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 أواًل: البيانات المالية

قانونيةمتطلبات الال الموعد النهائي لإلفصاح آلية اإلفصاح  موضوع اإلفصاح السند القانوني 

 برنامج اإلفصاح اإللكتروني
(IFSAH) 

 شهر واحد من تاريخ 
 كل ثالثة شهور انتهاء

 اإلفصاح بالعملة المسجل بها رأس المال •

 مراجعة البيانات من قبل المدقق الخارجي •

 اإلفصاح وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية •

 العربية واإلنجليزيةاإلفصاح باللغتين  •

 تضمين القوائم المالية واإليضاحات •

 (37/2الواردة في المادة ) تضمين البيانات •

 لخسائر المتراكمة، إن وجدتتحليل لتضمين  •

 المواد 
(، 3/3د(، )/3/1(، )2/2)
(11/2( ،)14/1( ،)37/1 ،)

أ(، /37/1(، )37/2)
 ت(/37/1)

 من نظام اإلفصاح

المالية البيانات   
الربع سنوية المرحلية  

 برنامج اإلفصاح اإللكتروني
(IFSAH) 

 يوم من تاريخ  (45)
 انتهاء نصف السنة المالية

 اإلفصاح بالعملة المسجل بها رأس المال •

 مراجعة البيانات من قبل المدقق الخارجي •

 اإلفصاح وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية •

 اإلفصاح باللغتين العربية واإلنجليزية •

 المالية واإليضاحات تضمين القوائم •

 (38/2الواردة في المادة ) تضمين البيانات •

 لخسائر المتراكمة، إن وجدتتحليل لتضمين  •

 المواد 
(، 3/3ج(، )/3/1(، )2/2)

(11/2( ،)14/1 ،)
 ت(/37/3أ(، )/37/3)

(38/1( ،)38/2) 
 من نظام اإلفصاح

المالية البيانات   
 النصف سنوية
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 أواًل: البيانات المالية

قانونيةمتطلبات الال الموعد النهائي لإلفصاح آلية اإلفصاح  موضوع اإلفصاح السند القانوني 

 برنامج اإلفصاح اإللكتروني
(IFSAH) 

 ( يوم من تاريخ 45)
 انتهاء السنة المالية

 اإلفصاح بالعملة المسجل بها رأس المال •

 من قبل المدقق الداخلي تدقيق البيانات •

 اإلفصاح وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية •

 اإلفصاح باللغتين العربية واإلنجليزية •

 تضمين القوائم المالية واإليضاحات •

 (أ/17المادة )الواردة في  تضمين البيانات •

 المواد 
(، 3/3(، )أ/3/1(، )2/2)
 أ(/17(، )14/1(، )11/2)

 من نظام اإلفصاح

المالية البيانات   
 الختامية األولية

 برنامج اإلفصاح اإللكتروني
(IFSAH) 

 من تاريخ  شهور( 3)
 انتهاء السنة المالية

 اإلفصاح بالعملة المسجل بها رأس المال •

 خارجيمن قبل المدقق ال تدقيق البيانات •

 اإلفصاح وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية •

 اإلفصاح باللغتين العربية واإلنجليزية •

 تضمين القوائم المالية واإليضاحات •

 بيان االختالفات عن البيانات األولية •

 (35الواردة في المادة ) معلوماتتضمين ال •

 (36-20) وادتضمين البيانات الواردة في الم •

 لخسائر المتراكمة، إن وجدتتحليل لتضمين  •

 ( 35المادة )
 من قانون األوراق المالية

 

 ( 18المادة )
 من تعليمات اإلفصاح

 

 المواد 
(، 3/3(، )ب/3/1(، )2/2)
(11/2( ،)14/1 ،)(18/1 ،)

(18/2( ،)18/3 ،) 
أ(، /37/3(، )20-36)

 ت(/37/3)
 من نظام اإلفصاح

تقرير السنوي ال  
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الهيئات العامة ومجالس اإلدارةثانيًا: اجتماعات   

 موضوع اإلفصاح السند القانوني المتطلبات القانونية الموعد النهائي لإلفصاح آلية اإلفصاح

 برنامج اإلفصاح اإللكتروني
(IFSAH) 

 أيام( 10) على األقل قبل
 من موعد االجتماع

اإلفصاح عن موعد اجتماع الهيئة العامة  •
 العادية و/أو غير العادية

 تحديد جدول أعمال االجتماع •

 نشر اإلعالن في صحيفتين يوميتين •

 و( /19/1المادة )
 من تعليمات اإلفصاح

 

تعميم الهيئة إشارة 
(CMA/SSD/92/2007) 

 

تعميم الهيئة إشارة 
(CMA/SSD/78/2006) 

 موعد اجتماع 
 الهيئة العامة

 برنامج اإلفصاح اإللكتروني
(IFSAH) 

يوم قبل بدء جلسة التداول في 
 العمل التالي التخاذ القرارات

اإلفصاح عن القرارات التي اتخذت في اجتماع  •
 الهيئة العامة

 و( /19/1المادة )
 من تعليمات اإلفصاح

 

