
 

 

 

 

 
 

الئحة شروط ومعايري  العضوية يف جملس 
 اإلدارة

 القابضة لشركة جمموعة الطيار للسفر
 

 (شركة سعودية مساهمة ) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 العضوية في مجلس إلادارة شروط ومعايير  الئحة
 
 

 

 

 

 :رئيس مجلس إلادارة 

  هـ وتعديالته 22/30/5031يف املؤرخ 6/م رقم امللكي باملرسوم الصادر الشركات نظامبعد إلاطالع على 

 .هـ واللوائح والتعليمات التابعة له 32/36/5121 وتاريخ 03 /م رقم امللكي باملرسوم الصادر املالية السوق  نظاموبعد إلاطالع 

 هـ25/35/5121وتاريخ  2336-252-5قم وبعد إلاطالع على الئحة حوكمة الشركات الصادرة بموجب القرار ر 

 القابضة نظام ألاساس ي لشركة مجموعة الطيار للسفر وبعد إلاطالع على ال

 وتنظيما للعضوية في مجلس إلادارة

 :أصدرنا الالئحة آلاتي نصها 

  : ألاولى  املادة

 تطبيق لغرض، و جلسامل أعضاء اختيار في الشركة تتبعها التي وإلاجراءات واملعايير  والقواعد السياسات إلى إبرازة الالئح هذه تهدف

 : ذلك بغير النص سياق يقض لم منها ما كل أمام املوضحة املعاني أدناه الواردة والعبارات بالكلمات يقصد الالئحة، هذه أحكام

 :الالئحة 

  .العضوية في مجلس إدارة الشركةالئحة 

 :الشركة 

 (. شركة مساهمة سعودية)  القابضة للسفر  طيار شركة مجموعة ال

 :املجلس 

جهة املوكول إليها إدارة الشركة بما يحقق مصالح املساهمين وأصحاب املصالح ، وهو الالقابضة مجموعة الطيار للسفر  مجلس إدارة شركة

 .بعدل

 : ألعضاء ا

بحسب ألانظمة ذات  اختيارهم الذين يتمأو ألاشخاص املعنوية  املستقلينو  وغير التنفيذيين التنفيذيينشركة المجلس إدارة  أعضاء

 .ةالعالقة، كما يعني عضو املجلس احد أعضاء مجلس إلادار 

 : العضو التنفيذي

 إلدارة الشركة
ً
 بالشركة أحد أعضاء مجلس إدارة املجموعة الذي يكون متفرغا

ً
 تنفيذيا

ً
 يومارس عمال

ً
، أو سنويا

ً
 شهريا

ً
، ويتقاض ى راتبا

 .منها



 

 

 

 : العضو املستقل

 :ال الحصر أي من آلاتيعضو مجلس إلادارة الذي يتمتع باالستقاللية التامة، ومما ينافي الاستقاللية على سبيل املثال 

  لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما %( 1)ملكية العضو 
ً
أو أكثر من أسهم الشركة، أوفي أي شركة من مجموعتها، أو أن يكون ممثال

 .أو أكثر من أسهم الشركة، أوفي أي شركة من مجموعتها%( 1) نسبته

 هاأن يملك حصة سيطرة في مجموعة الطيار، أو في أي شركة من مجموعت. 

 أن يكون من كبار التنفيذيين خالل العامين املاضيين في مجموعة الطيار، أو في أي شركة من شركاتها . 

