
 

 

 

 

 

 اإلفصاح والشفافيةالئحة 

 القابضة لشركة جمموعة الطيار للسفر
 (شركة سعودية مساهمة ) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 إلافصاح والشفافيةالئحة 

 :رئيس مجلس إلادارة 

 هـ وتعديالته  22/30/5031في املؤرخ 6/م رقم امللكي باملرسوم الصادر الشركات بعد إلاطالع على نظام

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

 هـ 25/35/5121وتاريخ  2336-252-5وبعد إلاطالع على الئحة حوكمة الشركات الصادرة بموجب القرار رقم 

 القابضة وبعد إلاطالع على النظام ألاساس ي لشركة مجموعة الطيار للسفر 

 :تي نصها أصدرنا الالئحة آلا
 

 التعريفات:  ألاولى املادة
 

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

 : الالئحة 

 .بالشركة  إلافصاح والشفافيةالئحة 

 :الشركة 

 (  ةشركة مساهمة سعودي)القابضة مجموعة الطيار للسفر 

 :النظام ألاساس ي للشركة

 .م55/36/2331هـ املوافق 31/31/5126في  355النظام الصادر بموجب القرار الوزاري 

 :نظام الشركات

 .هـ وتعديالته22/30/5031املؤرخ في  1/6النظام الصادر باملرسوم امللكي رقم 

 : نظام السوق املالية

 له32/36/5121 وتاريخ 03/النظام الصادر باملرسوم امللكي رقم م
ً
 .هـ واللوائح، والقواعد، والتعليمات واملصطلحات الصادرة تبعا

 : هيئة السوق املالية

 .ـه 2/6/5121: املؤرخ في 03/الصادر باملرسوم امللكي رقم م( نظام السوق املالية)الهيئة املنشأة بموجب 

 :وإلادراج  التسجيل قواعد

 هيئة مجلس بقرار هـ املعدلة 23/33/5121وتاريخ  3-11-2004الية بموجب القرار رقم امل السوق  هيئة مجلس عن القواعد الصادرة

 هـ 23/32/5100وتاريخ  1-4-2012رقم  املالية السوق 



 

 

 : تداول 

 السوق املالية السعودية

 : الشفافية

وإلاحصائية وأي أحداث جوهرية، بحيث  إلافصاح التام املعلن للجهات ذات العالقة عن املعلومات املالية، والاستثمارية، والتنظيمية،

 .تتمكن تلك الجهات من إلاطالع على سير أعمال الشركة، واستثماراتها وفق الضوابط النظامية

 : إلافصاح

ية ليس فيها لبس، أو غموض، أو إخفاء للحقائق، وبما يتفق مع املعايير، والسياسات 
ّ
إلاعالن عن النتائج املالية وإيضاحاها بصورة جل

 .حاسبية املعتمدةامل

 : املجلس

 .، وهو الجهة املوكول إليها إدارة الشركة بما يحقق مصالح املساهمين وأصحاب املصالح بعدل الشركةمجلس إدارة 

 : ألاعضاء

 .من ألاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يتم اختيارهم بحسب ألانظمة ذات العالقة الشركةأعضاء مجلس إدارة 

 .أحد أعضاء مجلس إلادارة: املجلس كما يعني عضو 

 :رئيس مجلس إلادارة

 شركة الرئيس مجلس إدارة 

 :الرئيس

 رئيس الشركة أعلى سلطة إدارية بالشركة

 : العضو املنتدب

 .املسند إليه من قبل املجلس متابعة شؤون إلادارة التنفيذية وإلاشراف العام على أعمالها الشركةعضو مجلس إدارة 

 :إلادارة

 ارة التنفيذية كالرئيس، أو الرئيس التنفيذي، أو املدراء التنفيذيون لألنشطة املختلفة، أو املدراء العامون للشركة، ونوابهم، ومدراءإلاد

 . إلادارات الرئيسيون، ومن في حكمهم

 :كبار التنفيذيين

 عن وضع وتنفي
ً
ذ القرارات إلاستراتيجية للشركة بما في ذلك أي شخص طبيعي يدير إدارة عامة أو نشاط رئيس ي أو منطقة ويكون مسئوال

 .الرئيس التنفيذي واملدراء العامون، ونوابهم

 



 

 

 : العضو التنفيذي

 منها
ً
، أو سنويا

ً
 شهريا

ً
 إلدارة الشركة، ويتقاض ى راتبا

ً
 .أحد أعضاء مجلس إدارة املجموعة الذي يكون متفرغا

 : العضو املستقل

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

  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

 أو في أي شركة من مجموعتها الشركةحصة سيطرة في  أن يملك ،. 

  أو في أي شركة من شركاتها الشركةأن يكون من كبار التنفيذيين خالل العامين املاضيين في ، . 

