يوم االستحقاق)

تاريخ تداول التسهم ادون اتستحاا

(أول يوم تداول بدون استحقاق لألرباح)

يوم االتستحاا

(المساهمون المقيد أسمائهم في سجل األسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على األرباح)

يوم الدفع

(اليوم الذي سيتم فيه توزيع األرباح على المساهمين المستحقين)

التاريخ
 42مارس 4242م
 52مارس 4242م
 53مارس 4242م
 34أاريل 4242م

ج -إعتًبد يبهغ  40.750/-دٌُبس بحشًٌُ نحغبة دعى انًؤعغبث انٕطٍُت ٔانتبشعبث انخٍشٌت.
د -تشحٍم ببلً األسببح ٔانببنغت  221.002/-دٌُبس بحشًٌُ نحغبة األسببح انًغتبمبِ.
.6

إعتًبد يبهغ  156.125/-دٌُبس بحشًٌُ نًكبفأة أعضبء يجهظ اإلداسة بعذ يٕافمت ٔصاسة انصُبعت ٔانتجبسة ٔانغٍبحت.

.7

يُبلشت تمشٌش حٕكًت انششكبث نغُت 2019و ٔ إنتضاو انششكت بًتطهببث يصشف انبحشٌٍ انًشكضي ٔصاسة انصُبعت ٔانتجبسة
ٔانغٍبحت ٔ انًصبدلت عهٍّ.

.8

أي يٍ األطشاف راث انعاللت كًب ْٕ
انتبهٍغ ٔانًٕافمت عهى انعًهٍبث انتً جشث خالل انغُت انًبنٍت انًُتٍٓت  31دٌغًبش  2019يع ٍ
يبٍٍ فً االٌضبح سلى ( )26يٍ انبٍبَبث انًبنٍت تًبشٍب ً يع انًبدة  189يٍ لبٌَٕ انششكبث انتجبسٌت.

.9

إبشاء ريت انغبدة أعضبء يجهظ اإلداسة عٍ كم يبٌتعهك بتصشفبتٓى نهغُت انًبنٍت انًُتٍٓت فً  31دٌغًبش 2019و.

.10

تعٍٍٍ أٔ إعبدة تعٍٍٍ يذلمً انحغبببث انخبسجٍٍٍ نهغُت انًبنٍت 2020و ٔتخٌٕم يجهظ اإلداسة بتحذٌذ أتعببٓى.

.11

يب ٌغتجذ يٍ أعًبل طبمب ً نهًبدة ( )207يٍ لبٌَٕ انششكبث انتجبسٌت.

