
 لشركة دانة غاز المعدلة سياسة توزيع األرباح

 

 معلومات أساسية .1

)"السياسة"( وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة  ش.م.ع. أُعدت سياسة توزيع األرباح لشركة دانة غاز

 ام األساسي للشركة.نظاإلمارات العربية المتحدة ووفقاً لل

المساهمين والشركة كالً من خدم مصالح على نحو يسياسة واضحة لتوزيع أرباح الشركة أن يكون لها الشركة  تود

لعام  3السلع رقم األوراق المالية ومجلس إدارة هيئة رئيس بقرار  المرفقحوكمة الشركات  دليل وفقاً لمتطلبات و

 .(وفقاً آلخر تعديالته) 2020

 

 بيان السياسة .2

في الربع األخير من السنة المالية ودفعة نهائية في مايو  مرحليةدفعة  ،مرتين في السنةتعتزم الشركة دفع أرباح 

 المستوى المناسب. على من العام التالي

اإلتحادي لدولة  للنظام األساسي للشركة وللقانونوفقا و يدرهم اإلماراتبالتدفع توزيعات األرباح للمساهمين و

للوائح والقرارات لوفقاً و وأية تعديالت تطرأ عليه من وقت إلى أخر 2021لعام  32رقم  اإلمارات العربية المتحدة

 .شأنوراق المالية والسلع في هذا الاألهيئة عن  أو قد تصدر الصادرةاميم والتع

. على النحو الواجب بناًء على توصية مجلس اإلدارة وبعد موافقة الجمعية العموميةرباح األ اتتوزيعقد تتغير 

أو سنوي مرحلية على أساس نصف أرباح لتوزيع  وتنفيذ قرارات إتخاذب بموجب هذا السياسة مجلس اإلدارةيُخول 

من الكاملة للموافقة عليها ، وتقديم أرباح السنة النهائية/عليها قللتصدي المرحليةرباح األشريطة تقديم ربع سنوي 

 الجمعية العمومية السنوية. قبل

 

 عوامل توزيع األرباح .3

 بتوزيع األرباح السنوية بعد مراعاة العوامل التالية:بالتوصية يُخول مجلس اإلدارة 

 أداء الشركة؛ -1

ً اإلقتصادية والسوقية الظروف  -2  ؛الكلية في مناطق عمليات الشركة وعالميا

 ؛فيما يتعلق بتوزيعات األرباحالقطاع بصفة عامة في في الصناعة واإلتجاه السائد  -3

 لشركة؛في امركز التدفقات النقدية  -4

 الفرص اإلستثمارية؛ -5

 اإلستثمارات الرأسمالية؛ -6

 مستوى الدين وتأثيره على التصنيف اإلئتماني للشركة؛ و -7

 القرار. العامل/ العوامل األخرى التي قد يعتبرها مجلس اإلدارة ضرورية إلتخاذ -8



 تاريخ النفاذ .4

وتُطبق على كافة األرباح المعلنة في تاريخ النفاذ أو بعده. وستسري هذه  2022مايو  1السياسة من هذه يبدأ نفاذ 

 عليه الجمعية العمومية.كما توافق أو  2022 بدأً من السياسة على األعوام المالية

 

 اإلفصاحات .5

 تنشر السياسة على الموقع اإللكتروني للشركة.

 

 التعديالت .6

تعديل تطلب ت تعديالت /أو تعديلو/ تغييرات تنظيمية/مراجعة السياسة من وقت آلخر في ضوء أي تغيير يجب

 يجب موافقة الجمعية العمومية للشركة على أي تغيير بهذه السياسة.وما قد يعتبر ضرورياً. خالف ذلك مالسياسة أو 