  أو أي شركة من شركاتها الشركةأن تكون له صلة قرابة من الدرجة ألاولى مع أٍي من أعضاء مجلس إلادارة في ،. 

 أو أي شركة من شركاتها الشركةرابة من الدرجة ألاولى مع أٍي من كبار التنفيذيين في أن تكون له صلة ق ، . 

  خالل العامين املاضيين لدى أٍي من ألاطراف املرتبطة 
ً
، أو بأي شركة من شركاتها كاملحاسبين  الشركةأن يكون موظفا

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

 : الحقوق العامة للمساهمين

الواردة في نظام الشركات السعودي أو الئحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس هيئة السوق  الشركةجميع الحقوق املتصلة بسهم 

 .املالية وغيرها من النظم واللوائح
 

 

 : الحوكمة

والقواعد، واملعايير املحددة، واملعلنة التي تنظم املعامالت، والعالقات مع املساهمين، وأصحاب  ألاحكام، والسياسات، وإلاجراءات،

 .ويتم تطبيقها وفق معايير، وقواعد، وضوابط محددة، ومعلنة الشركةاملصالح 

 : سهم

 .ويشمل تعريف السهم كل أداة لها خصائص رأس املال، بما في ذلك الصكوك الشركةسهم 

 : حأصحاب املصال

 .مثل املساهمين، والعاملين، والدائنين، والعمالء، واملوردين، واملجتمع الشركةكل شخص له مصلحة مع 

 : ألاطراف ذات الصلة

 .سواًء كان داخلها، أو خارجها الشركةكل من له عالقة 

 



 

 

 : ألاخطار

 .ؤدي حدوثها إلى خسائر، أو مهالكمجموعة من العوامل، أو آلاثار غير العادية املؤثرة على نشاط معين، أو ألاصول، وي

 :السوق 

السوق املالية السعودية، وتشمل حيث يسمح سياق النص بذلك أي لجنة، أو لجنة فرعية، أو موظف، أو مسئول، أو شخص تابع، أو 

ن خالل، أو تعني أي نشاط يتم م( في السوق )وكيل يمكن أن يتم تكليفه في الوقت الحاضر بالقيام بأي من وظائف السوق، وعبارة 

 .بواسطة التجهيزات التي توفرها السوق 

 :صاحب الصالحية 

 الشخص او الادارة املخولة من مجلس الادارة باالشراف على كافة اعالنات املجموعة وافصاحها لدى تداول 

 :شخص

 .أي شخص طبيعي، أو اعتباري تقر له أنظمة اململكة العربية السعودية بهذه الصفة

 

 : املوظف

، الرئيس أو نائب الرئيس أو العضو املنتدب أو رئيس الشركة، أو الرئيس التنفيذي، أو مدير عام شركة  الشركةمجلس إدارة  يشمل عضو 

 .من شركات املجموعة أو أي فرد آخر يعمل بموجب عقد عمل، أو عقد خدمات يتم وضع خدماته في تصرف، أو تحت تبعية الشركة
 

 

 هدف الالئحة  :الثانية املادة
 

 

 بغرض الوقت املناسب في املناسبة املعلومات توفير في العدالة مبدأ تحقيق تكفل التي جراءاتوإلا  السياسات تهدف هذه الالئحة إلى وضع

 بعض إلى املعلومات تسرب عدم ،وضمان ووافية صحيحة معلومات على بناء الاستثمارية القرارات اتخاذ على املستثمرين مساعدة

وإلادراج  التسجيل قواعد على بناء إلادارة مجلس يضعها التي جراءاتالشركة بالسياسات وإلا  وتلتزم آلاخر، البعض دون  املستثمرين

 هيئة من تعليمات من وما يرد املستمر باإلفصاح الخاصة وتعديالتها ودليل الالتزامات املستمرة الصادر عن هيئة السوق املالية وتعديالته

 . املالية السوق  صاح فيوإلاف الشفافية مستوى  تعزيز بهدف الاختصاص ذات والجهات املالية السوق 
 

 باإلفصاح املتعلقة وإلاجراءات السياسات : ثالثةال املادة
 

 

احة لعامة الناس متنشاطها وال تكون معرفتها  تقوم الشركة بإبالغ الهيئة والجمهور دون تأخير بأي تطورات مهمة تندرج في إطار  .1

 : والتي يمكن العام ألعمالها، املالي أو على املسار  وتؤثر على أصولها وخصومها أو على وضعها

  سعر ألاوراق املالية املدرجة أن تؤدي إلى تغير كبير في. 