 في مجموعة الطيار، أو أي أو أي من كبار التنفيذيين  مجلس إلادارة  أن تكون له صلة قرابة من الدرجة ألاولى مع أٍي من أعضاء

 .شركة من شركاتها

 خالل العا 
ً
مين املاضيين لدى أٍي من ألاطراف املرتبطة بمجموعة الطيار، أو بأي شركة من شركاتها كاملحاسبين أن يكون موظفا

 لحصص سيطرة لدى أي من تلك ألاطراف خالل العامين املاضيين
ً
 .القانونيين، وكبار املوردين، أو أن يكون مالكا

 

 : السيطرة

 مع قريب، أو تابع، إمكانية أو القدرة على التأثير على أفعال، أو قرارات ش
ً
 أو مجتمعا

ً
خص آخر، بشكل مباشر، أو غير مباشر منفردا

 : من خالل أي من آلاتي

  في الشركةأو أكثر من حقوق التصويت %  03امتالك نسبة تساوي. 

  لذلك( املسيطر)أو أكثر من أعضاء الجهاز إلاداري باملجموعة، وتفسر كلمة %  03حق تعيين 
ً
  .وفقا

 :الهيئة 

 وق املال السعوديةهيئة س
 

 :  لجنة الحوكمة

 لجنة الترشيحات واملكافآت

 
 

 مهام وأهداف مجلس إلادارة :  ثانيةال املادة
 

 :من مهام مجلس إلادارة باإلضافة للمهام املنصوص عليه في النظام ألاساس ي للشركة ما يلي على سبيل املثال ال الحصر 

الدور الحيوي الذي تقوم به  تأكيدوها علي املدي البعيد، والعمل علي مساهمي الشركة واستمرار نم استثماراتتنمية  .5



 

 

 .ألافراد واملؤسسات التي تعتمد عليهاالشركة من آجل خدمة عمالئها وموظفيها ، وغيرهم من 

 النصائحالتوجيهات الرئيس التنفيذي، وكبار املدراء التنفيذيين بها، وتقديم  أداءالشركة العام وكذلك  أداءمتابعة  .2

 .وإلارشادات البناءة 

 .، وتقييم ما يترتب عليها من نتائج  إلاستراتيجيةالتوجهات  إقرار  .0

 .إطار قانوني وأخالقي واجتماعي مسئول التي تضمن ممارسة الشركة لنشاطها في  إلاشرافية باألعمالالقيام  .1

 . أدائهم ى م مستو تقديم النصائح الضرورية للرئيس التنفيذي، وكبار املسئولين التنفيذيين ، وتقيي .1

وسياساتها كما  وأهدافها، بأنشطتها، والاستراتيجيات الخاصة ألاساسيةمهمة الشركة، واستراتيجياتها املالية  وإقرار مراجعة  .6

 . إلادارةوضعتها 

غيرها ، و شركة بمثيالتها من الشركات ألاخرى املالي للشركة بصفة دورية مع التركيز بوجه خاص علي مقارنة ال ألاداءمراجعة  .1

 .آراء إلادارة، وكبار املستثمرين واملحللينمن الشركات املنافسة، وسوف تتضمن تلك املراجعات 

الاستراتيجي واملالي والتنافس ي ومقارنة ذلك  أدائهاوتقييم  وإقرارهاوتوجيهها  إستراتيجية وخطط الشركة بعيدة املدىمراجعة  .3

 .ملنافسين وا ياسات مثيالتها من الشركات ألاخرى بممارسات وس

 . وإقرارهامراجعة امليزانيات التقديرية، وخطط العمل السنوية ، وتوجيهها  .9

 .الشركة  أداء، ومراقبة ألاداءمن  املرجوة ألاهدافتحديد  .53

 .علي الهيكل املالي للشركة، وسياستها وممارساتها املالية  إلاشراف .55

لي التقارير املالية بما في ذلك املراجعة املستقلة التي يكون والرقابة الداخلية ع وإجراءاته، إلافصاحعلي ضوابط  إلاشراف .52

 .تقارير كاملة ونزيهة ودقيقة ومفهومة في موعدها  إعدادالهدف منها 

 .املخاطر، والالتزام بالنظام واملعايير املرتبطة به  إلدارةمن وجود نظم الرقابة املالئمة  التأكد .50

