دليل طريقة االطالع على القوائم املالية
للمنشآت األخرى
ٌساعد هذا الدلٌل المستخدمٌن على معرفة طرٌقة التعامل مع بوابة قوائم
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-1نظرة عامة
بوابة قوائم هً تطبٌق على شبكة االنترنت ٌساعد المنشآت لتقدٌم واعتماد القوائم المالٌة والمعلومات العامة الخاصة بها لوزارة التجارة
والصناعة .تقدم هذه البوابة نظام تفاعلً وسهل االستخدام إلدارة ملفات الـ XBRLوغٌرها من المعلومات التً تخص المنشؤة.

 1-1فهم المستخدمين لقوائم
تقدم بوابة قوائم نظام تفاعلً وسهل االستخدام إلدارة ملفات ال XBRLوغٌرها من المعلومات التً تخص المنشؤة .هذا النظام ٌمكن
المستخدم من ما ٌلً:





إدارة حسابات المستخدمٌن والمنشآت والعملٌات المختلفة المتعلقة بعملٌة اإلٌدا
إنشاء اإلٌدا بحسب طبٌعة المعلومات التً سٌتم إٌداعها.
تحمٌل ورفع المعلومات فً البوابة عن المنشآت.
التحقق والموافقة على اإلٌداعات التً تمت عن طرٌق المنشآت.

 2-1عن هرا الدليل
من يستهدف هرا الدليل؟
ٌستهدف هذا الدلٌل المستخدمٌن االدارٌٌن والمالٌٌن فً المنشآت والمإسسات ،والذٌن سٌقومون باستخدام بوابة قوائم إلنشاء وتعدٌل
وقبول ورفض البٌانات الخاصة بالمنشؤة ،والتً سٌتم إٌداعها فً وزارة التجارة والصناعة عن طرٌق بوابة قوائم .كما ٌستهدف من
سٌقومون بإدارة حسابات المنشؤة فً البوابة ومنح الصالحٌات للمستخدمٌن.
علي ماذا يحتوً هرا الدليل؟
هذا الدلٌل ٌبٌن االجراءات الخاصة بالدخول على القوائم المالٌة للمنشآت االخرى.

 3-1فهم الصفحة الرئيسية
ٌمكن للمستخدم الدخول الى الصفحة الرئٌسٌة بعد الحصول على اعتماد السم المستخدم من قبل وزارة التجارة والصناعة

صورة رقم  :1الصفحة الرئيسية لبوابة قوائم
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 -2االجراءات الخاصة بالدخول علي القوائم المالية للمنشآت االخرى
مستخدمً المنشؤة ٌمكنهم الدخول على القوائم المالٌة الخاصة بالمنشآت االخرى .ولكن ٌتوجب علٌهم الحصول على الموافقة من المنشآت
االخرى للسماح باالطال على قوائمهم.

صورة رقم : 2طلب االطالع على قوائم المنشآت المالية األخرى

لعرض القوائم المالٌة للمنشآت االخرىٌ ،جب على المنشؤة مخاطبة المنشؤة التً تود استعراض قوائمها المالٌة وأخذ صالحٌة
االستعراض .لمعرفة المزٌد عن صالحٌة استعراض ومنح الصالحٌات للمنشآت ،الرجاء مراجعة النقطة رقم الدلٌل الخاص باإلجراءات
الخاصة بمنح الصالحٌة للمنشآت االخرى لمشاهدة القوائم المالٌة الخاصة بالمنشؤة.
.1
.2
.3
.4

ٌجب إدخال رقم السجل التجاري للمنشؤة المراد االطال على قوائمها ثم الضغط على "الحصول على البٌانات" .ستظهر تفاصٌل
االتصال الخاصة بالمنشؤة االخرى وجمٌع القوائم المتوفرة لهذه المنشؤة.
ٌمكن تحدٌد عدد اإلدخاالت التً ترغب المنشؤة باالطال علٌها من القائمة المنسدلة.
اضغط على مربع الموافقة على الشروط واألحكام
اضغط على زر التالً.
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