 

 

  في حالة ما إذا كانت لدى الشركة أدوات دين مدرجة، أن تؤدي إلى تغير كبير في سعر ألاوراق املالية املدرجة أو تؤثر تأثيًرا

 
ً
الحاالت الواردة إلافصاح عنها  ورات املهمة والتي يجب على الشركةمن التطو  على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها كبيرا

  . من قواعد التسجيل وإلادراج 15/من م( ب)في الفقرة 

  : يلي بما املتعلقة ألاساسية املعلومات على تقتصر أن دون  وتشتمل .2

 3 القانونيين سبينللمحا السعودية الهيئة عن الصادرة املحاسبية للمعايير وفًقا للشركة املالية النتائج 

 3 عليها املتعارف للمعايير وفًقا التشغيلية النتائج 

 3 الشركة أهداف 

 3 التصويت وحقوق  ألاغلبية ملكية 

 التنفيذيين وكبار إلادارة مجلس أعضاء وحوافز ومرتبات أسماء. 

 املستقبل في املحتملة باملخاطر العالقة ذات املعلومات . 

 أداء في ملموسة بصورة تؤثر قد والتي املصالح أصحاب من وغيرهم البشرية املوارد ياساتوس بالعاملين املتصلة املعلومات 

 3 الشركة

 3 الحوكمة وممارسات سياسات تطبيق ومدى كيفية 

 3 الشركة وأعمال نشاط على تؤثر قد التي الجوهرية ألاحداث 

 دقيقة بصورة إلانترنت الشركة على وموقع السوق  عوموق إلاعالم وسائل عبر الصحفية وألاخبار التقارير طريق عن إلافصاح يتم .0

 . املعتمدة الضوابط وفق تضليل أو غموض فيها ليس وواضحة وكافية

ا ، املالية واملعلومات املهمة التطورات عن إلاعالن يتم  .1
ً
  .وإلادراج التسجيل قواعدل تنفيذ

 ويتعلق هعن إلاعالن موضوع يجب خاللها سيناقش ى أخر  لجان أي أو املراجعة لجان أو الشركة إدارة مجلس إجتماعات تعقد 

 عن يقل ال ما قبل (تداول ) املالية السوق  موقع على إلاعالن نشر الشركة من تمكن فترة خالل املالية واملعلومات املهمة بالتطورات

 .الاجتماع عقد تلي التداول التي فترة بداية من ساعتين

 من ساعتين من أقل خالل التسجيل وإلادراج قواعد من (والعشرون الخامسة) للمادة اوفًق  املهمة التطورات من أي حدوث حال في 

 املالية السوق  موقع على عنه إعالن نشر ثم ومن التداول  فترة حتى نهاية الانتظار فيتم ، التداول  فترة أثناء أو التداول  فترة بداية

كان  إذا أما ، إلاعالن نشر قبل التطورات تلك عن الخبر تسرب عدم لضمان الالزمة كافة الاحتياطات اتخاذ وجوب مع (تداول )

ا بأطراف يكون  كأن ، تسربه عدم ضمان للشركة يمكن ال الذي النوع من املهم التطور  عن الخبر
ً
 الشركة تضمن ال أخرى  مرتبط

 إبالغ فيجب ذلك نحو أو الحريق أو يةالطبيع كالكارثة إعالمية الخبر مادة محل الحدث يكون  أن أو ، السرية على باملحافظة التزامها



 

 

 . فور وقوعه املالية السوق  هيئة

 مدراء ، املراجعة لجنة ، إلادارة مجلس عن املنبثقة اللجان ، إلادارة مجلس وأعضاء رئيس  مسمياتهم آلاتية ألاشخاص على يحظر .1

 :آلاتي  الاستشاريون  ، الخارجيون  املراجعون  ، ذلك دون  ما العاملين جميع ،ألاقسام إلادارات ورؤساء

 يعلم وهو آخر شخص معين ألي وقت في السوق  في السهم سعر على مؤثرة داخلية معلومات عن باإلفصاح منهم أي يقوم أن 

 . الداخلية باملعلومات العالقة ذات املالية الورقة بالتداول في يقوم أن املمكن من آلاخر الشخص هذا أن يعلم أن به يجدر أو

 شخص من الشركة من داخل عليها حصل معلومات أي عن آخر شخص ألي يفصح أن مطلع غير خصش أي على يحظر 

 له إلافصاح تم الذي الشخص هذا أن يعلم أن به أو يجدر الشخص ذلك أن يعلم وكان مباشرة غير أو مباشرة بطريقة مطلع

 .اخليةالد باملعلومات العالقة ذات الورقة املالية في بالتداول  يقوم أن املمكن من

 الشركة أسهم في بالتداول  يقوم أن املطلع الشخص على يحظر  
ً
 . أو خارجية داخلية معلومات على بناءا

 داخلية معلومات على املطلع غير الشخص على يحظر  
ً
 أن الشركة داخل من مطلع عليها حصل داخلية معلومات على بناءا