علي  إلادارةالخطة الخاصة بتعاقب كبار مسئولي  وإعدادديد املقابل املادي لهم مسئولي الشركة، وتقييمهم وتحكبار اختيار  .51

 ، وضع برنامج مكافآت كبار املسئولين التنفيذيين بما يتماش ي مع املصالح بعيدة املدى للشركة ومساهميها تولي مناصبهم

التنفيذيين مقابل ما يقوموا به من  ضاءألاعالتنفيذي، وغيرهم من  رئيسرئيس الشركة وال ومكافآترواتب  وإقرار مراجعة  .51

 .خدمات بصفتهم تنفيذيين أو موظفين بالشركة 

 إلي بشأنها لإلدارة وإلارشادالتي تعترض سبيل الشركة وتقديم النصح  وألامور مراجعة التقديرات الخاصة باملخاطر الجسيمة  .56

 .وطأتهاجانب مراجعة الخيارات املتاحة للتخفيف من 

وجميع  ومورديهاالكفيلة بضمان نزاهة تصرفات الشركة بما في ذلك عالقاتها بعمالئها  وإلاجراءات ألاساليب إنشاءمن  التأكد .51



 

 

 . ألاساليباملواطنين، ومتابعة الالتزام بتلك 

 .وأهدافها بعيدة املدىالسنوية  وأهدافهاعلي ضوء فلسفة الشركة،  إلادارةمراجعة النتائج التي حققتها  .53

 .أدائها، وتقييم مستوي إلادارةعة ملجلس تعيين اللجان التاب .59

شكل واف، بوضع الشركة وعملياتها من خالل بولجانه التابعة علما في حينه، و  إلادارةمجلس  إحاطةالتاكد من انه قد تم  .23

 . ألاخرى  ألاساليبالتقارير وغيرها من 

 .رات عند الضرورة ييالتغ وإجراءابعتها من مدي فاعلية ممارسات الحوكمة التي تقوم بها الشركة وقياسها ، ومت التأكد .25

 للنتائج التشغيلية للشركة ومركزها املالي  أنضمان  .22
ً
 صادقا

ً
 .التقارير املنشورة تقدم انعكاسا

جانب  ألي ألامرالتحقق من وضع السياسات املناسبة لتعريف والتعرف علي تعارض املصالح بالشركة وعرضها ، ومعالجة  .20

الشركة ، أو  أصول استخدام  إساءةاملجلس واملساهمين بما في ذلك  وأعضاء إلادارةتمل من تعارض مصالح مح أيمراقبة 

 .ذوي املصلحة ألاطرافمعامالت  فيالتصرف  إساءة

لحقوقهم، والتي  الالزمةاملصالح يكون الهدف منها توفير الحماية  بأصحابمن وضع سياسة مكتوبة تحكم العالقة  التأكد .21

 : تتضمن ما يلي أنينبغي 

 املصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تضمنها النظم املطبقة، والاتفاقات املبرمة في هذا الصدد  أصحابلتعويض  آليات . 

 املصالح بها أصحابمن  وأيلتسوية الشكاوي أو املنازعات التي قد تنشأ بين الشركة  آليات. 

 ديها ، وحماية سرية املعلومات الخاصة بهمللحفاظ علي وجود عالقات طيبة بين الشركة وعمالئها ومور  آليات. 

 جلس املويقوم . املصالح بأصحابوموظفيها، وتنظيم عالقاتهم  قواعد السلوك املنهي للمسئولين التنفيذيين للشركة، إرساء

 .الكفيلة بمتابعة تنفيذ تلك القواعد والالتزام بها  إلاجراءاتباتخاذ 

  مسئولية الشركة الاجتماعية. 

 ، وهي علي سبيل املثال  وإقرارهاالرئيسية التي تقوم بها الشركة ،  عمالألا مراجعة  .21

 إلاشراف على الرقابة الداخلية في الشركة. 

  لإلدارةعلي جميع املشروعات بما يتجاوز الحدود املصرح بها  الرأسماليةالنفقات . 

