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 اإلفصاح والشفافيةالئحة 

 
 األولالباب 

 أحكام عامة
 

 المادة األولى:
في الوقت  المناسبة المعلومات توفير في العدالة مبدأ تحقيق تكفل التي واإلجراءات السياسات تهدف هذه الالئحة إلى وضع

م السوق المالية والشفافية وفقًا لنظاوااللتزام بالتعليمات الصادرة بخصوص اإلفصاح  للجمهور وهيئة السوق المالية المناسب
الشركة في هذا الشأن  وتلتزم .اآلخر البعض دون  المساهمين بعض إلى المعلومات تسرب عدم وضمان ولوائحه التنفيذية

واإلدراج وتعديالتها ودليل االلتزامات المستمرة  التسجيل قواعد على بناء اإلدارة مجلس يضعها التي بالسياسات واإلجراءات
 ذات والجهات هيئةال من تعليمات من وما يرد المستمر باإلفصاح الخاصة الصادر عن هيئة السوق المالية وتعديالته

 لىع بناءً  االستثمارية قراراتهم اتخاذ على المستثمرين وا عانة السوق  واإلفصاح في الشفافية مستوى  تعزيز بهدف االختصاص
  .ووافية صحيحة معلومات

 
 التعريفاتالثانية:  المادة
 سياق ضتيق لم منها ما كل أمام الموضحة المعاني أدناه الواردة والعبارات بالكلمات يقصد الالئحة، هذه أحكام تطبيق لغرض

 :ذلك غير النص
 .لشركةاإلفصاح والشفافية لالئحة  الالئحة:

  .)شركة مساهمة سعودية( القابضة مجموعة الطيار للسفر :الشركة
 الشركة وكل شركة تابعة لها.تعني  المجموعة:

الشخص الذي يسيطر على شخص آخر، أو يسيطر عليه ذلك الشخص اآلخر، أو يشترك معه في كونه مسيطرًا  تابع:
 عليه من قبل شخص ثالث، وفي أي مما سبق تكون السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر.

 ه ولوائحه التنفيذية02/06/1424وتاريخ  30/منظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم : نظام السوق المالية
 .والقواعد والتعليمات الصادرة تبعًا له

 .أحكام نظام السوق المالية جبة بمو أهيئة السوق المالية المنشهيئة: ال
 2004-11-3المالية بموجب القرار رقم  السوق  هيئة مجلس عن الصادرةالتسجيل واإلدراج قواعد  واإلدراج: التسجيل قواعد

 .هـ19/08/1437وتاريخ  2016-64-1رقم  المالية السوق  هيئة مجلس بقرار هـ المعدلة20/08/1425وتاريخ 

 .ةالسوق المالية السعودي: تداول
 



 

 

 
 

ي واالستثمارية والتنظيمية واإلحصائية وأللجهات ذات العالقة عن المعلومات المالية والدقيق اإلفصاح التام : الشفافية
 طالع على سير أعمال الشركة واستثماراتها وفق الضوابط النظامية.، بحيث تتمكن تلك الجهات من االللشركة أحداث جوهرية

 :تعني أي مما يلي :الشخص المطلع
 داخلية.عالقة بالمعلومات ال الشركة ذوعضو مجلس اإلدارة، أو مسؤول تنفيذي، أو موظف لدى  .1

شخص يحصل على معلومات داخلية من خالل عالقة عائلية، بما في ذلك من خالل أي شخص له عالقة  .2
 بالشخص الذي يحصل على المعلومات.

 شخص يحصل على معلومات داخلية من خالل عالقة عمل، بما في ذلك الحصول على المعلومات: .3

 من خالل الشركة. 

 حصل على المعلوماتيلشخص الذي أو من خالل أي شخص له عالقة عمل مع ا. 

 أو من خالل أي شخص يكون شريك عمل للشخص الذي يحصل على المعلومات. 

 :شخص يحصل على معلومات داخلية من خالل عالقة تعاقدية، بما في ذلك الحصول على المعلومات .4

 من خالل الشركة. 

  المعلوماتأو من خالل أي شخص له عالقة تعاقدية بالشخص الذي يحصل على.  
يها لبس ية ليس فبصورة جل المستثمرين، واإلعالن عنها تهم مالية وغير مالية معلومات عن الكشف عملية هي اإلفصاح:

 .غير دورية أو دورية بصورة إما وتتم ،أو غموض أو إخفاء للحقائق
 .الشركةمجلس إدارة : المجلس
عني يعضو المجلس و بحسب األنظمة ذات العالقة. انتخابهم أو تعيينهمالذين يتم  الشركة: أعضاء مجلس إدارة األعضاء

 .إدارة الشركةأحد أعضاء مجلس 
 .شركةالرئيس مجلس إدارة  مجلس:الرئيس 

المسند إليه من قبل المجلس متابعة شؤون اإلدارة التنفيذية واإلشراف العام على  الشركةعضو مجلس إدارة العضو المنتدب: 
 أعمالها.

األشخاص المنوط بهم إدارة عمليات الشركة اليومية، واقتراح القرارات االستراتيجية  اإلدارة التنفيذية أو كبار التنفيذيين:
 وتنفيذها، كالرئيس التنفيذي ونوابه والمدير المالي. 

 األقارب أو صلة القرابة:

 .ن علوا  األبناء، واألمهات، واألجداد، والجدات، وا 
  ،ن نزلوا.األوالد  وأوالدهم، وا 

 .اإلخوة واألخوات األشقاء، أو ألب، أو ألم، وأوالدهم 

 .األزواج والزوجات 

 
 



 

 

 
 

 تعني األشخاص غير المذكورين أدناه: :الجمهور
 تابعي الشركة. .1

 كبار مساهمي الشركة. .2

 أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار تنفيذييها. .3

  الشركة.أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي  .4

 لدى كبار مساهمي الشركة. التنفيذيينأعضاء مجالس اإلدارة وكبار  .5

 ( أعاله.5، 4، 3، 2، 1أي من أقرباء األشخاص المشار إليهم في الفقرات ) .6

 .( أعاله6، 5، 4، 3، 2، 1في الفقرات )أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم  .7

 أو أكثر من أسهم الشركة. %5ويملكون مجتمعين  األشخاص الذين يعملون باالتفاق معاً  .8
 الواردة في نظام الشركات أو الئحة حوكمة الشركاتالشركة جميع الحقوق المتصلة بسهم  الحقوق العامة للمساهمين:

 .وغيرها من النظم واللوائح ذات العالقة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية
 ويشمل تعريف السهم كل أداة لها خصائص رأس المال. الشركةسهم  سهم:

  سهم الشركة أو حقوق التصويت فيها.أو أكثر من أ %5من يملك ما نسبته كل  كبار المساهمين:
قواعد لقيادة الشركة وتوجيهها تشتمل على آليات لتنظيم العالقات المختلفة بين مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين الحوكمة: 

ضفاء طابع الشفافية  جراءات خاصة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات وا  والمساهمين وأصحاب المصالح، وذلك بوضع قواعد وا 
والمصداقية عليها بغرض حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق العدالة والتنافسية والشفافية في السوق وبيئة 

 األعمال.
 األطراف ذوو العالقة: 

 همين في الشركة.كبار المسا (أ

 أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم. (ب

 كبار التنفيذيين في الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم. (ج

 أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى كبار المساهمين في الشركة. (د

 أو أحد كبار التنفيذيين أو أقاربهم.المملوكة لعضو مجلس اإلدارة  –من غير الشركات  –المنشآت  (ه

 الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم شريكًا فيها. (و

الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم عضوًا في مجلس إدارتها أو من  (ز
 كبار التنفيذيين فيها.

أو أكثر،  %5مة التي يملك فيها أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم ما نسبته شركات المساه (ح
 مع مراعاة ما ورد في الفقرة )د( من هذا التعريف.

 
 



 

 

 
 

الشركات التي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم تأثير في قراراتها ولو بإسداء النصح  (ط
 التوجيه. أو

 أي شخص يكون لنصائحه وتوجيهاته تأثير في قرارات الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وكبار تنفيذيها. (ي

 الشركات التابعة للشركة. (ك

 
ويستثنى من الفقرتين )ط( و)ي( من هذا التعريف النصائح والتوجيهات التي تقدم بشكل مهني من شخص مرخص له في 

 ذلك. 

المعامالت أو الترتيبات أو العالقات التي كانت الشركة أو شركاتها التابعة لها أو ال تزال  العالقة:معامالت األطراف ذات 
 أو ستكون طرفا فيها، والتي كان أو ال يزال أو سيكون لألطراف ذات العالقة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.

 .ائنين، والعمالء، والموردين، والمجتمعكل من له مصلحة مع الشركة مثل العاملين، والدأصحاب المصالح: 
 مسؤول أو أي لجنة أو لجنة فرعية أو موظف –حيث يسمح سياق النص بذلك  –السوق المالية السعودية، وتشمل  السوق:

تعني  لسوق في ارة أو وكيل يمكن أن يتم تكليفه في الوقت الحاضر بالقيام بأي من وظائف السوق، وعبا أو شخص تابع
 .تهاالتجهيزات التي توفرها السوق أو بواسط أي نشاط يتم من خالل

فصاح الشركةدارة المخولة من مجلس اإلدارة باإلشراف على كافة إعالنات الشخص أو اإل صاحب الصالحية: ى لعها اتوا 
 تداول. 
 الصفة.: أي شخص طبيعي أو اعتباري تقر له أنظمة المملكة العربية السعودية بهذه شخص

ونائب الرئيس والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي ومدير الشركة ألغراض هذه الالئحة، يشمل عضو مجلس إدارة الموظف: 
عام شركة من شركات المجموعة وأي فرد آخر يعمل لدى الشركة بموجب عقد عمل، أو عقد خدمات يتم وضع خدماته في 

 .تصرف الشركة أو تحت تبعيتها
معًا مع منفردًا أو مجت ،القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر حصة السيطرة:

 قريب أو تابع، من خالل أي من اآلتي: 
 . شركةأو أكثر من حقوق التصويت في  %30امتالك نسبة  -
 وفقًا لذلك. المسيطر، وتفسر كلمة لشركةأو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري  %30حق تعيين  -

مجموعة األفراد الذين يتخذون القرارات االستراتيجية للشخص، ويعد مجلس إدارة الشركة الجهاز اإلداري  الجهاز اإلداري:
 لها.

 

 وضوح المعلومات وصحتها :الثالثة المادة
ًا وغير وصحيحتلتزم الشركة بأن يكون أي إفصاح منها للجمهور والهيئة وفق أحكام هذه الالئحة كاماًل وواضحًا  .1

 . مضلل

 



 

 

 
 

تفصح الشركة للجمهور عن أي معلومات أو تطور جوهري مشار إليه في المادة الرابعة والمادة الخامسة من هذه  .2
 ويجوز لها أن تتقدم للهيئة بطلب إعفائها من اإلفصاح الالئحة قبل نصف ساعة على األقل من بداية فترة التداول.