 3 داخلية املعلومات هذه أن يعلم أن به يجدر أو يعلم وهو الشركة أسهم في يتداول 

 بواقعة يتعلق صحيح ببيان غير ةكتاب أو  ةشفاه التصريح املصالح أصحاب أو العاملين من الشركة داخل شخص أي على يحظر .6

 مركز أو السوق  قواعد أو              التنفيذية أو اللوائح النظام بمقتض ى عنه بالتصريح يلزم ببيان التصريح إغفال أو جوهرية

 أو بالسوق  السهم وقيمة سعر على التأثير بهدف املطلوب بالبيان الشخص التصريح إغفال أو بالبيان التصريح كان إذا ، اعإلايد

 .ممارستها عن إلاحجام أو مالية ورقة تمنحها حقوق  ممارسة حتى أو مالية ورقة بيع أو على شراء آخر شخص حدث

 لرأي أو              بواقعة جوهرية، يتعلق صحيح غير لبيان مباشر غير أو مباشر بشكل الترويج بالشركة شخص أي على يحظر .1

 الشخص به صرح لبيان الترويج يحظر كما ، على تالعب ينطوي  آخر هدف أي أو ، مالية ورقة قيمة أو سعر على التأثير بهدف

 .آخر شخص به صرح لبيان الترويج أو نفسه

 من مهمة قرارات أو              أحداث أي عن معلومات علمهم إلى يصل عندما شركةال أسهم في التداول  املجلس أعضاء على يحظر .3

 شخص أي أو التنفيذيين كبار أو الشركة إدارة مجلس ألعضاء يجوز  ال ألاحوال جميع وفي الشركة أسهم أسعار على التأثير شأنها

 . املال سوق  هيئه تعلنها التي الفترات خالل  للشركة مالية أوراق أي في التعامل منهم بأيٍ  عالقة ذي

 من أي فيه تتحقق الذي التداول  يوم نهاية في املال سوق  وهيئة الشركة بإشعار يقوم أن إلادارة مجلس عضو على يجب 

  ( .الاشعار املتعلق بملكية حصص كبيرة من الاسهم ) من قواعد التسجيل والادراج  11املنصوص عليها في املادة  الحاالت

ت الشركة في موقع تداول أو أي وسائل إعالن أو التصريحات لوسائل إلاعالم املرئية واملقروءة واملسموعة تتم بعد كل إعالنا  .9

 .داخل الشركة  عرضها واخذ موافقة جهة الاختصاص
 

 



 

 

 الشركة بإعالنات الخاصة التعليمات :  الرابعة املادة
 

 إلاعالنات السيما السوق  خالل موقع من تبث التي الشركة إعالنات جميع في وافرهات من البد التي ألاساسية العناصر التالية التعليمات تحدد

 العمومية الجمعية اجتماع لعقد والدعوة ، خفضه املال أو رأس زيادة بشأن الشركة إدارة مجلس وتوصيات ، املالية بالنتائج الخاصة

 .حال انعقادهما في منهما أي وقرارات العادية غير أو العادية

 : إعالناتها نشر عند الاعتبار في الشركة تأخذها التي العامة عليماتالت .1

 :حدوثه  املتوقع من أو وقع جوهري  حدث أو خبر عن إعالن أي يجب ان يشتمل . أ 

  عنه إلاعالن املراد الجوهري  الحدث ويعكس واضًحا إلاعالن عنوان يكون ان. 

 به املرتبطة ماتاملعلو  كافة توضيح مع الجوهري  للحدث مفصل وصف تقديم. 

 3 الحدث لتحقق أدت التي واملبررات العوامل إيضاح 

 يذكر السبب ذلك تّعذر وإذا ، للحدث املالي ألاثر يذكر ، املالية القوائم على مالي أثر للحدث كان إذا  

 وغير مضللة صحيحة الحدث بذلك مرتبطة معلومات أو وقائع أي أن من للتأكد الالزمة العناية الشركة تبذل  

 3 الجوهري  نتائج الحدث أو مضمون  على التأثير يمكنها معلومات أي إخفاء أو حذف أو استبعاد عدم إلى الشركة تسعى 

 التي والجهات الالتزام هذا ومدة وقيمة شروط إلاعالن يتضمن ،الشركة على مالي التزام أي الجوهري  الحدث عن نشأ حال في 

ا تّمثل
ً
 .املالية القوائم على وأثره ، فيه طرف

 تحدث جديدة جوهرية أي تطورات عن لإلعالن الشركة تسعى مستقبلي، جوهري  حدث عن باإلعالن الشركة قامت حال في 

 .الحدث ذلك على

 اللجوء إلى إلاستراتيجيات املحاسبية املشروعة وغير املشروعة لزيادة ألارباح املسجلة زيادة صورية. ب
ً
 تاما

ً
 .يحظر على الشركة حظرا

 

 

 : املالية  النتائج إعالن .2

 إعالنها وذلك قبل السوق  موقع على عنها املعلن الفترة انتهاء من عمل يوم 51 خاللاملالية الفصلية  نتائجها عن الشركة تعلن 

 .الشركة خارج أو داخل أخرى  إعالمية وسيلة أي في

  كالتالي إلاعالن عنوان يكون: 

 .......... ( للفترة املالية تائجالن شركة مجموعة الطيار للسفر عن تعلن )

 ألاقل على آلاتية العناصر املالية النتائج إعالن يبين أن يجب: 

 التغير نسبة إيضاح مع السابق العام من املماثلة الفترة مع الحالية الفترة نتائج مقارنة. 