  استراتيجيات جديدة  إتباععمليات الاستحواذ، أو بيع الاستثمارات، أو. 

  العتماده من الجمعية العامة  ألاسهم أرباحالتوصية باقتراح توزيع. 

  والتعامالت املهمة  ، إلاستراتيجيةالاستثمارات الجوهرية، والتسهيالت الائتمانية التي تحصل عليها الشركة، والعمليات



 

 

 .التي ال تدخل ضمن نطاق النشاط املعتاد لشركة  ألاخرى 

 .عتبار خدمة مصالح بقية املساهمينة بشئون الشركة، وبما يعود بالنفع عليها مع ألاخذ في الا التصرف بناء علي معرفتهم التام .26

 . الحفاظ على عنصرين رئيسيين هما واجب بذل العناية الالزمة ، وواجب الوالء .21

آلاخرين، وتحمل  الالتزام بتنفيذ املهام املوكلة إليهم بدون تحيز ملساهم أو فئة من املساهمين دون غيرهم من املساهمين .23

 مسئولياتهم بفعالية، 

 .إصدار أحكام مستقلة وموضوعية فيما يخص شئون الشركة  .29

 

  الانضمام لعضوية املجلسشروط ومعايير   :  ثالثةال املادة
 

 :يشترط في عضو املجلس ما يلي .5

  رة رشيدة بما يحقق مصلحتهاإدارة الشركة إلدارتها إداليساهم في الكافية واملهارات واملعرفة  املؤهالتأن تكون لديه ، 

 لقيام املجلس بواجباته ألامثل ألاداء على الشركة قدرة تعزيز في تساهم التي واملواهب وألامانة الكافية الخبرة. 

 إلاحاطة و القدرة على إلادارة وإلاشراف،و التصور إلاداري الجيد، و املنظور الاستراتيجي، و  بعد النظر، أن يتوفر لدى ألاعضاء

 .بأعمال الشركة ونشاطاتها بصفة خاصةتامة نب القانونية واملالية، ومعرفة بالجوا

  سهم 5333أن يكون من مساهمي الشركة الذين يملكون عدد من ألاسهم ال تقل عن. 

  أخرى غير الشركة شركات مساهمة عامة 1أال يكون عضو مجلس إدارة ألكثر من. 

 أال يكون موظفا لدى القطاع الحكومي أو املختلط. 

 ألفضل املعايير أداء أن يبذل الوقت والجهد الكافيين إلدارة أعمال الشركة بحسن 
ً
 .وفقا

 أال يكون قد صدر بحقه حكم في قضية مخلة بالشرف أو ألامانة أو آلاداب أو حكم جنائي. 

 ة بغرض رفع أال يكون قد سبق إدانته من خالل أي لجان بالتالعب في سوق ألاسهم، أو إفشاء أي بيانات تخص أي شرك

 .أسهمها

 لشركة تم تصفيتها أو أن يكون قد أشهر إفالسه سابقا 
ً
 عاما

ً
 .أال يكون مديرا

  ألاخالقيةتطبيق اعلي قدر ممكن من املعايير . 

 .يجب أن تكون غالبية أعضاء املجلس من ألاعضاء غير التنفيذيين .2

 .أكثرلس أيهما ثلث أعضاء املجستقلين عضوين أو امليجب أن يكون عدد أعضاء املجلس  .0



 

 

إذا كان عضو مجلس إلادارة من ألاشخاص املعنوية فيجب تحديد ممثله بمجلس إدارة الشركة وإخطار سكرتير املجلس بذلك  .1

 ممن يفوضهم ذلك الشخص املعنوي 
ً
 وموقعا

ً
 . كتابة على ان يكون هذا إلاخطار مؤرخا

أو تعارض مصالح  قبوله لعضوية املجلس بأي مصالحيقوم كل عضو من أعضاء مجلس إلادارة بإخطار املجلس كتابة قبل  .1

 لالئحة تعارض املصالح الخاصة بالشركةحالية أو مستقبلية يحتمل حد
ً
  .وثها وفقا

 

 املجلس املستقلينمعايير اختيار أعضاء  :  رابعةال املادة
 

 :ما يلي قلاملست يشترط في عضو املجلسباإلضافة ملا سبق  ذكره في شروط أعضاء املجلس،  .5

 عدم ملكيته حصة سيطرة في الشركة أو في أي شركة من شركاتها. 