إلحاق ضرر غير مسوغ بالشركة وأنه من غير المرجح أن يؤدي عدم اإلفصاح  إذا رأت أن اإلفصاح قد يؤدي إلى
 .إلى تضليل المستثمرين فيما يتعلق بتقويم أسهم الشركة

تحافظ الشركة على سرية المعلومات والتطورات الجوهرية التي تنظمها هذه الالئحة ولوائح السوق المالية ذات العالقة،  .3
تزام بعدم إفشائها لجهات ال يقع على عاتقها ال –ا وا عالنها وفق أحكام هذه الالئحة قبل تزويد الهيئة به –وتلتزم 

 وحمايتها. بالمحافظة على سرية المعلومات

 نشرت خرى أ معلومات أو بيانات وأي اإللكتروني، في موقعها عنها اإلفصاح المطلوب المعلومات جميع تنشر الشركة .4
ا بعد عرضه إالأخرى  وسيلةإعالنات في موقع تداول أو أي  نشر أييتم ال و  .ى األخر  اإلفصاح وسائل خالل من

 .أخذ الموافقة عليهاو  الشركة فيجهة االختصاص على 

فصاحاتها على تداول والرد على استفسارات الهيئة المتعها تحدد الشركة أشخاصاً مسؤولين لإلشراف على إعالنات .5 لقة وا 
المسؤولين عن النشر في حالة األحداث الطارئة، ودرجة صالحياتهم في صاح والشفافية. كما تحدد األشخاص فباإل

 مجال النشر، وأسماء أشخاص آخرين في حالة عدم وجود الشخص المعني أثناء وقوع الحدث.

تحدد الشركة مدى الحاجة إلى نشر إعالن للجمهور للرد على أي شائعات تتعلق بأي تطورات جوهرية تحدث لها،  .6
 .ضرورياً  ذلك رأت في حال بذلكوللهيئة إلزامها 

 
  



 

 

 
 

 الثانيالباب 
 اإلفصاح عن التطورات اجلوهرية واملعلومات املالية

 
 المادة الرابعة: اإلفصاح عن التطورات الجوهرية

كون معرفتها وال ت نشاط الشركة في إطارهيئة دون تأخير بأي تطورات جوهرية تندرج جمهور والتقوم الشركة باإلفصاح لل
متاحة لعامة الناس وقد تؤثر في أصولها وخصومها أو في وضعها المالي أو في المسار العام ألعمالها أو الشركات التابعة 

التي يجب اإلفصاح عنها حسب الحاالت الواردة في السهم، وهي التطورات سعر  تؤدي إلى تغير كبير فيويمكن أن  لها
 ما يلي: –الحصر  على سبيل المثال ال –وتشمل  اجر ( من قواعد التسجيل واإلد41الفقرة )ب( من المادة )

وفقًا  الشركةأصول  صافيمن  %10أو يزيد على  ي بسعر يساو  إيجارهأي صفقة لشراء أصل أو بيعه أو رهنه أو  .1
 آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.

وفقًا آلخر  الشركةأصول  صافيمن  %10أي مديونية خارج إطار النشاط العادي للشركة بمبلغ يساوي أو يزيد على  .2
 قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.

ة قوائم مالي وفقًا آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو الشركةمن صافي أصول  %10أي خسائر تساوي أو تزيد على  .3
 سنوية مراجعة، أيهما أحدث.

مكانية الحصول عليها. .4  أي تغيير كبير في بيئة إنتاج الشركة أو نشاطه، بما في ذلك وفرة الموارد وا 

 الشركة. في تشكيل أعضاء مجلس إدارة اتتغيير  تغير الرئيس التنفيذي للشركة أو أي .5

اطة إذا كان مبلغ النزاع أو المطالبة يساوي أو يزيد على أي نزاع، بما في ذلك أي دعوى قضائية أو تحكيم أو وس .6
 وفقًا آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث. الشركةمن صافي أصول  5%

أي حكم قضائي صادر ضد مجلس اإلدارة أو أحد أعضائه، إذا كان موضوع الحكم متعلقًا بأعمال مجلس اإلدارة أو  .7
 د أعضائه في الشركة.أح

وفقًا آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة  %10بما يساوي أو يزيد على  صافي أصول الشركةالزيادة أو النقصان في  .8
 أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.

 ية مراجعة.وفقًا آلخر قوائم مالية سنو  %10بما يساوي أو يزيد على  الشركةالزيادة أو النقصان في إجمالي أرباح  .9

، وفقًا آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة من إجمالي إيرادات الشركة %5الدخول في عقد إيراداته مساوية أو تزيد على  .10
 أو اإلنهاء غير المتوقع لذلك العقد.

 وطرف ذي عالقة في أي الشركةوطرف ذي عالقة أو أي ترتيب يستثمر بموجبه كل من  الشركةأي صفقة بين  .11
من إجمالي إيرادات  %1ل أو يقدم تموياًل له إذا كانت هذه الصفقة أو الترتيب مساوية أو تزيد على مشروع أو أص

 وفقًا آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة. الشركة

 



 

 

 
 

من إجمالي إيرادات  %5أي انقطاع في أي من النشاطات الرئيسية للشركة أو شركاتها التابعة يساوي أو يزيد على  .12
 آلخر قوائم مالية مراجعة.الشركة وفقًا 

 
 المادة الخامسة: اإلفصاح عن المعلومات المالية

عتمد مجلس اإلدارة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة ويوقع عليها عضو مفوض من مجلس اإلدارة ومن الرئيس ي .1
 التنفيذي والمدير المالي قبل نشرها وتوزيعها على المساهمين وغيرهم.

عبر التطبيقات اإللكترونية التي تحددها الهيئة قوائمها المالية األولية والسنوية فور اعتمادها من مجلس تعلن الشركة  .2
 اإلدارة، وال يجوز نشرها على المساهمين أو غيرهم قبل إعالنها في السوق.

( يومًا 30اوز )رة ال تتجتقوم الشركة بتزويد الهيئة وا عالن قوائمها المالية األولية للمساهمين فور اعتمادها وخالل فت .3
 من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم.

تقوم الشركة بتزويد الهيئة وا عالن قوائمها المالية السنوية للمساهمين فور اعتمادها وخالل فترة ال تتجاوز ثالثة أشهر  .4
اهمين خالل مدة لهيئة وا عالن هذه القوائم للمسمن نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم. وتقوم بتزويد ا

 ( يومًا قبل انعقاد الجمعية العامة السنوية للشركة.15ال تقل عن )
 سنويةالو  األولية المالية القوائم به مرفقاً  المالية، القوائم بتسليم الخاص( 2) رقم بنموذج الهيئة بتزويد الشركة تقوم .5

 تاريخ من عمل أيام( 3) أقصاها مدة خاللو  ،اإلدارة مجلس من اعتمادها فور الخارجي الحسابات مراجع وتقرير
 .الصالحية صاحب قبل من اإللكتروني الربط نظام طريق عن تداول موقع في المالية النتائج عن اإلعالن

 
 تقرير مجلس اإلدارةاإلفصاح في : السادسة المادة

( يومًا من نهاية الفترة المالية السنوية التقرير 75تقوم الشركة بتزويد الهيئة واإلعالن للمساهمين خالل فترة ال تتجاوز )
الصادر من مجلس إدارة الشركة والمتضمن عرضًا لعملياته خالل السنة المالية األخيرة وجميع العوامل المؤثر على عمل 

ن التقرير على أن يتضمليتمكن من تقويم أصول الشركة وخصومها ووضعها المالي.  الشركة التي يحتاج إليها المستثمر
 :( من الئحة حوكمة الشركة المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، ومنها45) جميع البنود الواردة في المادة

 ما طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك.توضيح  .1
 اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم.أسماء أعضاء مجلس  .2
أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضًوا في مجالس إدارتها الحالية  .3

 والسابقة أو من مديريها.
التالي: عضو مجلس إدارة تنفيذي، عضو مجلس إدارة غير  تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو .4

 تنفيذي، عضو مجلس إدارة مستقل.
 
 



 

 

 
 
علمًا بمقترحات المساهمين  –وبخاصة غير التنفيذيين  –اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه  .5

 وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.
لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت، مع ذكر أسماء  وصف مختصر الختصاصات اللجان ومهامها مثل: .6

 اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور لألعضاء لكل اجتماع.
من هذه  (40)اإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة  .7

 المادة.
ي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو أ .8

 تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل عالجها وتفادي وقوعها في المستقبل.
ة رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام المراقبو الشركة، نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية ب .9

الداخلية في الشركة وتوصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم 
 وجوده.

بشأن  اتوصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة، أو التي رفض المجلس األخذ به .10
تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، 

 وأسباب عدم األخذ بها.
 تفاصيل المساهمات االجتماعية للشركة، إن وجدت.  .11
 رين.وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاض بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة .12
إرفاق  يجب النشاط من أكثر أو نوعين وصف حالة وفي التابعة، وشركاتها للشركة الرئيسية النشاط ألنواع وصف .13

سهامه التجارية الشركة أعمال حجم على وتأثيره نشاط بكل بيان  النتائج. في وا 
وقف عملياتها(  أو أعمالها توسعة أو للشركة الهيكلية التغييرات ذلك في )بما المهمة الشركة وقرارات لخطط وصف .14

 الشركة. ألعمال المستقبلية والتوقعات
  تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها. مخاطر بأي المعلومات المتعلقة .15
 .األخيرةالخمس  المالية للسنوات أعمالها ونتائج وخصومها الشركة ألصول بياني رسم أو جداول شكل على خالصة .16
 التابعة. الشركة وشركاتها إيرادات إلجمالي جغرافي تحليل .17
 أعلنتها الشركة. توقعات أي أو السابقة السنة نتائج عن التشغيلية النتائج في جوهرية فروقات ألي إيضاح .18
 القانونيين. للمحاسبين السعودية الهيئة المعتمدة من المحاسبة معايير عن اختالف ألي إيضاح .19
 والدولة لعملياتها، الرئيسي المحل والدولة الرئيسي، ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها تابعة شركة كل اسم .20

 تأسيسها. محل
 تابعة. شركة لكل الصادرة الدين وأدوات األسهم تفاصيل .21
 أرباح األسهم. توزيع في الشركة لسياسة وصف .22
 



 

 

 
 

 اإلدارة وكبار مجلس أعضاء ألشخاص )عدا تعود التصويت في األحقية ذات األسهم فئة في مصلحة ألي وصف .23
 وأي الحقوق بموجب المادة الخامسة واألربعين من قواعد التسجيل واإلدراج بتلك وأقرباءهم( أبلغوا الشركة التنفيذيين

 األخيرة. المالية السنة الحقوق خالل تلك في تغيير
 في وأقربائهم التنفيذيين وكبار اإلدارة مجلس ألعضاء تعود اكتتاب وحقوق  تعاقدية مصلحة وأوراق مالية ألي وصف  .24

 السنة خالل تلك الحقوق  أو المصلحة تلك في تغيير وأي التابعة، شركاتها من أي أو الشركة دين أدوات أو أسهم
 األخيرة. المالية