 

 

 التغير نسبة إيضاح مع السابق العام من املماثلة الفترة مع التشغيلية الخسائر/ ألارباح مقارنة. 

 السابق العام من املماثلة للفترة السهم ربح ذكر مع الفترة خالل السهم خسارة/ربحية مقدار. 

 عن تزيد عنها املعلن الفترة إذا كانت السابق العام عن نفسه بالربع ومقارنتها الحالي الربع خالل الشركة خسائر/أرباح بيان 

 .أشهر ثالثة

 تغيرلل الجوهرية واملؤثرات ألاسباب. 

  يوافق مجلس إلادارة على الحسابات السنوية وألاولية ويوقع عليها كل من املدير املالي والرئيس التنفيذي للشركة وعضو مجلس

 .إلادارة املفوض قبل نشرها في موقع تداول أو موقع الشركة
 

 : الشركة مال رأس تغيير الشركة إدارة مجلس توصية عن إعالن .3

 : اليكالت إلاعالن عنوان يكون 

 " الشركة مال تخفيض رأس/ بزيادة مجموعة الطيار للسفرشركة  إدارة مجلس أوص ى  "

 : ألاقل على آلاتية العناصر الشركة مال رأس بتغيير الشركة إدارة مجلس توصية إعالن ويبين

 وبعده التغيير قبل الشركة مال رأس. 

 املال رأس في التغير نسبة. 

 وبعده املال رأس تغيير قبل ألاسهم عدد. 

 املال رأس في التغيير وطرق  أسباب 

 سهم لكل التخفيض/ الزيادة معدل. 

 ألاحقية تاريخ تحديد يتم أن يجب الزيادة حال في. 

 التخفيض سريان تاريخ تحديد يتم أن يجب التخفيض حالة في. 

 بذلك املتعلقة التفاصيلكافة  توضيح يتم أخرى  شركة أسهم على إلاستحواذ أو الاندماج لغرض املال رأس تغيير حال في . 

 املال رأس في التغيير على العادية غير والجمعية الرسمية الجهات موافقة ضرورة إلى إلاشارة. 

 (العادية  غير أو العادية) العامة  للجمعية الدعوة إعالن  .4

 :كالتالي  إلاعالن عنوان يكون  الرسمية الجهات موافقة أخذ بعد

 على آلاتية العناصر ويبين إلاعالن  "العادية غير أو العادية العامة الجمعية اجتماع لحضور  سفر مساهميهاشركة مجموعة الطيار لل تدعو  "

 :ألاقل 

 



 

 

  الجمعية أعمال جدول. 

 انعقادها ووقت وتاريخ الجمعية انعقاد مكان. 

 وتاريخ ألارباح بهذه التفاصيل املتعلقة كافة إيضاح يتم أسهم أو نقدية أرباح أحقية على ألاعمال جدول  شمول  حال في 

 .الشركة إدارة مجلس به أوص ى كما ألاحقية

 واللوائح ألانظمة حسب الحضور  حق له من إيضاح. 

 الجمعية لحضور  الالزم النصاب. 

 :  كالتالي إلاعالن عنوان يكون  الشركة مال رأس تغيير على ألاعمال جدول  شمول  حال في

 ." الشركة مال رأس تخفيض/ لزيادة غير العادية العامة الجمعية اجتماع حضور ل شركة مجموعة الطيار للسفر مساهميها تدعو  "

 : أعاله  1في  املذكورة العناصر إلى إضافة أدناه العناصر إلاعالن ويبين

 وبعده التغيير قبل الشركة مال رأس. 

 املال رأس في التغير نسبة. 

 وبعده املال رأس تغيير قبل ألاسهم عدد. 

 املال رأس في التغيير وطرق  أسباب 

 سهم لكل التخفيض/ الزيادة معدل. 

 ألاحقية تاريخ تحديد يتم أن يجب الزيادة حال في. 

 التخفيض سريان تاريخ تحديد يتم أن يجب التخفيض حال في. 

