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 XBRL كتروني بمغة لاإلفصاح اإل أسس تنظيم التبادل و مشروع 
 بموجب قرار مجمس مفوضي الهيئة رقم        تاريخ الصادرة 

 3122 لسنة (28رقم )وراق المالية /ب( من قانون األ 223/ص، 23 ،8حكام المواد )استنادا أل
 

  (:1المادة )
 XBRL كتروممممل بم مم  لباسمممتصدام م ممام ا ا مماح ا  التام مممات الصا مم تسمممه همملت التام ممممات   

  لسمم  (18رامم )وراق المال م  /ب( ممن امامون األ111/ص، 11 ،8حكمام الممواد )أل ال مادرة اسمتماد  
 ، و امل بها اعتبارا  من1117

 

 (:1المادة )
والابممارات الممواردة امممل همملت التام مممات الماممامل المص  مم  لهمما أدمممات، ممما لممم تممدل  كممون لمكممممات  . أ

  -القر م  عمه غ ر للك:
 وراق المال  .ه ئ  األ اله ئ :

 .المامول بهماوراق المال   واامون ال كوك اامون األ القوام ن:
 ا ا مممممممماحم مممممممام 

االلكتروممممممل بم ممممم  
XBRL: 

ات ا ا ماحلكتروم م  تتمممن مممالج إو شار له ا ما باد بالم ام، مم   
لمممممه إالمال مممم  وغ مممممر المال ممممم  المتموبممممم  مممممن ال همممممات المام ممممم ، با مممممماا  

 المقدم  من ابل اله ئ .التل  شممها الم ام و  كتروم  لالصدمات ا 
ال همممممات المام ممممم  

 :بالم ام
 - ق ممممد بهمممما ال هممممات المسمممم م  عممممممه الم ممممام وتشمممممل ال هممممات التال ممممم :

شممممممركات المسمممممماهم  الصا مممممم ، شممممممركات الشممممممركات المسمممممماهم  الااممممممم ، ال
الصمممدمات المال ممم ،  مممماد ق االسمممت،مار المشمممترك، الشمممركات لات ال مممر  

وراق المال مم ، ال هممات الم ممدرة لممأالصمماص، ال هممات الحكوم مم  الم ممدرة 
 ما مممم  ، مممممداقل الحسمممماباتمكاتممممب التممممدا ق و وراق المال مممم  االصممممر ، لممممأ

تسممم  مها صمممر  تمممر  اله ئممم  أ ات ممم   همممأو  ردم ممم نالقممماموم  ن األالمحاسمممب ن 
 .لم اما عمه

 .لد  اله ئ  مداقل الحسابات المق د ن ال الس ل مداقل الحسابات
 

 كمون لمكممممات والابممارات غ ممر المارام  امممل همملت التام مممات المامامل المص  مم  لهمما اممل القمموام ن  . ب
 ، ما لم تدل القر م  عمه غ ر للك.بمقتماهاواألم م  والتام مات والقرارات ال ادرة 
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 تمتزم ال هات المام   بالم ام بما  مل: (:3المادة )

التام مممات مممن  تاممل حممدود ممما تمممممته هممل XBRL بم مم   لكتروممملم ممام الا مماح ا  اسممتصدام . أ
 متتمبات.

ات والمم ممموص عم هممما امممل القممموام ن واالم مممم  والتام ممممات ا ا ممماحمراعممماة المواع مممد الصا ممم  ب . ب
 .ا ا اح رسالإ، بح ث  تم اعتماد تار خ الم ام عمد بمقتماهاوالقرارات ال ادرة 

 

 :ا ا احصدمات : (4المادة )
امممل ممهممما والمممواردة تموبممم  ات الما ا ممماحرسمممال كااممم  إبالم مممام عمممه كمممل  هممم  ممممن ال همممات المام ممم  

واق الممالج المادة لتمك  م امالمن صالل  بمقتماهال ادرة االقرارات و  والتام مات واألم م  القوام ن
 . الاام ا ا احممولج   تم استصدام  ا ا اح  تل موموع ال ا   وال حال عدم توار ممولج 

 

 : دار (: صدمات ا5المادة )
  متزم الم در باستصدام الم ام بما  مل: . أ

 األوراق المال  .تقد م التمبات الصا   بإ دار  .1
 تزو د اله ئ  بمتائج االكتتاب. .1
 استكمال إ راءات تس  ل األوراق المال  . .3
 تقد م تمب تصا   رؤوس األموال. .4
 تقد م تمب شراء أسهم الصز م . .5
 تقد م تمب توز ع أسهم الصز م . .6
 

المممولج المامد لهملت باسمتصدام  ي  هم  مام م  بالم مام ترغمب بتقمد م عمر  التمممك الامامأتمتمزم  . ب
لا كممان الشممصص مممن غ ممر ال هممات المام مم  بالم ممام ا قممدم عممر  التممممك ا  الم ممام، و ال ا مم  عمممه 
 تمام عمم   التممك من صاللها.إس تم التل  ال ه من صالل 
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 :(: الصدمات المقدم  لشركات الصدمات المال  6المادة )
 مور التال  :م ام ال األالباستصدام  المرص   من ابل اله ئ  تمتزم شركات الصدمات المال   . أ