بالمديونية  ذلك( وكشف غير أو الطلب عند السداد واجبة كانت على الشركة )سواء قروض بأي المتعلقة المعلومات  .25
السنة ومبلغ أصل القرض والجهة  خالل لقروض سداًدا الشركة دفعتها مبالغ التابعة وأي وشركاتها للشركة اإلجمالية

 بذلك. إقرار تقديم فيتم وجود قروض عدم حالة وفي المانحة له ومدته والمبلغ المتبقي،
 مشابهة أو حقوق  اكتتاب حق مذكرات أوراق مالية تعاقدية أو وأي للتحويل قابلة دين أدوات أي وأعداد لفئات وصف  .26

 الشركة مقابل ذلك. عليه حصلت عوض أي إيضاح مع المالية السنة خالل الشركة منحتها أو أصدرتها
 حق مذكراتأو  أوراق مالية تعاقدية، أو للتحويل، قابلة دين أدوات بموجب اكتتاب أو تحويل حقوق  ألي وصف  .27

 أصدرتها أو منحتها الشركة. مشابهة حقوق  أو اكتتاب،
 األوراق المالية وقيمة لالسترداد، قابلة دين أدوات ألي الشركة جانب من إلغاء أو شراء أو استرداد ألي وصف  .28

 التابعة.شركاتها  اشترتها التي وتلك الشركة اشترتها التي المدرجة المالية األوراق بين التمييز مع المتبقية،
 اجتماع. كل حضور وسجل األخيرة، وتواريخ انعقادها، المالية السنة خالل عقدت التي اإلدارة مجلس اجتماعات عدد  .29
 عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها. .30
 وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة. .31
 أعضاء مجلس ألحد مصلحة فيها توجد كانت أو وتوجد فيها طرًفا الشركة تكون  عقود بأي أعمال أو تتعلق معلومات  .32

تشمل أسماء المعنيين باألعمال أو العقود، و  منهم، بأي عالقة ذي شخص ألي أو كبار التنفيذيين فيها الشركة أو إدارة
ذا  إقرار تقديم فيتم القبيل هذا أعمال أو عقود من توجد لم وطبيعة هذه األعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وا 

 بذلك.
 مكافآت. أي عن التنفيذيين كبار أحد أو اإلدارة مجلس أعضاء أحد بموجبه تنازل اتفاق أو ترتيبات ألي بيان  .33
 األرباح. في حقوق  أي عن مساهمي الشركة أحد بموجبه تنازل اتفاق أو ترتيبات ألي بيان  .34
أخرى ولم  مستحقات أي أو رسوم أو ضرائب أو زكاة أي لسداد والمستحقةالمسددة  النظامية المدفوعات بقيمة بيان  .35

 أسبابها. وبيان لها موجز مع وصف تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية،
 موظفي الشركة. لمصلحة إنشاؤها تم احتياطيات أو استثمارات أي بقيمة بيان .36
 
 
 



 

 

 
 

 يلي: بما إقرارات .37
 الصحيح. بالشكل الحسابات سجالت إعداد تم أنه 
 بفاعلية. تنفيذه وتم سليمة أسس على أعد الداخلية الرقابة نظام أن 
 نشاطها. مواصلة على الشركة قدرة في يذكر شك أي يوجد ال أنه 

 ذلك. سبب يوضح إقرار على التقرير يحتوي  أن يجب سبق مما أي إصدار تعذر حال وفي
 اإلدارة مجلس تقرير يوضح أن يجب السنوية، المالية القوائم على تحفظات يتضمن مراجع الحسابات تقرير كان إذا .38

 التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها. تلك
 التقرير أن يحتوي  يجب الفترة المعين من أجلها، انتهاء قبل مراجع الحسابات بتغيير اإلدارة مجلس توصية حالة في .39

 بالتغيير. التوصية أسباب بيان مع ذلك، على
 يلي:يلتزم مجلس اإلدارة بما  .40

 .اإلفصاح عن سياسة المكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية في الشركة 
  اإلفصاح بدقة وشفافية وتفصيل في تقرير مجلس اإلدارة عن المكافآت الممنوحة ألعضاء المجلس واإلدارة

إخفاء أو تضليل، سواء أكانت مبالغ أم منافع أم مزايا، أيًا كانت التنفيذية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، دون 
ذا كانت المزايا أسهمًا في الشركة، فتكون القيمة المدخلة لألسهم هي القيمة السوقية عند  طبيعتها واسمها. وا 

 تاريخ االستحقاق.
 نحراف جوهري عن هذهتوضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي ا 

 السياسة.
 حدة: على مما يلي لكل المدفوعة والتعويضات المكافآت عن بيان التفاصيل الالزمة 

 اإلدارة. مجلس أعضاء 
 على أن يكون من ضمنهم الرئيس  الشركة، من المكافآت أعلى تلقوا ممن التنفيذيين كبار من خمسة

 المالي. والمدير التنفيذي
 .أعضاء اللجان 
 الوارد في هذه الفقرة وفق الجداول التي تعدها الهيئة لهذا الغرض. عن المكافآت اإلفصاحويكون 

 
 لجنة المراجعةتقرير نشر : السابعة المادة

 اإللكتروني قعوالمو  اإللكتروني موقعها في بنشر تقرير لجنة المراجعة العامة الجمعية النعقاد الدعوة نشر عندتقوم الشركة 
 داء اللجنةأ تفاصيلويشمل تقرير لجنة المراجعة . منه نسخة على الحصول في المساهمين من يرغب من لتمكين للسوق 

 كفاية مدى في رأيهاو  توصياتهاباإلضافة إلى  التنفيذية، ولوائحه الشركات نظام في عليها المنصوص ومهامها الختصاصاتها
دارة والمالية الداخلية الرقابة نظم  .الشركة في المخاطر وا 



 

 

 
 

 الثالثالباب 
 حظر اإلفصاح

 
 الشركة معلومات واستخدام السرية: الثامنة المادة

 لشركةمجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في ا أعضاء دون اإلخالل بأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، يلتزم .1
 ن، ويحظر عليهم اإلفصاح عمعها المتعاملة باألطراف أوالخاصة بالشركة  السرية المعلومات سرية على الحفاظب

 خالل اءسو  منهم ألي يحق الس. و المجل في عضويتهمأو  منصبهم بسبب عليها يطلعون  معلنة غير معلومات أي
 لكذ منه طلب إذا أو المجلس من بتفويض إال الشركة خارج سرية معلومات أي عن اإلفصاح بعدها، أو خدمته مدة

 .النظام بمقتضى

التدابير الالزمة والمعقولة للحفاظ على سرية معلومات المتعاملين معها. وتضع ترتيبات فعالة تقضي تتخذ الشركة  .2
لحفاظ با معها المتعاملة باألطراف بأن تقوم الجهات األخرى المطلعة على المعلومات الداخلية الخاصة بالشركة أو

 على سرية تلك المعلومات وعدم استخدامها.

 المجلس وعض إلى بها يعهد التي المعلنة غير المعلومات جميع المشار إليها في هذه المادة السرية المعلوماتتشمل  .3
 غير لوماتالمع - المثال سبيل على -وتشمل  في الشركة، منصبه بحكم عليها يطلع أو أو أحد كبار التنفيذيين

 مثل نهاع تم اإلفصاح إذا بعمالئها أو بالشركة تضر قد التي تلك أو ،منافسو الشركة يستغلها قد التي المعلنة
 األبحاث ماتومعلو  التسويق أو بالمبيعات الخاصة برامجها أو خططها أو توقعات الشركةب المتعلقة السرية المعلومات

 والتي كةالمشتر  المشروعات في شركائها أو ومورديهاالشركة  عمالء من أيب الخاصة السرية المعلومات، و التطوير أو
 الشركة البأعم المتعلقة والمداوالت المناقشات عن السرية المعلومات، و سريتها على بالحفاظ ملتزمة الشركة تكون 
لية اإلفصاح عنه بموجب نظام السوق المابخالف ما يجب ، المجلس وأعضاء ومديريها الشركة موظفي بين تتم والتي

 .التنفيذية ولوائحه
 

 السهمالمعلومات المؤثرة على سعر : التاسعة المادة
 بأحكام نظام السوق المالية والئحة سلوكيات السوق الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة:دون اإلخالل 

 وجميع المجلس وكبار التنفيذيين عن المنبثقة اللجان وأعضاءإدارة الشركة  مجلس وأعضاء المجلس على رئيس يحظر .1
اإلفصاح ألي شخص آخر عن أي  واالستشاريين والمراجعين الخارجيين بالشركة والشركات التابعة لها العاملين

ي السهم الشخص في التداول ف ذلكمعلومات داخلية في الشركة تكون مؤثرة في سعر السهم في السوق، والتي تعين 
 عنها.له المعلومات الداخلية التي أفصح ناء على ب

 
 



 

 

 
 

معلومات من داخل الشركة حصل عليها من شخص مطلع بطريقة ظر على أي شخص غير مطلع أن يفصح عن يح .2
 .السهميقوم بالتداول في أنه س –يعلم أو يجدر به أن  – يعلممباشرة أو غير مباشرة ألي شخص آخر 

 
 

 لرأي أو بواقعة جوهرية، يتعلق صحيح غير لبيان مباشر غير أو مباشر بشكل الترويج بالشركة شخص أي على يحظر .3

 به صرح لبيان الترويج يحظر كما على تالعب، ينطوي  آخر هدف أي أو ،قيمته أوالسهم  سعر على التأثير بهدف

 آخر. شخص به صرح لبيان الترويج أو نفسه الشخص

  



 

 

 
 
 الرابعالباب 

 اإلشعارات املتعلقة بأسهم الشركة
 

 المادة العاشرة: اإلشعار المتعلق بملكية حصص كبيرة من األسهم
تنطبق عليه واحدة أو أكثر من الحاالت المذكورة أدناه بإشعار الشركة والهيئة في نهاية يوم التداول يلتزم الشخص الذي  (أ

 بحدوث الحالة ذات العالقة:
 أو أكثر من أسهم الشركة ذات األحقية في التصويت. %5عندما يصبح مالكًا أو له مصلحة فيما نسبته  .4

أو أكثر، وذلك ما لم تكن  %1( أعاله بنسبة 1عند حدوث زيادة أو نقص في ملكية الشخص المشار إليه في الفقرة ) .5
الزيادة أو النقص نتيجة إلصدار رسملة، أو زيادة رأس مال الشركة لالستحواذ على شركة أو أصل، أو تخفيض رأس 

الشخص أو أي من األشخاص المبينين في الفقرة )ب( مال الشركة، أو إصدار أسهم حقوق أولوية لم يتداول فيها 
 من هذه المادة أو يمارسوا حقوقهم في االكتتاب. 

عندما يصبح عضو مجلس اإلدارة او أحد كبار التنفيذيين للشركة مالكًا أو له مصلحة في أي حقوق أسهم خاصة  .6
 بالشركة.

إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين لديها عند حدوث زيادة أو نقص في ملكية أو مصلحة أي من أعضاء مجلس  .7
أو أكثر من أسهم الشركة، أيهما أقل.  %1أو أكثر من األسهم التي يمتلكها في الشركة، أو بنسبة  %50بنسبة 

وذلك ما لم تكن الزيادة أو النقص نتيجة إلصدار رسملة، أو زيادة رأس مال الشركة لالستحواذ على شركة أو أصل، 
مال الشركة، أو إصدار أسهم حقوق أولوية لم يتداول فيها الشخص أو أي من األشخاص المبينين  أو تخفيض رأس

 في الفقرة )ب( من هذه المادة أو يمارسوا حقوقهم في االكتتاب.

عند حساب العدد اإلجمالي لألسهم التي ألي شخص مصلحة فيها، يعد الشخص له مصلحة في أي أسهم يملكها أو  (ب
 من األشخاص اآلتي بيانهم:يسيطر عليها أي 

 أقرباء ذلك الشخص. .1

 شركة يسيطر عليها ذلك الشخص. .2

أي أشخاص آخرين يتصرفون باالتفاق مع ذلك الشخص للحصول على مصلحة أو ممارسة حقوق التصويت في  .3
 أسهم الشركة.

 يجوز للهيئة أن تنشر أي إشعار تتلقاه بموجب هذه المادة. (ج

فقرة )أ( من هذه المادة وفق النموذج المعد من الهيئة لذلك، على أن يتضمن معلومات يكون اإلشعار المشار إليه في ال (د
يل أي دعم تفاصعن أسماء األشخاص المالكين لألسهم أو ذوي األحقية في التصرف فيها، وتفاصيل عملية التملك، و 

 بيان الهدف من التملك.آخر لعملية التملك أو قروض تمويل، و مادي من شخص 

 



 

 

 
 

الشخص ذو العالقة بالحدث في حالة تغير هدف التملك الذي سبق اإلفصاح عنه إشعار الشركة والهيئة فورًا بذلك يلتزم  (ه
 ( أيام من تاريخ اإلشعار بالتغيير.10التغيير، وال يجوز له التصرف في أي من األسهم إال بعد مضي )

 
 المادة الحادية عشرة: اإلبالغ المتعلق باألسهم

 غ الهيئة والجمهور من دون تأخير بالمعلومات اآلتية:تقوم الشركة بإبال
 أي تغيير مقترح في رأس مالها. .1

 أي قرار إعالن أرباح أو التوصية بإعالنها أو دفع حصص منها أو إجراء توزيعات أخرى على المساهمين. .2

وصية ع إعالنها أو التأي قرار بعد إعالن أرباح أو التوصية بعدم إعالنها أو بعدم دفع حصص منها يكون من المتوق .3
 بإعالنها أو دفعها في السياق المعتاد لمجريات األحداث.

 أي قرار الستدعاء أو إعادة شراء أو سحب أو استرداد أو عرض شراء أسهمه، والمبلغ اإلجمالي وعدد ذلك وقيمته. .4

 أي تغيير في الحقوق المرتبطة بأي فئة من فئات األسهم المدرجة. .5
 

 : اإلبالغ المتعلق بالشركةالمادة الثانية عشرة
 تقوم الشركة بإبالغ الهيئة والجمهور من دون تأخير بالمعلومات اآلتية:

 أي تغيير في النظام األساسي للشركة أو مقرها الرئيسي. .1

 أي تغير لمراجع حسابات الشركة. .2

شركات، أو نظام التقديم عريضة تصفية أو صدور أمر تصفية أو تعيين مصٍف للشركة أو أي من تابعيها بموجب  .3
 البدء بأي إجراءات بموجب أنظمة اإلفالس.

صدور قرار من الشركة أو من أي من تابعيها بحل الشركة أو تصفيتها، أو وقوع حدث أو انتهاء فترة زمنية توجب  .4
 وضع الشركة تحت التصفية أو الحل.

اختصاص، سواء في المرحلة االبتدائية أو اتخاذ حكم أو قرار أو إعالن أو أمر من محكمة أو جهة قضائية صاحبة  .5
أو أكثر من صافي  %5االستئنافية، يمكن أن يؤثر سلبًا في استغالل الشركة ألي جزء من أصولها فيما نسبته 

 أصول الشركة وفقًا آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.

 

 

  



 

 

 
 

 اخلامسالباب 
 جملس اإلدارةإفصاح أعضاء 

 
 المادة الثالثة عشر: اإلفصاح عن حاالت تعارض المصالح

 نفيذيينالت وكبار مجلسال أعضاء يلتزمدون اإلخالل بأحكام الئحة تعارض المصالح المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة،  (أ
 ما يلي:ب الشركة في

 :في ملكية أو استثمار أي في الشخصية مصالحهم عن والتبليغ اإلفصاح .1

 نم فائدة أي على تتحصل أو التابعة شركاتها من أي أو للشركة خدمات أي تقدم منشأة أو تجاري  نشاط -
 .التابعة شركاتها من أي أو الشركة مع خدمة أداء عن تبحث أو الشركة

 .التابعة شركاتها أو الشركة من منفعة أي أو خدمة تستقبل أخرى  منشأة أي أو عميل مع مصلحة أي -

 .ولؤ المس أو اإلدارة مجلس عضو بها يقوم إجراءات أي من يستفيد يجعله نشاط أي -

 .ذلكجود و  بنفي إقرار تقديم أو أقربائهم، من يبأنواعها، سواء لهم أو أل المباشرة وغير المباشرة المصالح -

 .باشرةمالتي لهم فيها مصلحة مباشرة أو غير  اإلدارة مجلس ألعضاء المقترحة أو الحالية للعقود ملخص تقديم .2
مباشرة  مصلحة هفي –من أقربائهم  ألي أو –لهم  الذي ترتيبال أو عقدال يتضمن تفاصيل كافية لتوضيح طبيعة

 .أو غير مباشرة

 ة للمساهمينالعام وللجمعية للمجلس يفصح أن إدارة الشركة مجلس لعضوية نفسه ترشيح في يرغب يلتزم من .3
 والعقود األعمال في مباشرة غير أو مباشرة مصلحة وجودالمصالح، بما في ذلك  تعارض حاالت من أي عن
 الذي لنشاطا فروع أحد في منافستها أو الشركة منافسة شأنه من عمل في الشركة أو اشتراكه لحساب تتم التي
  .تزاوله

 
 المادة الرابعة عشر: سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة

 ونظام تالشركا نظام بموجب منهم المطلوبة التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء بإفصاحات خاص سجل تضع الشركة
 مقابلأي  ون داالطالع على هذا السجل  الشركة لمساهمي ويتاح. دورياً  حديثهسعى لتوت ،التنفيذية ولوائحهما المالية السوق 
  .مالي

  



 

 

 
 

 السادسالباب 
 إعالنات الشركة

 
 الشركة بإعالنات الخاصة التعليمات :عشر الخامسة المادة

 تبث التي الشركة إعالنات جميع في توافرها من البد التي األساسية العناصر المنصوص عليها في هذا الباب التعليمات تبين

 بشأن الشركة إدارة مجلس وتوصياتاإلدارية  التغيراتو  المالية بالنتائج الخاصة اإلعالنات سيما ال ،تداول خالل موقع من

 .ونتائج الجمعيات وغيرها للمساهمين العامة الجمعية اجتماع لعقد والدعوة خفضه أوالمال  رأس زيادة
 

  عامة تعليمات :عشر السادسة المادة

 حدوثه: المتوقع من أو وقع جوهري  حدث أو خبر عن إعالن أي تلتزم الشركة بتضمين البيانات اآلتية في (أ

 .إعالنه المراد الجوهري  التطور ويعكس مضلل وغير وصحيحاً  وواضحاً  كامالً  اإلعالن عنوان يكون  أن .1

 .هب المتعلقة والتواريخ به المرتبطة المعلومات جميع توضيح مع الجوهري، للتطور مفصل وصف تقديم .2

 .الجوهري  التطور حدوث إلى أدت التي والمبررات العوامل إيضاح .3

ذا التطور، لهذا المالي األثر ذكرفي المالية، القوائم في مالي أثر الجوهري  للتطور كان إذا .4  ذكري ذلك، رعذت وا 
 .السبب

 .ضللةم وغير صحيحة الجوهري  التطورب مرتبطة معلومات أو وقائع أي   أن من للتأكد الالزمة العناية الشركة تبذل .5

 التطور نتائج أو مضمون  في التأثير يمكنها معلومات أي   إخفاء أو حذف أو استبعاد عدم إلى الشركة تسعى .6
 .الجوهري 

 الناإلع يتضمنف أصول، رهن أو ضمانات تقديم أو الشركة على مالي التزام أي   الجوهري  التطور عن نشأ إذا .7
 .لماليةا القوائم في وأثره فيه، طرفاً  تكون  التي والجهات الرهن أو الضمان أو االلتزام هذا وقيمة ومدة شروط

 .بياناتهم عن اإلفصاح يتم عنه، المعلن بالحدث مرتبطة عالقة ذات أطراف وجود حال في .8

 تطورات أي النإعب فتلتزم مستقبلية، جوهرية تطورات له يكون  أن الممكن من جوهرياً  تطوراً عن  الشركة أعلنت حال في (ب
 .الحدث ذلك على تطرأ جديدة

حكام هذا أ تلتزم الشركة بالتقيد بنماذج اإلعالنات الصادرة عن الهيئة عند نشر اإلعالنات الواجب عليها نشرها بموجب (ج
 الباب وأي تعديالت تطرأ عليها من وقت آلخر.