 (إلاصدار وعالوة الاسمية للسهم القيمة ) السهم قيمة إيضاح يتم الاكتتاب طريق عن املال رأس زيادة حال في 

 بذلك املتعلقة التفاصيل كافة يتم توضيح أخرى  شركة أسهم على الاستحواذ أو الاندماج لغرض املال رأس رتغيي حال في 

 .املال رأس في الزيادة سريان وتاريخ

 العادية  غير أو العادية العامة الجمعية نتائج إعالن .1

 : كالتالي إلاعالن عنوان يكون 

 " العادية غير أو العادية العامة الجمعية اعاجتم نتائج عن مجموعة الطيار للسفر شركة تعلن "

 :ألاقل على آلاتية العناصر الجمعية نتائج إعالن ويبين

 الجمعية أعمال جدول  على التصويت نتائج. 

 والتوزيع ألاحقية وتواريخ بهذه ألارباح املتعلقة التفاصيل كافة توضيح يتم أسهم أو نقدية أرباح توزيع الجمعية إقرار حال في. 



 

 

 : كالتالي إلاعالن عنوان يكون  الشركة مال رأس في التغيير على الجمعية موافقة الح في

 مال رأس تخفيض/ على زيادة املوافقة تضمنت والتي العادية غير العامة الجمعية اجتماع نتائج عنمجموعة الطيار للسفر  شركة تعلن "

  " الشركة

 : أعاله 1 في رةاملذكو  للعناصر إضافة أدناه العناصر إلاعالن ويبين

 وبعده التغيير قبل الشركة مال رأس. 

 املال رأس في التغير نسبة. 

 بعده املال رأس تغيير قبل ألاسهم عدد. 

 املال رأس في التغيير وطرق  أسباب. 

 سهم لكل التخفيض الزيادة معدل. 

 ألاحقية تاريخ تحديد يتم أن يجب الزيادة حال في. 

 التخفيض سريان اريخت تحديد يتم أن يجب التخفيض حال في. 

 (إلاصدار للسهم وعالوة الاسمية القيمة)  السهم قيمة إيضاح يتم الاكتتاب طريق عن املال رأس زيادة حال في 

  وتاريخ بذلك املتعلقة التفاصيل توضيح كافة يتم أخرى  شركة أسهم على الاستحواذ أو الاندماج لغرض املال رأس تغيير حال في 

 .املال رأس في الزيادة سريان

 العادية  غير أو العادية العامة الجمعية انعقاد عدم عن إعالن .6

 :كالتالي إلاعالن عنوان يكون 

 " العادية للشركة غير أو العادية العامة الجمعية انعقاد عدم عن مجموعة الطيار للسفر شركة تعلن "

 : ألاقل على آلاتية العناصر العادية غير أو العادية العامة الجمعية انعقاد عدم إعالن ويبين

 الانعقاد عدم سبب. 

 املال في رأس والتغيير ألارباح حول  إلادارة مجلس بتوصيات يتعلق فيما وخاصة الجمعية انعقاد عدم أثر. 
 

   ةالفصلي املالية القوائم إعالن .7

 ال يتم و ثالثة أيام عمل على ألاقل النشر ب قبل تاريخلجنة املراجعة إلى  تقوم الشركة بإرسال مسودة من قوائمها املالية ألاولية

بأي طريقة كانت سواء تم ذلك عن طريق الاجتماع الحضوري، أو بالتمرير،  لجنة املراجعة نشرها إال بعد الحصول على موافقة

 .أو بمكاملة هاتفية، أو بأي وسيلة اخرى 

 وعضو مجلس إلادارة املفوض واملدير التنفيذي  رئيسالاملراجع الخارجي و  يتم إرسال القوائم املالية ألاولية املعتمدة من قبل



 

 

 من قبل  2إدارة إلافصاح املستمر ويرفق بها نموذج إلافصاح رقم  –هيئة السوق املالية  املالي إلى
ً
املدير املالي، والرئيس موقعا

 بختم التنفيذي للشركة
ً
 .الشركة وعضو مجلس إلادارة املفوض ومختوما

  عبر التطبيقات الالكترونية في موقع (  قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية قائمة املركز املالي، )يتم تنزيل البيانات املالية

  .ويراعى أن يتم ذلك بحد أقص ى في اليوم الثاني من تاريخ إلاعالن ل من قبل صاحب الصالحيةتداو 

  لشركةاملوقع الرسمي لالصحف و  يتم نشر إلاعالن والقوائم املالية ألاولية عبر. 

 يوم 25 خالل ألاقل على واسعة الانتشار محلية صحيفة في سنوية الربع املالية القوائم مع املحدود القانوني املحاسب تقرير إعالن 

 .عنها املعلن الفترة انتهاء من

 التجارة بوزارة للشركات العامة إلادارة إلى إلاعالن فيها املنشور  الصحف من نسخة إرسال. 
 

