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stc dividends policy  Suggested amendment in stc’s dividends policy 

The dividends policy is based on maintaining a 
minimum dividend per share quarterly. The policy 
stipulates that stc is committed to distributing 1 
Saudi Riyal Per Share Per quarter for the next 3 
years, effective Q4-2021. stc will consider paying 
additional distribution, subject to the Board of 
Directors’ approval, after evaluating stc financial 
position, future expectation and capital 
requirement. Additional dividends may vary from 
quarter to quarter based on performance. The 
dividends policy will remain subject to change 
based on the following:  
 

 Any material changes in the strategy and 
business of the company (including the 
business environment it operates in); 

 

The dividends policy is based on maintaining 
committing a minimum dividend  per share 
quarterly. The policy stipulates that stc is 
committed to distributingin an amount of 1 SAR 
0.40 Saudi Riyal Pper Sshare Pper quarter , 
effective from Q4-2021 for the next 3 years, 
effective Q4-2021. stc will consider paying 
additional dividendsdistribution, subject to stc’s 
the Board of Directors’ approvalrecommendation 
to the General Assembly, after evaluating stc 
financial position, future expectation and capital 
requirement. Additional dividends may vary from 
quarter to quarter based on the company’s 
performance. The dividends policy will remain 
subject to change based on the following:  
 

سياسة توزيع األرباح الموافق عليها من قبل الجمعية العامة 
 العادية 

 سياسة توزيع األرباحالتعديل المقترح على 

تقوم على أساس الحفاظ على حد أدنى من التوزيعات للسهم الواحد 
 حيث تنص السياسة على التزام الشركةعلى أساس ربع سنوي، 

سنوات ال مدةوذلك ل ،عن كل ربع سنة لاير سعودي واحدبتوزيع 
وسوف م، 2021ابتداًء من الربع الرابع من عام القادمة الثالث 

تنظر الشركة بدفع توزيعات إضافية، بحيث تخضع التوزيعات 
شركة بعد تقييم الوضع المالي لل مجلس اإلدارة لموافقةاإلضافية 

 ، وقد تتفاوتوالتوقعات المستقبلية والمتطلبات الرأسمالية للشركة
 .التوزيعات اإلضافية من ربع سنة إلى آخر بناء على أداء الشركة

 
على  قابلة للتغيير بناءً ستظل سياسة توزيعات األرباح  كما أن
 :التالي

 
  أي تغييرات جوهرية في استراتيجية وأعمال الشركة

 .البيئة التجارية التي تعمل بها الشركة()بما في ذلك 
 

  القوانين، األنظمة، التشريعات والضوابط المنظمة
 .للقطاع والتي تخضع لها الشركة

 
  أي التزامات أو تعهدات لجهات مصرفية أو تمويلية أو

مقابلة متطلبات وكاالت التصنيف االئتماني والتي قد 
 .ون ملزمة على الشركة من وقت آلخرتك

حد أدنى من بعلى  االلتزام على أساس توزيع األرباح  ياسةستقوم 
حيث تنص ، للسهم الواحد على أساس ربع سنوي  التوزيعات

 سعودي ربعين هللةرياألبتوزيع  على التزام الشركةوذلك السياسة 
عن كل ربع  للسهم الواحدعن كل ربع سنةسعودي  هللة( 40)واحد

من  بدأً ابتداءً القادمة  سنوات ثالثالثالثسنوات ال مدةلو وذلك  ،سنة
دفع بفي وسوف تنظر الشركة م، 2021الربع الرابع من عام 

التوزيعات اإلضافية تخضع س والتيبحيثتوزيعات إضافية، 
بعد تقييم الوضع  ،للجمعية العامة مجلس اإلدارة لتوصيةلموافقة

والتوقعات المستقبلية والمتطلبات الرأسمالية للشركة المالي 
التوزيعات اإلضافية من ربع سنة إلى آخر  وقد تتفاوت ،للشركة

 .على أداء الشركة بناءً 
 

على  قابلة للتغيير بناءً ستظل سياسة توزيعات األرباح  كما أن
 :مايليالتالي

 
  أي تغييرات جوهرية في استراتيجية وأعمال الشركة

 .)بما في ذلك البيئة التجارية التي تعمل بها الشركة(
 

 نظمة، التشريعات والضوابط المنظمة القوانين، األ
 .للقطاع والتي تخضع لها الشركة

 
  أي التزامات أو تعهدات لجهات مصرفية أو تمويلية

أو مقابلة متطلبات وكاالت التصنيف االئتماني والتي 
 .لشركة من وقت آلخرلعلى اقد تكون ملزمة 
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 Laws and regulations that are applicable 
on the Company; and 

 
 Any banking, other funding or credit 

rating covenants that the company may 
be bound to follow from time to time. 

 Any material changes in the strategy and 
business of the company (including the 
business environment it operates in); 

 
 Laws and regulations that are applicable 

on the Company; and 
 

 Any banking, other funding or credit 
rating covenants that the company may 
be bound to follow from time to time. 

 