 شكلب تطور جوهري  كل عن اإلفصاحب فتلتزم ،في نفس الوقت الشركة لدى أكثر من تطور جوهري  وجود حال في (د
 .منفصل

 نم أقل خالل واإلدراج التسجيل قواعد من الثامن الباب في عليها المنصوص الجوهرية التطورات من أي حدث إذا (ه
  على إعالنه ثم نوم التداول فترة انتهاء حتى الشركة فتنتظر التداول، فترة أثناء أو التداول فترة بداية من ساعة نصف



 

 

 
 

. اإلعالن شرن قبل الجوهرية التطورات تلك عن الخبر تسرب عدم لضمان الالزمة االحتياطات جميع . وتتخذتداول موقع (و
 تضمن ال خرى أ بأطراف مرتبطاً  يكون  كأن) تسربه عدم ضمان للشركة يمكن ال الذي النوع من الخبر كان وفي حال
 أو الحريق أو الطبيعية كالكارثة إعالمية؛ مادة الخبر محل التطور يكون  أن أو السرية، على بالمحافظة التزامها الشركة
 .المؤقت التعليق طلب للشركة فيجوز ،(ذلك نحو

 ءً بنا عنه اإلعالن يجب موضوع خاللها اقشسين أخرى  لجان أي أو المراجعة لجان أو دارةاإل مجلس اجتماعات تعقد (ي
 عن ليق ال ما قبل تداول موقع على اإلعالن نشر من الشركة نتمك فترة خالل واإلدراج التسجيل قواعد أحكام على

 .االجتماع عقد تلي التي التداول فترة بداية من ساعة نصف

 ون انتظارد فوراً  ذلك عن تلتزم الشركة باإلعالن الدورية، المالية القوائم إعداد أثناء الجوهرية تطوراتفي حال حدوث  (أأ
 .قصير بوقت المالية النتائج نشر قبل ذلك حدث لو حتى المالية القوائم صدور

 

 المالية النتائج عن عالناإل :عشر السابعة المادة
 :نتائجها المالية عن إعالن أي تضمن الشركة البيانات اآلتية في (أ

 نسبة احإيض مع السابق العام من المماثل بالربع ومقارنته الحالي الربع خالل يراداتاإل/المبيعات إجمالي بيان .1
 .التغير

 .التغير سبةن إيضاح مع السابق العام من المماثل بالربع ومقارنته الحالي الربع خالل الخسارةأو  الربح إجمالي بيان .2

 نسبة يضاحإ مع السابق العام من المماثل بالربع ومقارنته الحالي الربع خالل ةالتشغيلي الخسارةأو  الربح بيان .3
 .التغير

 التغير، نسبة إيضاح مع السابق العام من المماثل بالربع ومقارنته الحالي الربع خالل الخسارةأو  الربح صافي بيان .4
 .التغير نسبة إيضاح مع السابق بالربع مقارنته وكذلك

 نسبة يضاحإ مع السابق العام من المماثلة بالفترة ومقارنته الحالية الفترة خالل اإليرادات/المبيعات إجمالي بيان .5
 .التغير

 .التغير نسبة احإيض مع السابق العام من المماثلة بالفترة ومقارنته الحالية الفترة خالل الخسارةأو  الربح إجمالي بيان .6

 نسبة إيضاح عم السابق العام من المماثلة بالفترة ومقارنته الحالية الفترة خالل ةالتشغيلي الخسارةأو  الربح بيان .7
 .التغير

 .التغير نسبة ضاحإي مع السابق العام من المماثلة بالفترة ومقارنته الحالية الفترة خالل الخسارةأو  الربح صافي بيان .8

 .السابق العام من المماثلة بالفترة ومقارنتها الحالية الفترة خالل السهم خسارةأو  ربحية مقدار .9

 العام من لمماثلةا بالفترة ومقارنته( األقلية حقوق  استبعاد بعد) الحالية الفترة خالل المساهمين حقوق  إجمالي بيان .10
 .التغير نسبة إيضاح مع السابق

 
 



 

 

 
 

 الفقرتين في لواردةا والسابقة المماثلة الفترات بين الخسارةأو  الربح صافي في للتغير الجوهرية والمؤثرات األسباب .11
 وكذلك لشركة،ل الرئيس النشاط ضمن تندرج ال التي أو المتكررة غير أو االستثنائية األسباب ذلك في بما ،(8و 4)

 .اإلجمالي والربح التشغيلي الربح في التغير أسباب بيان

 .التقرير في دور  كما اإلعالن في وكتابته الخارجي المراجع تقرير في ورد انتباه لفت أو تحفظ أو مالحظة أي بيان .12

 من اإلعالن يف ذلك حيوض المال، رأس تغير نتيجة السابق العام من المماثلة للفترة السهم ربحية مقدار تغير عند .13
 .المال رأس تغير نتيجة المماثلة للفترة السهم ربحية تغير أن يفيد ما إضافة خالل

 ما افةإض خالل من اإلعالن في ذلك حيوض أن يجب السابقة، أو المماثلة للفترة المقارنة أرقام تبويب إعادة عند .14
 .تبويبها أعيد قد المقارنة أرقام بأن يفيد

 سابق إعالن في واردة سابقة، أو مماثلة فترة مع مقارنة ألرقام إصدار إعادة أو تعديل اإلعالن يتضمن عندما .15
 .ذلك أسباب بيان مع إصدارها أعيد أو عدلت قد األرقام بأن يفيد اإلعالن ما في يوضح أن للشركة، يجب

 ربع) ألوليةا المالية النتائج في أعلن ما عن المراجعة السنوية المالية النتائج أرقام اختالف توضح الشركة أسباب .16
 .إن وجد ،(رابع

 .جديدة محاسبية معايير اعتماد أو المحاسبية السياسات في تغيير أي ذكرب الشركة تلتزم .17

 خارجيال المراجع من المراجعة المالية القوائم في وردت كما اإلعالن في المقارنة بفترات الخاصة األرقام يتم إظهار (ب
 مقارنة الحالية ترةالف خالل أرباحاً  الشركة تحقيق حالةفي  التغير نسبة على الفقرة تشتمل أن يلزم الو  .الحالية للفترة

 .(العكس أو) المماثلة للفترة بخسائر

 .يةالمال السنة من األول الربع لنتائج اإلعالن كان إذا األولية المالية النتائج إعالن من( 8، 7، 6 ،5) الفقرات تستثنى (ج

 ومباشر واضح شكلب سلبية أم إيجابية أكانت سواء نتائجها في للتغير الجوهرية والمؤثرات األسباب جميع الشركة توضح (د
 العام من المماثلة رةبالفت مقارنة التغير أسباب ذكروت الناتج، لتغير الحقيقي السبب تحديد من المستثمرين نيمك ودقيق
 .السابقة بالفترة مقارنة التغير أسباب وكذلك السابق

مالية السنوية النتائج ال مجموعة الطيار للسفر"تعلن شركة  كالتالي للشركة عنوان إعالن النتائج المالية السنويةيكون  (ه
 ." _/_/__المنتهية في 

 األولية للفترةلية النتائج الما مجموعة الطيار للسفر"تعلن شركة  كالتالي األولية للشركةعنوان إعالن النتائج المالية يكون  (و
 " _/_/__المنتهية في 

 
 اإلدارية التغيرات عن عالناإل :عشر الثامنة المادة

الة شركة مجموعة الطيار للسفر استق"تعلن بنشر إعالن بعنوان  الشركة إدارة مجلس عضو استقالة تعلن الشركة عن (أ
 االستقالة قديمت وتاريخ ،عضويته وصفة ،المستقيل العضو اسم اإلعالن محتوى  يبين أن على عضو من مجلس إدارتها"

 .االستقالة وأسباب ،وسريانها قبولها وتاريخ ،الشركة إدارة مجلس إلى

 



 

 

 
 

يين "تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر تعبنشر إعالن بعنوان  فيها جديد إدارة مجلس عضو تعيين تعلن الشركة عن (ب
 اجتماع دانعقا تاريخو  عضويته وصفة المستقيل العضو اسم اإلعالن محتوى  يبين أن على "عضو بمجلس إدارتها

 تعد ال المجلس موافقة أن وبيان العضوية، بداية تاريخ، و الجديد اإلدارة مجلس عضو فيه نعي الذي اإلدارة مجلس
 السيرة نع مختصرة نبذة باإلضافة إلى إلقراره، العامة للجمعية اجتماع أول على التعيين هذا يعرض وسوف نهائية،
 .المعين للعضو الذاتية

"تعلن وان ينشر بعنو ذلك في إعالن واحد  وفي حال استقالة عضو مجلس إدارة وتعيين عضو جديد، فتعلن الشركة عن (ج
يشمل محتوى اإلعالن على  أن على استقالة عضو من مجلس إدارتها وتعيين عضو"شركة مجموعة الطيار للسفر 

 األقل البيانات المطلوبة بموجب الفقرتين )أ( و)ب( أعاله.

ئيس "تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر استقالة الر بنشر إعالن بعنوان  رئيسها التنفيذي استقالة تعلن الشركة عن (د
 وأسباب سريانها، خوتاري االستقالة قبول وتاريخ المستقيل، الشخص اسم اإلعالنمحتوى  يبين أن على التنفيذي للشركة"

 .االستقالة

س تنفيذي "تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر تعيين رئيرئيس تنفيذي لها بنشر إعالن بعنوان  تعيين تعلن الشركة عن (ه
 مباشرة ريخوتا فيه، عين الذي اإلدارة مجلس قرار وتاريخ المعين، الشخص اسم اإلعالنمحتوى  يبين أن على للشركة"
 .المعين للشخص الذاتية السيرة عن مختصرة نبذة باإلضافة إلى العمل،

لك في إعالن ذ وفي حال استقالة الرئيس التنفيذي للشركة وتعيين أو تكليف رئيس تنفيذي جديد لها، فتعلن الشركة عن (و
ذي الطيار للسفر استقالة الرئيس التنفيذي للشركة وتعيين/تكليف رئيس تنفيتعلن شركة مجموعة واحد ينشر بعنوان "

يشمل محتوى اإلعالن البيانات المطلوبة الواردة في الفقرتين )د( و)ه( أعاله، باإلضافة إلى  أن على "جديد للشركة
 حال في) لجديدا التنفيذي الرئيس تعيين لحين بأعمال الرئيس التنفيذي المستقيل سيقوم الذي المكلف الشخص اسم

 (.التكليف
 

 عن تغيير رأس المال اإلعالن :عشر التاسعة المادة
، ومع ئةياله نم المعتمدة الصيغة وفقتقوم الشركة باإلعالن عن الحاالت المبينة في هذه المادة المتعلقة بتغيير رأس المال 

 تعليمات الهيئة ذات العالقة.مراعاة العناصر الواجب توافرها في كل إعالن على حدة بحسب 

 أولوية حقوق  أسهم طرح (أ

 .أولوية حقوق  أسهم طرح طريق عن الشركة مال رأس بزيادة دارةاإل مجلس توصيةتعلن الشركة عن  .1

 عيينتتعلن الشركة عن  األولوية، حقوق  أسهم طريق عن الشركة مال رأس بزيادة اإلدارة مجلس توصية إعالن بعد .2
 .مالي مستشار

 .هيئةال األولوية حقوق  أسهم طرح طريق عن الشركة مال رأس زيادة طلب ملف تقديمتعلن الشركة عن  .3

 



 

 

 
 

تقوم  ها،موافقت ألخذ هيئةال إلى األولوية حقوق  أسهم طرح طريق عن الشركة مال رأس زيادة ملف تقديم إعالن بعد .4
 .الهيئة لدى الطلب على جوهرية أحداث طرأت في حال اإلعالنب الشركة

 الجهات افقةمو  صدور بعد األولوية حقوق  تداول وفترة الجديدة األسهم في االكتتاب مراحل تحديدتعلن الشركة عن  .5
 .المال رأس زيادة على العادية غير العامة والجمعية الرسمية

 .األولوية حقوق  تداول وفترة ولىاأل االكتتاب مرحلة بدء عن تذكيري  إعالنتنشر الشركة  .6

 .الثانية االكتتاب مرحلة بدء عن تذكيري  إعالنتنشر الشركة  .7

 .الثانية االكتتاب لمرحلة يوم آخر عن تذكيري  إعالنتنشر الشركة  .8

 .فيها كتتبي لم التي األسهم بيع عملية وتفاصيل االكتتاب مرحلتي نتائجتعلن الشركة عن  .9