 .الدور   عن الب امات المال   ا ا اح .1
عمممممماء ه ئممممم  الممممممد ر ن أ /دارةعمممممماء م ممممممس ا التمممممداوالت الشمممممهر   أل ا ا ممممماح عمممممن .1

 اربائهم.أولمو ال الشرك  و  لمشركاءو 
دارة أو أشممصاص ا م مممس  رئمم س أو عمممو مممن أعممماء ه ئمم  المممد ر ن/تا مم ن واسممتقال   .3

 دارة الام ا لوي السمت  التما ل   ال الشرك .ا 
 تا  ن واستقال  مو ال وماتمدي الصدمات المال   ال الشرك . .4
 عمه اتح الم ام المحاسبل.  الموااقتمبات  .5

 

المممولج المامد لهلعمه  ممن صماللعمالم اله ئم    االستاام  بشمرك  وسمات  مال م  عمه الشصص . ب
 بما  مل:الم ام  ال ا   عمه

    ورا  مال  .أوله من و اك،ر لممرة األأ% 5و  قع تحت ت راه أعمدما  متمك  .1
 %.5ماا   ز ادة عن إ% 1ألي مسب  تبمغ  هعمد تممك .1
 %.11عن م ته من الشراء عمد و ول مسب   ممك ته ال الورا  المال    .3

 

 الصا   بالمداق ن: صدمات ال( : 7المادة )
ردم م ن بتقمد م تمبمات ا مد وت د مد ا مد ممداقل الحسمابات ممن المحاسب ن القماموم  ن األتمتزم  ما    . أ

 صالل الم ام.
 

 ل الحاالت التال  :ام ام الاستصدام ت المق دون ال الس ل بالحسابامداقو متزم   . ب
 المودعه لد  اله ئ .لصا   بهم و اعمه المامومات  أعالم اله ئ  عن الت  رات التل تتر إ  .1
عمن  تي امل تقر مر أبمداء المر إو امتممع عمن أ مااكسما    ا  أبد  ر أو أال حال  تحا  مداق الشرك   .1

 سباب هلا الرأي من صالل الم ام.أعن  ا ا احالب امات المال   السمو   اام ه 
دارة الشممرك  إمشمموء صممال  مممع اممل حالمم  و أعممن تممدا ق حسممابات الشممرك   المممداق لا اعتمملرإ .3

 السبب من صالل الم ام. عالم اله ئ  عنإاام ه 
دون عممه الم مام  وردوهما ب امات المال م  لمشمركات امورالبقبول أو را   متزم مداق الحسابات   . ت

   .الم ام عمه ولو   الورودأص ر مع مراعاة أت
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 :حكام عام أ :(8المادة )

سممممم مسممممتصدم وكمممممم  مممممرور مممممن اله ئمممم  إتمتممممزم كاامممم  ال هممممات المام مممم  بمتابامممم  الح ممممول عمممممه  .1
 ال ال حدود م مح  الامل.إوالمحاا   عم ها وعدم استصدامها 

تمتممزم ال هممات المام مم  بمصاتبمم  اله ئمم  مممن صممالل ممممولج  المراسممالت مممع اله ئمم    اممل حالمم  عممدم  .1
 و ود ممولج صاص بموموع المراسم .  

  الوح ممدة الماتمممدت لمتراسممل مممع اله ئمم  اممل لكتروم مم  التممل  وارهمما الم ممام الوسمم متاتبممر المم مم  ا  .3
رسمال الكتماب ال مادر عمن اله ئم  إ، و اتبمر تمار خ التام مات ممن متتمبمات تحدود ما تمممته هل
 واألم مممممم القمممموام ن  ل ا ممممات احتسممممماب المممممدد القاموم مممم  الممممواردة اممممل ماتمممممدا   عبممممر الم ممممام تار صمممما  

لكترومل الممرتبت بمسمتصدم الم مام بر مدا  البر د ا  ا، وُ اتمدل ادرة بمقتماهاالقرارات و  والتام مات
 رسم ا  لتبم غ الشرك  بمصاتبات اله ئ  واستالمها.

ل ا مممات احتسممماب الممممدد القاموم ممم  المم ممموص عم هممما امممل القممموام ن واألم مممم  والتشمممر اات ال مممادرة  .4
الصممدمات بمقتمممات، عمممه ال هممات المام مم  مراعمماة أن تكممون التمبممات المقدممم  مممن ابمهمما ألي مممن 

 .التل  قدمها الم ام مستكمم 
 تقع عمه ال ه  المام   مسؤول   تحد ث ماموماتها عمه الم ام. .5
 .لد ها لم اما مامومات مستصدملالم ام بتقع عمه ال ه  المام   مسؤول   تحد ث  .6
ات ا ا ماحرسال إلا لم تتمكن ال هات المام   من استصدام الم ام بسبب صمل امل بالم ام  تم إ .7

 واق الوس م  التل تحددها اله ئ .
 صدمات  تم إمااتها عمه الم ام. وأتمتزم ال هات المام   بأ   ممالج  .8
  قع عمه عاتق ال هات المام   مسؤول   ح  ودا  الب امات الواردة من ابمها. .9

سمماءة اسممتصدام إن تااممل ماسممها مممن المسممؤول   القاموم مم  الما ممم  عممن أال   مموز  لم همم  المام مم   .11
  ام بسبب عدم توا ر الحما   الالزم  لمم ام.الم