 من الرؤساء 
ً
 من أعضاء مجلس إدارة الشركة، أو أيا

ً
أو املديرين التنفيذيين   عدم وجود صلة قرابة من الدرجة ألاولى مع أيا

 أو العموم في الشركة أو في أي شركة من شركاتها

 من ألاطراف املرتبطة بالشركةية عضو املجلس امتالكه لحصة سيطرة خالل العامين املاضيين مما يتنافى مع استقالل .2
ً
 .في أيا

 .في العضو املستقلوأي شروط أخرى تتطلبها ألانظمة  تقوم لجنة الحوكمة بالتأكد من توافر الشروط السابقة  .0

و تعارض مصالح أعضوية املجلس بأي مصالح يقوم كل عضو من أعضاء مجلس إلادارة بإخطار املجلس كتابة قبل قبوله ل .1

 لالئحة تعارض املصالح
ً
 . حالية أو مستقبلية يحتمل حدوثها وفقا

 

 للعضوية  بالترشيحإخطار الشركة مدة   : خامسةال املادة
 

ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة في املادة الرابعة من هذه الالئحة،   إلادارة مجلس لعضوية نفسه ترشيح في يرغب من على يجب

  بعشرين العامة الجمعية انعقادموعد  قبل الشركة ارةإلد إخطار تقديم
ً
 :رإلاخطا هذا ويشمل ألاقل على يوما

 .ومؤهالته الذاتية حيث سيرته من باملرشح تعريًفا .5

 .الشركة أعمال مجال في تهاخبر  .2

 .الشركات التي هو عضوا في مجلس إدارتها في سيرة املرشح الذاتيةتوضيح  .0
 

 ء بنشاط الشركةتعريف ألاعضا : سادسةلا املادة

 لتعريفهم بنشاط الشركة وتوجهاتها واملوضوعات املالية واملحاسبية  .5
ً
توفر الشركة لألعضاء الجدد باملجلس برنامجا تعريفيا

خاطر وأخالقيات العمل والخطوط إلارشادية لحوكمة الشركات واملسئولين الرئيسيين بالشركة واملراجعين وإدارة امل

 .الداخليين والخارجيين



 

 

وم أعضاء املجلس بناء على توصية لجنة الحوكمة املشاركة في برامج التعليم املستمر للحفاظ على املستوى الضروري يق .2

 .من الخبرة املطلوبة لالضطالع بمسئولياتهم كأعضاء املجلس

يس التنفيذي يقوم أعضاء املجلس بزيارة الشركة وشركاتها التابعة لها ملعرفة نشاطها ونشاط تلك الشركات ويتولى الرئ .0

 . للشركة عمل الترتيبات الالزمة للقيام بتلك الزيارات
 

  : بعةساال املادة
 

 واسعتي محليتين في صحيفتين جديد إدارة مجلس لعضوية لترشيحا باب فتح عن إلاعالن يتم إلادارة مجلس عضوية فترة انتهاء قبل  .5

 .موقع الشركة إلالكترونيفي  إلاعالن نشرو  ألاقل على الانتشار

 . إلادارة مجلس لعضوية أنفسهم بترشيح التقدم والحاليين السابقين ألاعضاء من ألي يحق .2

 بوزارة الشركات إدارة إلى كامل املستندات وترسل الحوكمة لجنة قبل من للعضوية للمتقدمين الذاتية السيرة وتقييم مراجعة يتم .0