 .األولوية حقوق  أسهم وتخصيص المتبقي الطرح نتائجتعلن الشركة عن  .10

 األسهم يف االكتتاب في حقهم يمارسوا لم الذين للمساهمين( وجدت إن) التعويض مبالغ توزيعتعلن الشركة عن  .11
 .الجديدة

 .يةأولو  حقوق  أسهم طرح طريق عن الشركة مال رأس زيادة من المتحصالت استخدام تطوراتتعلن الشركة عن  .12

 منحة أسهم (ب

 .أسهم منح طريق عن الشركة مال رأس بزيادة الشركة إدارة مجلس توصيةتعلن الشركة عن  .1

 .لمستحقينا المساهمين على البيع مبالغ وتوزيع( وجدت إن) األسهم كسور بيع عملية من االنتهاءتعلن الشركة عن  .2

 خالل تحقينالمس المساهمين على البيع مبالغ وتوزيع األسهم كسور بيع عملية من االنتهاء عدمتعلن الشركة عن  .3
 .نظاماً  المحددة المدة

 المال رأس تخفيض (ج

 .الشركة مال لرأس مقترح تخفيض بأي الشركة إدارة مجلس توصيةتعلن الشركة عن  .1

 .المال رأس لتخفيض مالي مستشار تعيينتعلن الشركة عن  .2

 .الموافقة ألخذ المالية السوق  هيئة إلى عن المال رأس تخفيض طلب ملف تقديمتعلن الشركة عن  .3

 أسهم تملك اتفاقيات إعالنات (د
 .أصل شراء/مدرجة غير شركة على لالستحواذ تفاهم مذكرةها توقيعتعلن الشركة عن  .1

 من ركةالش مال رأس زيادة طريق عن أصل شراء/مدرجة غير شركة على استحواذ اتفاقيةتعلن الشركة عن توقيع  .2
 .المدرجة غير الشركة لمالك أسهم إصدار خالل

 

  العامة بالجمعيات المتعلق عالناإل :العشرون  المادة

 ( العادية غير أو العادية) العامة الجمعية إلى الدعوة إعالن (أ



 

 

 
 

ة "تدعو شركالرسمية المختصة، تعلن الشركة عن الدعوة إلى الجمعية العامة بنشر إعالن بعنوان  الجهات موافقة أخذ بعد
 ناإلعال مع مراعاة فصل )العادية أو غير العادية("مجموعة الطيار للسفر مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة 

 األقل: على اآلتية العناصر اإلعالن محتوى  يبينو  ،العادية غير الجمعيات عن العادية الجمعيات دعوة عن

 .الجمعية أعمال جدول .1

 .انعقادها ووقت هاوتاريخ الجمعية انعقاد مكان .2

 هذهب المتعلقة التفاصيل جميع إيضاح يجب أسهم، أو نقدية أرباح أحقية على األعمال جدول اشتمال حال في .3
 .الشركة إدارة مجلس بها أوصى كما األحقية وتاريخ األرباح

 شاطلن منافس نشاط بمزاولة اإلدارة مجلس لعضو السماح على الموافقة بند على األعمال جدول اشتمال حال في .4
 .الموافقة بهذه المتعلقة التفاصيل جميع إيضاح يجب الشركة،

 هافي اإلدارة مجلس لعضو يكون  التي والعقود األعمال على الموافقة بند على األعمال جدول اشتمال حال في .5
 عضو سما تشمل بحيث الموافقة بهذه المتعلقة التفاصيل جميع إيضاح يجب مباشرة، غير أو مباشرة مصلحة
 .التعامل شروط، و التعامل مدة، و التعامل مبلغ، و التعامل طبيعة، و العالقة ذي اإلدارة مجلس

 .واللوائح األنظمة بحسب الحضور حق له من إيضاح .6

 .الجمعية النعقاد الالزم النصاب إيضاح .7

 احدةو  ساعة بعد الثاني االجتماع عقد في الرغبة الشركة لدى وكان للجمعية األول االجتماع انعقاد عدم حال في .8
 النصاب توضيح مع ذلك يفيد ما األول االجتماع لعقد الدعوة إعالن تضمنف األول، االجتماع انعقاد عدم من

 .الثاني االجتماع النعقاد الالزم

 المال رأس من %5 يمثل المساهمين من عدد أو المراجعة لجنة أو الحسابات مراجع من بطلب الدعوة كانت إذا .9
 .اإلعالن في ذلك توضيح فيتم األقل، على

الشركة مال رأس تغيير على األعمال جدول اشتمال حال في (ب

ة "تدعو شركالرسمية المختصة، تعلن الشركة عن الدعوة إلى الجمعية العامة بنشر إعالن بعنوان  الجهات موافقة أخذ بعد
 مجموعة الطيار للسفر مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة/تخفيض رأس مال الشركة"

 : أدناه باإلضافة إلى العناصر المذكورة في الفقرة )أ( من هذه المادة العناصر اإلعالنمحتوى يبين على أن 

 .(المال رأس تخفيض أو منحة طريق عن الزيادة حال في) وبعده التغيير قبل الشركة مال رأس .1

 .(المال رأس تخفيض أو منحة طريق عن الزيادة حال في) المال رأس في التغير نسبة .2

 (.المال رأس تخفيض أو منحة طريق عن الزيادة حال في) وبعده المال رأس تغيير قبل األسهم عدد .3

 .المال رأس تغيير وطرق  أسباب .4

 .(المال رأس تخفيض أو منحة طريق عن الزيادة حال في) سهم لكل التخفيضأو  الزيادة معدل .5

 .الزيادة حال األحقية في تاريخ دتحدي .6



 

 

 
 

 .التخفيض حال التخفيض في نفاذ تاريخ دتحدي .7

 .أولوية حقوق  أسهم طرح طريق عن المال رأس زيادة حال للطرح في اإلجمالي المبلغ توضيح .8

 اصيلالتف جميع توضيح يجب أخرى، شركة أسهم على االستحواذ أو االندماج لغرض المال رأس تغيير حال في .9
 .المال رأس في الزيادة نفاذ وتاريخ بذلك المتعلقة

 وضيحت فيتم ،عالقة ذوي  أطراف وجود االستحواذ عملية على وانطوى  االستحواذ بغرض المال رأس تغيير كان إذا .10
 لعامةا الجمعية في االستحواذ صفقة قرارات على التصويت خالل حتسبت لن العالقة ذوي  األطراف أصوات أن

 .المال رأس بزيادة الخاصة العادية غير

  (العادية غير أو العادية) العامة الجمعية نتائج إعالن (ج

 "تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر نتائج اجتماع الجمعية العامةتعلن الشركة عن نتائج الجمعية العامة بنشر إعالن بعنوان 
 الناإلعمحتوى يبين و  ،العادية غير الجمعيات عن العادية الجمعيات نتائج فصلمع مراعاة  )العادية أو غير العادية("

 :األقل على اآلتية العناصر

 .انعقادها ووقت وتاريخها الجمعية انعقاد مكان .1

 .الجمعية أعمال جدول على التصويت نتائج .2

 وتاريخ قيةاألح وتاريخ األرباح بهذه المتعلقة التفاصيل جميع بيان يجب أرباح، توزيع الجمعية إقرار حال في .3
 .التوزيع

 تم نالذي األعضاء أسماء ذكرفت المعنويين، المساهمين ألحد ممثل تعيينأو  للمجلس أعضاء انتخاب حال في .4
 .ونهايتها الدورة بداية وتاريخ تعيينهم أو انتخابهم

 اسم مراجع الحسابات في حال تعيينه. .5

 الشركة مال رأس تغيير على الجمعية موافقة حال في (د
لجمعية العامة ا"تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر نتائج اجتماع تعلن الشركة عن نتائج الجمعية العامة بنشر إعالن بعنوان 

أدناه  العناصر اإلعالنمحتوى يبين على أن  غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة/تخفيض رأس مال الشركة"
 :باإلضافة إلى العناصر المذكورة في الفقرة )ج( من هذه المادة

 .وبعده التغيير قبل الشركة مال رأس .1

 .المال رأس في التغير نسبة .2

 .وبعده المال رأس تغيير قبل األسهم عدد .3

 .المال رأس تغيير وطرق  أسباب .4

 .سهم لكل التخفيضأو  الزيادة نسبة .5

 
 



 

 

 
 

 الزيادة. حال األحقية في تاريخ دتحدي .6

 .التخفيض حال التخفيض في نفاذ تاريخ تحديد .7

 السميةا وقيمته سهم لكل الطرح قيمة يتم توضيح أولوية، حقوق  أسهم طرح طريق عن المال رأس زيادة حال في .8
 .المطروحة األسهم وعدد

 اصيلالتف جميع توضيح يتم أخرى، شركة أسهم على االستحواذ أو االندماج لغرض المال رأس تغيير حال في .9
 .المال رأس في الزيادة نفاذ وتاريخ بذلك المتعلقة

 العادية( غير أو )العادية العامة الجمعية انعقاد عدم إعالن (ه

"تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر عدم تعلن الشركة عن عدم الجمعية العامة العادية أو غير العادية بنشر إعالن بعنوان 
 التي الجمعية تاريخ إلى اإلشارة اإلعالنمحتوى  على أن يتضمن انعقاد الجمعية العامة )العادية أو غير العادية( للشركة"

 رأس في غييروالت األرباح حول اإلدارة مجلس بتوصيات يتعلق فيما الجمعية انعقاد عدم وأثر االنعقاد، عدم وسبب تنعقد، لم
 .   المال

 

 توزيع األرباح النقدية عن عالناإل :الحادية والعشرون  المادة
الطيار موعة "تعلن شركة مجبنشر إعالن بعنوان المساهمين  على نقدية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس توصيةتعلن الشركة عن 

 تاريخ اإلعالن محتوى  على أن يبين للسفر توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن )فترة التوزيع("
جمالي التوزيع، وفترة المجلس، قرار  ونسبة ع،التوزي من السهم وحصة لألرباح، المستحقة األسهم وعدد الموزع، المبلغ وا 

 سيتم أنه يوضح يع،للتوز  معين تاريخ تحديد عدم حال وفي. التوزيع وتاريخ األحقية، وتاريخ االسمية، السهم قيمة إلى التوزيع
 .الحقاً  التوزيع تاريخ إعالن

 
 الشركة إيرادات إجمالي من %5 على إيراداتها تزيد أو تساوي  التيالعقود  عن عالناإل :والعشرون  الثانية المادة

 إعالن ترسية عقد  (أ

"تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر ترسية عقد مع )اسم الطرف بنشر إعالن بعنوان عن ترسية العقود عليها تعلن الشركة 
 (،وجد إن) لعقدا لتوقيع المتوقع التاريخ، و العقد قيمة، و خراآل الطرفالترسية، و  اإلعالن تاريخ يبين محتوى على أن  اآلخر("

 .وفق األحكام المقررة لذلك بياناتهم عن اإلفصاح يجب عالقة، ذات أطراف وجود حال في، و العقد تفاصيلو 

