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تعلن شركة النهدي الطبية عن قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن  مقدمة
 م. 2022 العام النصف األول من

 هـ  1444-01-10م الموافق   2022-08-08 تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة

 مليون لاير سعودي  300 إجمالي المبلغ الموزع 

 مليون سهم   130 عدد األسهم المستحقة لألرباح 

 لاير سعودي لكل سهم   2.31 حصة السهم من التوزيع 

نسبة التوزيع إلى قيمة السهم 

 االسمية )%( 
23 % 

 تاريخ األحقية 
األرباح   يوم  أحقية  تداول  بنهاية  الشركة  المالكين ألسهم    م2022- 08-15للمساهمين 

هـ والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع  1444- 01-17الموافق  
 . األوراق المالية )إيداع( بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ األحقية

 2022للعام  إعالن شركة النهدي الطبية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف األول
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 هـ  1444-01-27م الموافق   2022-08-25 تاريخ التوزيع 

 معلومات إضافية 

 
توزيع األرباح عن طريق اإليداع  تود الشركة أن تعلن لمساهميها الكرام بأنه سوف يتم  

آلياً في الحسابات االستثمارية المرتبطة بمحافظ السادة المساهمين لدى جميع البنوك عن  
 طريق شركة مركز ايداع لالوراق المالية. 

 
 

التوزيعات   أن  إلى  المقيمين  غير  األجانب  المستثمرين  السادة  عناية  نلفت  أن  نود  كما 
ن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو قيدها  النقدية التي يتم تحويلها ع
( من نظام ضريبة الدخل والمادة  68% طبقاً ألحكام المادة )5لضريبة االستقطاع بنسبة  

 ( من الئحته التنفيذية. 63)
 

أرقام   ربط  من  والتأكد  بياناتهم  تحديث  ضرورة  الكرام  بمساهميها  الشركة  وتهيب 
البنكية   تأخير، وفي حالة  الحسابات  أرباحهم دون  إيداع  بالمحافظ االستثمارية لضمان 

وجود أي استفسار يرجى التواصل مع عالقات المستثمرين بشركة النهدي الطبية على 
+( خالل ساعات الدوام الرسمي للشركة أو على البريد  966 12 653 53  53الرقم )

    Investorrelations@nahdi.saاإللكتروني :
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