 .معليه للتصويت الجمعية على عرضها قبل الرأي إلبداء التجارة

 ثالثال تزيد عن  ملدة العامة تعينهم الجمعية أعضاء 9 من مؤلف إدارة مجلس للشركة  ألاساس ي لنظامل طبًقا الشركة إدارة يتولى .1

 .مماثلة ملدة تعيينهم إعادة ويجوز  سنوات

 املدير أو ذيالتنفي أو الرئيس املنتدب العضو مثل بالشركة تنفيذي منصب وأي إلادارة مجلس رئيس منصب بين الجمع يحظر .1

 .العام

 لألنظمةريال  آالف عشرة لعدد من أسهمه ال تقل قيمتها الاسمية عن إلادارة مجلس عضو يرهن أن يجب  .6
ً
 .وفقا

 

  إلادارة مجلس أعضاء مكافآت : ثامنةال املادة
 

ل بعمومية النصوص دون إلاخال نظير مسئولياتهم في إدارة الشركة إلادارة مجلس أعضاء مكافآتبتحديد  حوكمةتقوم لجنة ال .5

  .وأي أنظمة أخرى سارية حوكمة الشركات الئحةوبما ال يتعارض مع  املنظمة ملكافأة عضو مجلس إلادارة

 وإلاقامة وتذاكر السفر مصاريفتعويضه  إلى إضافةريال نظير كل جلسة من جلسات املجلس،  00333مبلغ  يتقاض ى العضو .2

 .ةللشرك الرئيس ي املقر مدينة خارج من لألعضاء واملواصالت الطيران

لعضو املجلس  نقدية أو بدل حضور جلسات أو عينية  مكافآت إضافيةبناء على توصية لجنة الحوكمة جلس إلادارة يحدد امل .0

  .ريال 00333ال تتجاوز  نظير عضويته في لجان مجلس إلادارة املشكلة

 

 



 

 

 انتهاء عضوية املجلس : تاسعةلا املادة
 

 :التالية ألاسباب بأحد للشركة ألاساس ي النظام من 51للفقرة ت من املادة  طبًقا دارةإلا  مجلس في العضوية تنتهي .5

 العضوية شروط من أكثر أو لشرط العضو فقدان . 

 اململكة في سارية تعليمات أو نظام ألي وفًقا العضو صالحية انتهاء أو مدتها انتهاء. 

 أو فقدان أهليته وفاته أو العضو استقالة.  
 

 جمعية أول  على هذا التعيين يعرض أن على الشاغر املركز في عضًوا املجلس يعين السنة أثناء ألاعضاء أحد زمرك شغر إذا .2

        اجتماعاته لعقد الالزم النصاب عن مجلس إلادارة أعضاء عدد نزل  وإذا سلفه مدة املعين العضو ويكمل إلقراره عادية عامة

 .ألاعضاء من الالزم العدد لتعيين ممكن وقت في أقرب لعادية ا العامة الجمعية دعوة وجب ( ألاعضاء نصف وهو )

 .بعضهم أو إلادارة مجلس أعضاء جميع عزل  وقت كل في العامة للجمعية يجوز  .0

 

  : ةلعاشر ا املادة

 لألنظمة املرعية
ً
 . يلتزم أعضاء املجلس بصورة شخصية وتضامنية بحسن إدارة الشركة وتحدد مهامهم ومسئولياتهم وفقا

 

  : حادية عشرال املادة

 .وتعرض على أول جمعية بعد التعديلاملجلس  قرار منل هذه الالئحة بموجب يتعديتم 

  : عشر ةثانيال املادة

م، وإقرارها من قبل مجلس إلادارة املنعقدة 31/30/2352يعمل بهذه الالئحة من تاريخ إجازتها من الجمعية العامة املنعقدة بتاريخ 

 . م31/30/2352بتاريخ 
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