 توقيع عقدإعالن  (ب

"تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر توقيعها عقدًا مع )اسم بنشر إعالن بعنوان  توقيع مثل هذه العقودعن تعلن الشركة 
  العقد عتوقي تم التي الجهة، و الترسية إعالن إلى اإلشارةاإلعالن  يتضمن محتوى على أن  الطرف اآلخر( لغرض )____("

 
 



 

 

 
 

 وجود حال في، و يهاعل سينعكس التي والفترة المالي األثرو  ،ومدته العقد تفاصيل، و العقد قيمة، و العقد توقيع تاريخ، و معها
 .وفق األحكام المقررة لذلك بياناتهم عن اإلفصاح يجب عالقة، ذات أطراف

 
 اإللحاقية والتصحيحيةإعالنات الشركة  :والعشرون  الثالثة المادة

 
 اإلعالن اإللحاقي (أ

 بها تلتزم لم أو عنها حيتم اإلفصا لم إضافية معلومة تقديم فيرغبتها  حال فيفقط  إلحاقي إعالنتنشر الشركة  .1
 شركةفتستخدم ال ،إعالنها سبق جوهرية بتطورات متعلقةسابق. أما في حال وجود مستجدات  إعالن في الشركة
 .سابقاً  المعلنة التطورات عن عالناإل نموذج

"إعالن إلحاقي من شركة مجموعة الطيار للسفر بخصوص بنشر إعالن بعنوان " اإللحاقي اإلعالن عن الشركة تعلن .2
 يرالتغ، و تداول موقع على للتطور السابق اإلعالن تاريخعلى أن يتضمن محتوى اإلعالن  )موضوع اإلعالن("

ن ،(وجد إن) الحاصل للتغير المالي األثر، و التطور على الحاصل  .السبب ذكر يجب ذلك تعذر وا 

 اإلعالن التصحيحي (ب

"إعالن تصحيحي من شركة مجموعة الطيار للسفر بخصوص بنشر إعالن بعنوان  التصحيحي اإلعالن عن الشركة تعلن
 في ئالخاط البيان، و تداول موقع على للتطور السابق اإلعالن تاريخعلى أن يتضمن محتو اإلعالن  )موضوع اإلعالن("

 .للخطأ التصحيح، و السابق اإلعالن
 

 اإلعالن عن توقيع مذكرات التفاهم :والعشرون  الرابعة المادة
اسم "تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر توقيع مذكرة تفاهم مع )بنشر إعالن بعنوان  توقيع مذكرات التفاهم عن الشركة تعلن

، لمذكرةا موضوع، و معها التوقيع تم التي الجهة، و المذكرة توقيع تاريخ اإلعالنمحتوى يتضمن على أن  الجهة األخرى("
وفق األحكام  بياناتهم عن اإلفصاح يتم عالقة، ذات أطراف وجود حال في، و (وجد إن)لها  المالي األثرو  ،المذكرة مدةو 

 .المقررة لذلك

 
 اإلعالن عن مشاريع الشركة المادة الخامسة والعشرون:

 اإلعالنتوى محيبين و  "(المشروع اسم)"تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر بنشر إعالن بعنوان  مشاريعها عن الشركة تعلن

 :األقل على اآلتية العناصر

 (.وجد إن) المشروع بخصوص اإلدارة مجلس قرار تاريخ .1

 
 



 

 

 
 

 .المشروع إنشاء في البدء تاريخ .2

 .المشروع تكلفة .3

 .للمشروع التمويل طريقة .4

 .المشروع إنشاء من لالنتهاء المتوقع التاريخ .5

 .الشركة نتائج في للمشروع المتوقع المالي األثر .6

 .الشركة نتائج في للمشروع المتوقع األثر بداية .7

 .للمشروع التجريبي اإلنتاج في للبدء المتوقع التاريخ .8

 .للمشروع التجريبي اإلنتاج مدة .9

 .للمشروع التجاري  لإلنتاج المتوقع التاريخ .10

 .المشروع أو العقد في اآلخر الطرف أو المنفذة الجهة .11

 .بياناتهم  عن اإلفصاح يجب عالقة، ذات أطراف وجود حال في .12

" وافرهات حال لها تطورات أي   عن اإلفصاح سيجري " أنه إلى ُيشار السابقة، البيانات من أي   معرفة عدم حال في .13
 .األسباب توضيح مع

 
 الشركة أصول صافي من %10 على يزيد أو يساوي  أصل بيع أو شراء صفقاتاإلعالن عن  :والعشرون  السادسة المادة
"تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر )شراء أو بيع( ____ بقيمة بنشر إعالن بعنوان  مثل هذه الصفقات عن الشركة تعلن

 (:ينطبق ذلك كان حيثما) األقل على التالية العناصر اإلعالنمحتوى يتضمن على أن  ____"
 .تمويلها وطريقة وأطرافها شروطها ذكر مع الصفقة وقيمة تفاصيل .1

 .الصفقة إبرام تاريخ .2

 .الصفقة موضوع لألصل النشاط وصف .3

 .البيع حال في لألصل الدفترية القيمة بيان .4

 .له مالية بيانات توافر حال في الصفقة محل لألصل األخيرة الثالث للسنوات المالية البيانات .5

 .وعملياتها الشركة على المتوقعة وآثارها الصفقة أسباب .6

 .األصل بيع حال في المتحصالت استخدام بيان .7

 .وفق األحكام المقررة لذلك بياناتهم عن اإلفصاح يتم عالقة، ذات أطراف وجود حال في .8
 

 اإلعالن عن الحصول على تمويل :والعشرون  السابعة المادة
 الحصول على تمويل عن عالناإل (أ

  "تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر حصولها على )نوع التمويل("بنشر إعالن بعنوان  الحصول على تمويل عن الشركة تعلن



 

 

 

 ضمانات ، وأيالتمويل مدة، و التمويل قيمة، و الممولة الجهة، و التمويل على الحصول تاريخ اإلعالن محتوى  يتضمنعلى أن 
كام وفق األحبياناتهم  عن اإلفصاح يتم عالقة، ذات أطراف وجود حال في، و التمويل من الهدف، و التمويل مقابل مقدمة

 .المقررة لذلك

 تعذر سداد التمويلعن عالن اإل (ب

"تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر تعذر سداد التمويل المقدم من بعنوان بنشر إعالن  تعذر سداد التمويل عن الشركة تعلن
 ، لممولةا الجهة، و المستحق السداد وتاريخ التمويل على الحصول تاريخ اإلعالنمحتوى يتضمن على أن  )جهة التمويل("

 

 

 لىع والمخاطر والتكاليف اآلثار، و السداد تعذر لمواجهة الشركة خطة، و السداد على القدرة عدم أسباب، و التمويل قيمةو 
 .السداد تأجيل على الممولة الجهة مع االتفاق عدم أو المحدد الوقت في السداد عدم حال في الشركة

 اإلعالن عن إعادة جدولة التمويل (ج

"تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر إعادة جدولة )نوع التمويل(  بنشر إعالن بعنوان التمويل جدولة إعادة عن الشركة تعلن
 بابأس، و الممولة الجهة، و التمويل جدولة إعادة توقيع تاريخ اإلعالن محتوى  يتضمنعلى أن  المقدم من )جهة التمويل("

 مقابل ةالمقدم الضمانات، و وبعدها الجدولة قبل التمويل مدةو  ،جدولته المعاد والجزء التمويل قيمة، و التمويل جدولة إعادة
 .جدولته المعاد التمويل

 
 الدين بأدوات اإلعالن المتعلق :والعشرون  الثامنة المادة

  دين أدوات إصدار الشركة عزم عن اإلعالن (أ

علن "ت ذلك بنشر إعالن بعنوان عن تعلنصكوك أو سندات بموجب األنظمة ذات العالقة، ففي حال عزم الشركة إصدار 
 ةإدار  مجلس قرار تاريخ اإلعالن محتوى  يتضمنعلى أن  شركة مجموعة الطيار للسفر عزمها إصدار صكوك/سندات"

 .الرسمية الجهات موافقة ضرورة إلى اإلشارة، و الطرح من الهدف، و الطرح قيمة، و الشركة

 دين أدوات طرح بدء عن اإلعالن (ب

"تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر بدء طرح إصدار تعلن الشركة عن بدء طرح أدوات الدين بنشر إعالن بعنوان 
 من دفةالمسته الفئة تحديد، و الطرح ونهاية بداية تاريخ، و الطرح قيمة اإلعالنمحتوى يتضمن على أن  صكوك/سندات"

 يمةوالق السندأو  الصك طرح سعر، و (وجد إن) لالكتتاب األدنى الحد، و اإلصدار إدارة عن المسؤولة الجهة اسم، و اإلصدار

 



 

 

 

 (.وجدت إن) االسترداد أحقية شروطاستحقاقه، و  مدة، و السندأو  الصك عائد، و االسمية 

 دين أدوات طرح نتهاءا عن اإلعالن (ج

"تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر انتهاء طرح إصدار تعلن الشركة عن انتهاء طرح أدوات الدين بنشر إعالن بعنوان 
، ميةاالس تهاقيم، و لسنداتأو ا للصكوك اإلجمالي العدد، و الطرح قيمة اإلعالن محتوى  يتضمنعلى أن  صكوك/سندات"

 (.وجدت إن) االسترداد أحقية شروطوعائدها، ودة استحقاقها، و 

 مصدرة دين أدوات استرداد عن اإلعالن (د

"تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر عزمها استرداد تعلن الشركة عن استرداد أدوات الدين المصدرة بنشر إعالن بعنوان 
 من االسترداد ونسبة المستردة السنداتأو  الصكوك قيمة اإلعالن محتوى  يتضمنعلى أن  "الصكوك/السندات المصدرة

 ها االسمية، وقيمتتداولها توقف تاريخ، و إصدارها تاريخ، و المستردة لسنداتأو ا للصكوك اإلجمالي العدد، و الكلي صداراإل
، سنداتالأو  الصكوك حاملي حسابات في المبالغ إيداع تاريخ، و االسترداد بعد جماليةاإل صداراإل قيمة، و االسترداد عند
 .بها تصالاال وطرق  اإليداع عن المسؤولة الجهة اسمو 

 
 الشركة أصول صافي من %5 على زيدت أو ساوي ت التي القضائية الدعاوى  عناإلعالن  :والعشرون  التاسعة المادة

بنشر الشركة  أصول صافي من %5 على يزيد أو يساوي  الدعوى  موضوع كان إذا القضائية الدعاوى  عنتعلن الشركة عن 
 محتوى  منيتضعلى أن  للسفر )نوع القضية واسم الجهة األخرى في القضية(""تعلن شركة مجموعة الطيار إعالن بعنوان 

 التالية على األقل: العناصر اإلعالن
 .الدعوى  برفع قام من تحديد مع القضية، في الثاني الطرف .1