 السنوية  املالية القوائم إعالن .8

 في موقع هيئة السوق املالية  عنها املعلن الفترة انتهاء من عمل يوم 13 خالل املالية السنوية املدققة نتائجها عن الشركة تعلن

 .الشركة خارج أو داخل أخرى  إعالمية وسيلة أي في إعالنها وذلك قبل

  مجلس إلادارة من مفوض وعضو الشركة رئيس من عليه إفصاح والتوقيع 1  نموذج تعبئةيتم. 

 السنوية املالية القوائم به القانوني مرفق املحاسب تقرير مع إلافصاح وحدة املالية السوق  هيئة إلى السابق النموذج إرسال 

 .الجمعية اجتماع تاريخ من يوم 21 قبل وذلك إلادارة مجلس من وعضو مفوض الشركة ورئيس املالي املدير قبل من واملعتمدة

 محلية صحيفة في بها املتعلقة السنوية وإلايضاحات املالية القوائم مع القانوني املحاسب تقرير مع إلادارة جلسم تقرير إعالن 

 .الجمعية تاريخ اجتماع من يوم 21 قبل وذلك الانتشار واسعة

 التجارة بوزارة للشركات العامة إلادارة إلى إلاعالن فيها املنشور  الصحف من نسخة إرسال. 
 

  إلادارة مجلس تقرير في إلافصاح : الخامسة املادة
 

 الشركة أعمال على املؤثرة العوامل وجميع املالية السنة خالل الشركة لعمليات عرًضا ويتضمن السنوي  تقريره بإعداد إلادارة مجلس يقوم

 للنموذج وفًقا إلادارة لسمج تقرير يحتوي  أن ويجب املالي ومركزها الشركة وخصوم أصول  تقويم من ليتمكن املستثمر يحتاجها والتي

 :  آلاتي على السوق املالية هيئة عن الصادر الاسترشادي

 وتأثيره نشاط بكل إرفاق بيان يجب النشاط من أكثر أو نوعين وصف حالة وفي ، وشركاتها للشركة الرئيسية النشاط ألنواع وصف .5

 .النتائج في وإسهامه التجارية الشركة أعمال حجم على

 املستقبلية والتوقعات وقف عملياتها أو أعمالها توسعة أو ، الشركة هيكلة إعادة ذلك في بما املهمة الشركة اتوقرار  لخطة وصف .2

  تواجهها مخاطر وأي الشركة ألعمال



 

 

 التأسيس منذ أو الخمسة ألاخيرة املالية للسنوات أعمالها ونتائج الشركة وخصوم ألصول  بياني رسم أو جداول  شكل على خالصة .0

 . قصرأ أيهما

 .(وجدت إن)  اململكة خارج التابعة شركاتها إيرادات وإجمالي إلايرادات إلجمالي جغرافي تحليل .1

 .معلنة توقعات أي أو السابقة السنة نتائج عن التشغيلية النتائج في جوهرية فروق أي إيضاح .1

 .نونيينالقا للمحاسبين السعودية الهيئة عن الصادرة املحاسبة معايير عن اختالف ألي إيضاح .6

 .تأسيسها محل والدولة لعملياتها الرئيس ي املحل والدولة الرئيس ي ونشاطها تابعة شركة كل اسم .1

 .تابعة شركة لكل الصادرة الدين وأدوات ألاسهم عن تفاصيل .3

 . ألارباح توزيع في الشركة لسياسة وصف .9

 وأزواجهم التنفيذيين إلادارة وكبار مجلس اءأعض عداألشخاص  تعود التصويت في ألاحقية ذات ألاسهم فئة في مصلحة ألي وصف .53

 3 ألاخيرة املالية السنة الحقوق خالل تلك في تغيير وأي الحقوق  بتلك الشركة بإبالغ قاموا (القصر وأوالدهم

 أو أسهم في وأوالدهم القصر وأزواجهم التنفيذيين وكبار إلادارة مجلس ألعضاء تعود اكتتاب وحقوق  وخيار مصلحة أي وصف  .55

 3 ألاخيرة املالية السنة خالل تلك الحقوق  أو املصلحة تلك في تغيير وأي ، التابع شركاتها من أي أو بالشركة دين اتأدو 

 وشركاتها للشركة باملديونية إلاجمالية وكشف ذلك غير أو الطلب عند السداد واجبة كانت سواء قروض بأي املتعلقة املعلومات  .52

 3 بذلك إقرار تقديم فيتم وجود قروض عدم حالة وفي السنة خالل قروضل سداًدا الشركة دفعتها مبالغ وأي

 أصدرتها مشابهة أو حقوق  اكتتاب حق مذكرات أو خيار حقوق  وأي أسهم إلى للتحويل قابلة دين أدوات أي وأعداد لفئات وصف  .50