 ( 40/2المادة )
 من نظام اإلفصاح

 قرارات اجتماع 
 الهيئة العامة

 برنامج اإلفصاح اإللكتروني
(IFSAH) 

 ( أيام من تاريخ10قبل )
 االجتماع على األقلانعقاد 

 اإلفصاح عن موعد اجتماع مجلس اإلدارة •

التعامل بالورقة المالية من أي مطلع  حظر •
العشرة أيام التي تسبق اجتماع  اللللشركة خ

يتم فيه مناقشة معلومات  ذيدارة، والاإلمجلس 
عن قرارات  إلفصاحجوهرية، وذلك لحين ا

، علمًا بأن الحظر يسري للعموم مجلس اإلدارة
حتى يتم اإلفصاح عن البيانات المالية السنوية 

 ونصف السنوية والربعية

  2019( لسنة 1تعليمات رقم )
 بالتعامل في األوراق المالية 

 

تعميم الهيئة إشارة 
(CMA/SSD/78/2006) 

 موعد اجتماع 
 مجلس اإلدارة

 برنامج اإلفصاح اإللكتروني
(IFSAH) 

 بما ال يزيد عن يوم عمل
 ( 43/2المادة ) اإلفصاح عن قرارات مجلس اإلدارة • تاريخ اتخاذ القرارواحد من 

 من نظام اإلفصاح
 قرارات اجتماع 
 مجلس اإلدارة
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 ثالثًا: التغيرات في مجالس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واألمور الجوهرية

 موضوع اإلفصاح السند القانوني المتطلبات القانونية الموعد النهائي لإلفصاح آلية اإلفصاح

 برنامج اإلفصاح اإللكتروني
(IFSAH) 

 فورًا خالل مدة ال تزيد 
 ( ساعة24عن )

  بـ: فيما يتعلق اإلفصاح عن أي تغيير •
 تشكيل مجلس إدارة جديد -
شغور مركز أي عضو من أعضاء  -

 مدير العام وأسباب ذلكالأو  مجلسال
إجراءات وقرارات مجلس اإلدارة بتعيين  -

المجلس أو تعيين مدير أعضاء جدد في 
 عام جديد ومؤهالت من تم تعيينه

 مدققي الحسابات -
 موظفي اإلدارة التنفيذية -
 المفوضين بالتوقيع -
 أي تغيير في ملكية أسهم المؤسسين -

 ز( /19/1المادة )
 من تعليمات اإلفصاح

 

 (21المادة )
 من تعليمات اإلفصاح

 

 ( 43/1المادة )
 من نظام اإلفصاح

مجالس اإلدارةالتغيرات في   
 واإلدارة التنفيذية

 برنامج اإلفصاح اإللكتروني
(IFSAH) 

 فورًا خالل مدة ال تزيد 
 ( ساعة24عن )

 اإلفصاح عن األمور الجوهرية مثل: •
التغيرات على الموجودات، هيكل رأس  -

المال، منتجات الشركة، ملكية األسهم 
 التي تحدث تغييرًا في السيطرة

 الصفقات الرئيسية -
 العمليات غير المتكررة -
 الكوارث والحرائق والحوادث -
 أية خسائر مفاجئة -
توقف الشركة أو أحد فروعها أو شركاتها  -

 التابعة

 ( 19/1المادة )
 من تعليمات اإلفصاح

 

 (51-39المواد )
 من نظام اإلفصاح

 األمور الجوهرية
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 وملكية المالكين الرئيسيينرابعًا: تداوالت المطلعين 

اإلفصاحآلية   موضوع اإلفصاح السند القانوني المتطلبات القانونية الموعد النهائي لإلفصاح 

 اً اإلفصاح إلكتروني يتم
عند التزام بورصة العلى موقع 

الشركة بتعريف مطلعيها على 
 يبرنامج اإلفصاح اإللكترون

عمل من  خالل سبعة أيام
 تاريخ إجراء عملية التداول

على نظام في الشركة تعريف المطلعين  •
 اإللكتروني اإلفصاح

عين في الشركة اإلفصاح عن تداوالت المطل •
 بيعًا و/أو شراءً 

 (90المادة )
 من قانون األوراق المالية

 

  2019( لسنة 1تعليمات رقم )
 بالتعامل في األوراق المالية 

 

تعميم الهيئة رقم 
 (2007//1خ1)

 تداوالت المطلعين

 إلكترونياً يتم اإلفصاح 
 البورصةعلى موقع 

خالل سبعة أيام عمل من 
 تاريخ إجراء عملية التداول

إفصاح كل شخص طبيعي و/أو اعتباري تزيد  •
نسبة ملكيته عن العشرة في المائة من األوراق 
المالية لمصدر ما بشكل مباشر أو غير مباشر 
عن حركات التداول بيعًا و/أو شراًء على أن 

الملكية في الشركة  يتضمن اإلفصاح نسبة
 المدرجة قبل وبعد كل حركة تداول

 قرار الهيئة رقم
 ملكية المالكين الرئيسيين ( أ.م.01/2012)

 