 . االختصاص ذات القضائية الجهة واسم ومكان. القضائية الدعوى  نوع .2

 .القضائية الدعوى  تاريخ .3

 .رفعها وأسباب للقضية شرحاً  متضمنة القضية عن قصيرة نبذة .4

 .أخرى  أعباء أو رسوم وأي به المطالب المبلغ ذلك في بما المتوقع المالي األثر .5

 هذه يراتتأث بيان مع الدعوى  عن تنشأ قد جوهرية تشغيلية أو تنظيمية أو قانونية مخاطر أو تبعات أي إيضاح .6
 .التشغيلي أو القانوني أو المالي الشركة وضع في التبعات

 .القضائية الدعوى  نتيجة تتحملها قد التي المسؤولية تقدير فيها بما الشركة من المتخذة اإلجراءات .7
 

 سابقا   نةالمعل التطورات اإلعالن عن :الثالثون  المادة
  "تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر آخربنشر إعالن بعنوان  تعلن الشركة عن آخر التطورات للحدث المعلن عنه سابقاً 

 
 



 

 

 
 

 اإلعالن العناصر التالية على األقل:محتوى يتضمن على أن  التطورات لـ)الحدث الذي أعلن سابقًا("
 .إعالنه سبق الذي الحدث .1

 .السابق اإلعالن تاريخ .2

 .المتحقق اإلنجاز نسبة .3

 .الحدث من لالنتهاء المتوقع التاريخ .4

 (.وجد إن) سابقاً  نالمعل التاريخ عن التأخر أسباب .5

 .األسباب ذكر مع ال أم تغيرت وهل بالحدث المرتبطة التكاليف .6

 .للشركة المالية النتائج في آثار من( وجد إن) التأخر على يترتب ما .7
 

 المال رأس من فأكثر %50 المتراكمة خسائرها بلغت إعالنات الشركة في حال :والثالثون الحادية  المادة
 مالها رأس من %75 عن يقل وبما فأكثر %50 المتراكمة خسائر الشركة في حال بلغت (أ

 المتراكمة الخسائر بلوغ عن اإلعالن .2

"تعلن شركة بنشر إعالن بعنوان مالها  رأس من %75 عن يقل وبما فأكثر %50 المتراكمةها خسائر تعلن الشركة عن بلوغ 
 الم ن بيان رأساإلعالمحتوى يتضمن على أن  المال"مجموعة الطيار للسفر بلوغ خسائرها المتراكمة __% من رأس 

 اإلشارة، و ئرالخسا إلى أدت التي الرئيسة األسباب، و المال رأس إلى المتراكمة الخسائر نسبة، و المتراكمة الخسائر، و الشركة
 المتراكمة رهاخسائ بلغت والتي السوق  في أسهمها المدرجة بالشركات الخاصة والتعليمات اإلجراءات تطبيق سيتم أنه إلى
 الحالة، هذه مثل تنظم أخرى  تعليمات أو أنظمة تطبيق أي إلى اإلشارة، و مالها رأس من %75 عن يقل وبما فأكثر 50%
 .وجدت إن
 المال رأس من %50 عن المتراكمة الخسائر انخفاض عن اإلعالن .3

"تعلن شركة مجموعة الطيار بنشر إعالن بعنوان مالها  رأس من %50 عن المتراكمةها خسائر تعلن الشركة عن انخفاض 
، ةالشرك مال رأسبيان ن اإلعالمحتوى يتضمن على أن  للسفر انخفاض خسائرها المتراكمة إلى __% من رأس المال"

، المتراكمة ائرهاخس لتخفيض الشركة اتخذتها التي جراءاتاإل، و المال رأس الى المتراكمة الخسائر نسبة، و المتراكمة الخسائرو 
 .المتراكمة خسائرها انخفاض بعد للشركة المالي المركز يوضح الذي مراجع الحسابات تقريرمع إرفاق 

 مالها رأس من %100 عن يقل وبما فأكثر %75 المتراكمة خسائر الشركة في حال بلغت (ب
 المتراكمة الخسائر بلوغ عن اإلعالن .1

"تعلن شركة بنشر إعالن بعنوان مالها  رأس من %100 عن يقل وبما فأكثر %75 المتراكمةها خسائر تعلن الشركة عن بلوغ 
، ةالشرك مال ن بيان رأساإلعاليتضمن على أن  مجموعة الطيار للسفر بلوغ خسائرها المتراكمة __% من رأس المال"

  أن إلى ارةاإلش، و الخسائر لىإ دتأ التي الرئيسة األسباب، و المال رأس الى المتراكمة الخسائر نسبة، و المتراكمة الخسائرو 
 



 

 

 
 

 يوماً  90 تتجاوز ال فترة خالل الشركة لمساهمي وا عالنها الشركة أوضاع لتعديل خطة بإعداد سيقوم الشركة إدارة مجلس
 بلغت التيو  السوق  في أسهمها المدرجة بالشركات الخاصة والتعليمات اإلجراءات تطبيق سيتم أنه إلى اإلشارة، و تقويمياً 

 أخرى  تعليمات أو أنظمة تطبيق أي إلى اإلشارة، و مالها رأس من %100 عن يقل وبما فأكثر %75 المتراكمة خسائرها
 .وجدت إن الحالة، هذه مثل تنظم

 الشركة أوضاع لتعديل اإلدارة مجلس خطة عن اإلعالن .2

خطة  مجموعة الطيار للسفر"تعلن شركة  بنشر إعالن بعنوانالشركة  أوضاع لتعديل اإلدارة مجلس خطةتعلن الشركة عن 
 جراءاتاإل متطلبات نتيجة الخطة إعداد إلى ن اإلشارةاإلعالمحتوى يتضمن على أن  مجلس اإلدارة لتعديل أوضاع الشركة"

، وبيان مالها رأس من فأكثر %50 المتراكمة خسائرها بلغت والتي السوق  في أسهمها المدرجة بالشركات الخاصة والتعليمات
 التطورات آخر النإلع القادم التاريخ، و الخطة لتنفيذ المتوقعة الزمنية الفترةو  ،الخطة فيه دتاعتم الذي المجلس اجتماع تاريخ
 . الشركة أوضاع لتعديل اإلدارة مجلس خطة، مع إرفاق الخطة تنفيذ في
 الشركة أوضاع لتعديل اإلدارة مجلس خطة تنفيذ في التطورات آخر عن اإلعالن .3

ن شركة "تعلبنشر إعالن بعنوان الشركة  أوضاع لتعديل اإلدارة مجلس خطة تنفيذ في التطورات آخرتعلن الشركة عن 
ن اإلعالوى محتيتضمن على أن  مجموعة الطيار للسفر آخر التطورات في تنفيذ خطة مجلس اإلدارة لتعديل أوضاع الشركة"

ع إرفاق ، مالخطة تنفيذ في التطورات آخر إلعالن القادم التاريخ، وتحديد اإلدارة مجلس بخطة الخاص اإلعالن إلى اإلشارة
 .الشركة أوضاع لتعديل اإلدارة مجلس خطة تنفيذ تطورات

 مالها رأس من فأكثر %100 المتراكمة خسائرها تبلغ التي الشركات (ج

 
 

 اإلعالن عن بلوغ الخسائر المتراكمة .1

"تعلن شركة مجموعة الطيار بنشر إعالن بعنوان  مالها رأس من فأكثر %100 المتراكمة خسائرهاتعلن الشركة عن بلوغ 
 سائرالخ، و الشركة مال رأسبيان  ناإلعال محتوى  يتضمنعلى أن  للسفر بلوغ خسائرها المتراكمة __% من رأس المال"

 الشركة رةإدا مجلس إلى أن شارة، واإلالخسائر لىإ دتأ التي األسباب، و المال رأس الى المتراكمة الخسائر نسبة، و المتراكمة
 إلى اإلشارة، و تقويمياً  يوماً  90 تتجاوز ال فترة خالل الشركة لمساهمي وا عالنها الشركة أوضاع لتعديل خطة بإعداد سيقوم

 %100 لمتراكمةا خسائرها بلغت والتي السوق  في أسهمها المدرجة بالشركات الخاصة والتعليمات اإلجراءات تطبيق سيتم أنه
 .وجدت إن الحالة، هذه مثل تنظم أخرى  تعليمات أو أنظمة أي تطبيق إلى اإلشارةو ، مالها رأس من فأكثر

 الشركة أوضاع لتعديل اإلدارة مجلس خطة عن اإلعالن .2

 "تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر خطةبنشر إعالن بعنوان  الشركة أوضاع لتعديل اإلدارة مجلس خطة عن الشركة تعلن
  جراءاتاإل متطلبات نتيجة الخطة إعداد إلى اإلشارة اإلعالن محتوى  يتضمن أن على الشركة"مجلس اإلدارة لتعديل أوضاع 

 



 

 

 
 

 مالها، رأس من فأكثر %50 المتراكمة خسائرها بلغت والتي السوق  في أسهمها المدرجة بالشركات الخاصة والتعليمات
 آخر إلعالن لقادما التاريخ وتحديد الخطة، لتنفيذ المتوقعة الزمنية والفترة الخطة، فيه اعُتِمدت الذي المجلس اجتماع وتاريخ

 .الشركة أوضاع لتعديل اإلدارة مجلس خطة إرفاق مع الخطة، تنفيذ في التطورات
 الشركة أوضاع لتعديل اإلدارة مجلس خطة تنفيذ في التطورات آخر عن اإلعالن .3

ن شركة "تعلبنشر إعالن بعنوان  الشركة أوضاع لتعديل اإلدارة مجلس خطة تنفيذ في التطورات آخر عن الشركة تعلن
 اإلعالن وى محت يتضمن أن على مجموعة الطيار للسفر آخر التطورات في تنفيذ خطة مجلس اإلدارة لتعديل أوضاع الشركة"

ع إرفاق ، مالخطة تنفيذ في التطورات آخر إلعالن القادم التاريخ، وتحديد اإلدارة مجلس بخطة الخاص اإلعالن إلى اإلشارة
 .الشركة أوضاع لتعديل اإلدارة مجلس خطة تنفيذ تطورات

 

  



 

 

 
 
 

 السابعالباب 
 أحكام ختامية

 
 والثالثون: لغة اإلعالنات واإلشعارات والتقارير الثانيةالمادة 

 العربية اللغة قواعدب التقيدب الشركة كون جميع اإلعالنات واإلشعارات والتقارير الصادرة عن الشركة باللغة العربية، وتلتزمت
 اإلعالن لنص مطابقاً  النص فيجب أن يكون  اإلنجليزية، باللغة إعالناً  الشركة نشر حال فيو  .عالناتهاإ  صياغة عند السليمة
 . وفي كل األحوال، تكون اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في توضيح وتفسير اإلعالنات واإلشعارات والتقاريرالعربية باللغة

 ويؤخذ بها في حال وجود أي تعارض بين النص العربي والنص اإلنجليزي.
 

 تعديل الالئحة  :الثالثة والثالثون  المادة
 .تعدل هذه الالئحة بموجب قرار صادر من مجلس اإلدارة

 
 العمل بالالئحة  :الرابعة والثالثون  مادةال

 من مجلس اإلدارة. اعتمادهايعمل بهذه الالئحة من تاريخ 
 

 

 

 

 

 

 