 . مقابل ذلك عليه حصلت عوض أي إيضاح مع املالية السنة خالل الشركة منحتها أو

 أو ، اكتتاب حق أو مذكرات ، خيا حقوق  أو ، أسهم إلى للتحويل قابلة دين أدوات بموجب اكتتاب أو تحويل حقوق  ألي وصف  .51

 . منحها أو إصدارها تم مشابهة حقوق 

 ييزالتم مع ، املتبقية ألاوراق املالية وقيمة ،لالسترداد قابلة دين أدوات ألي الشركة جانب من إلغاء أو شراء أو استرداد ألي وصف  .51

 . شركاتها التابعة اشترتها التي وتلك الشركة اشترتها التي املدرجة املالية ألاوراق بين

 . اجتماع كل حضور  وسجل ألاخيرة املالية السنة خالل عقدت التي إلادارة مجلس اجتماعات عدد  .56

ا الشركة تكون  قد عقد بأي تتعلق معلومات  .51
ً
 أو إلادارة أعضاء مجلس ألحد ةجوهري مصلحة فيه توجد كانت أو وتوجد فيه طرف

 . بذلك إقرار تقديم فيتم القبيل هذا عقود من يوجد لم وإذا ، منهم بأي عالقة ذي شخص ألي أو املالي للمدير أو التنفيذي للرئيس

 . أو تعويض  راتب أي عن التنفيذيين كبار أحد أو إلادارة مجلس أعضاء أحد بموجبه تنازل  اتفاق أو ترتيبات ألي بيان  .53

 . ألارباح في حقوق  أي عن املساهمين أحد بموجبه تنازل  اتفاق أو ترتيبات ألي بيان  .59

 وبيان لها موجز مع وصف ، أخرى  مستحقات أي أو رسوم أو ضرائب أو زكاة أي لسداد املستحقة النظامية املدفوعات بقيمة بيان  .23



 

 

 . أسبابها

 . املوظفين ملصلحة إنشاؤها تم أخرى  اطياتاحتي أو استثمارات أي بقيمة بيان  .25

 :يلي  بما إقرارات  .22

 الصحيح بالشكل الحسابات سجالت إعداد تم أنه . 

 بفعالية تنفيذه وتم سليمة أسس على أعد الداخلية الرقابة نظام أن . 

 نشاطها مواصلة على الشركة قدرة بشأن يذكر شك أي يوجد ال أنه . 

 ذلك سبب يوضح إقرار على التقرير يحتوي  أن يجب سبق مما أي إصدار تعذر حال وفي . 

 يوضح أن يجب ، معلومات إضافية الهيئة وطلبت ، السنوية املالية القوائم على تحفظات يتضمن القانوني املحاسب تقرير كان إذا .20

 . للهيئة تقديمها تم كما املعلومات تلك إلادارة مجلس تقرير

 على التقرير أن يحتوي  يجب ، متتالية مالية سنوات ثالث انتهاء قبل القانوني املحاسب باستبدال إلادارة مجلس توصية حالة في .21

 .باالستبدال التوصية أسباب بيان مع ذلك

 .ذلك سبب بيان تطبيقه مع يتم لم وما املالية السوق  هيئة عن الصادرة املساهمة الشركات حوكمة الئحة أحكام من تطبيقه تم ما .21

 . إدارتها مجالس في عضًوا الشركة إدارة مجلس عضو ون يك التي الشركات أسماء  .26

 أو ، تنفيذي غير إدارة مجلس عضو أو ، تنفيذي إدارة مجلس عضو)  التالي النحو على أعضائه وتصنيف إلادارة مجلس تكوين .21

 . (مستقل  إدارة مجلس عضو

 ذكر مع ، الترشيحات واملكافآت ولجنة عةاملراج لجنة مثل مهااومه الرئيسية إلادارة مجلس لجان الختصاصات مختصر وصف  .23

 اجتماعاتها وعدد وأعضائها ورؤسائها اللجان هذه أسماء

 : حده على آلاتي من لكل املدفوعة والتعويضات املكافآت عن تفصيل  .29

 3 إلادارة مجلس أعضاء 

 لم إن املالي واملدير دير العامامل يضاف إليهم ، الشركة من والتعويضات املكافآت أعلى تلقوا ممن التنفيذيين كبار من خمسة 

 3 ضمنهم من يكونا

 قضائية أو أو تنظيمية  إشرافية جهة أي من أو املالية السوق  هيئة من الشركة على مفروض احتياطي قيد أو جزاء أو عقوبة أي .03

 .أخرى 
 

 

 

 



 

 

 تعديل الالئحة  : السادسة املادة

 .إلادارةلس صادر من مج ار تعدل هذه الالئحة بموجب قر 

 

 العمل بالالئحة  : السابعة ادةامل 
 

 .إجازتها من مجلس إلادارةيعمل بهذه الالئحة من تاريخ 

 

 

 رئيس مجلس إلادارة

 

 


