
 

 سياسة اإلفصاح والشفافية

تسعى الزوردي إلى تقديم معلومات دقيقة ومحدثة بانتظام إلى جميع أصحاب المصلحة واألطراف المعنية األخرى.  .1

 وتعكس هذه السياسة أنشطة الزوردي الحالية وسيتم تحديثها عندما تتغير هذه األنشطة.

تقوم شركة الزوردي بنشر المعلومات حول هيكل الشركة وعملياتها والشركاء واالستثمارات واألنشطة التجارية األخرى  .2

تعترف شركة الزوردي أيضا  تداول،والمعلومات المتعلقة باألداء وتحديثها بانتظام. وباعتبارها شركة مدرجة في سوق 

وعة من المستثمرين والمستهلكين والعمالء والحكومة ووسائل اإلعالم بالتزامها بالرد بشكل مناسب على األسئلة المشر

  وأصحاب المصلحة اآلخرين

كافة  عن الزوردي شركة تفصح ذلك،ل. مستنير قرار التخاذ المعلومات إلى المساهمينالسادة  مدي حاجة الزوردي تقدر .3

 المناسبة اإلفصاح أساليب ستخدامحيث ت ،الصلة ذات اللوائح تسمح وعندماوفقاً للمتطلبات التنظيمية  ةمطلوبال المعلومات

 الشركة بأداء المتعلقة المالية وغير المالية المعلومات إلى الوصول من اآلخرين المصلحة وأصحاب المساهمين تمكن التي

 .الشركة عن إداء شاملة رؤية على للحصول األسهم بملكية المتعلقة والمعلومات

 الوقت وفي مضللة، وغير وصحيحة واضحة بطريقةو تمييز دون تتم والمستثمرين للمساهمينالصادرة  اإلفصاحات جميع .4

 حد أقصى إلى حقوقهم ممارسة من اآلخرين المصلحة وأصحاب المساهمين تمكين أجل من ودقيق منتظم وبشكل المناسب

 ممكن.

متاحة على مواقع إلكترونية مختلفة بما إن المعلومات التي تم الكشف عنها من قبل شركة الزوردي بموجب هذه السياسة  .5

)تداول(  وموقع الاللكتروني لشركة السوق المالية(، www.lazurde.comفي ذلك موقع الشركة على شبكة اإلنترنت )

(www.tadawul.com.sa.) 

قائمة ال وال تعد هذه يقتضيه القانون والقواعد واللوائح ذات الصلةيتم تحديث المعلومات التالية ونشرها سنويا أو حسب ما  .6

 مطلوب:يتم الكشف عن معلومات أخرى مفيدة كما هو وس ،شاملة

 .أعضاء مجلس اإلدارة 

  .عضوية لجنة المجلس 

 .تقارير مجلس اإلدارة 

  .التقارير الفصلية والبيانات المالية 

  .التقارير السنوية والبيانات المالية 

  .السياسات المالية 

  .المعامالت مع األطراف ذات العالقة 

  .مراجعة مباديء األنشطة 

  راجعتقرير الم. 
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 وفي الظروف التالية، لن يقوم الزوردي بنشر المعلومات بشكل روتيني : .7

   عندما يكون الكشف، من المرجح )أو( أن يضر بالمصالح التجارية لالزوردي،أو أحد شركائه أو أي طرف ثالث له عالقة

 .نشر تلك المعلومات،حيث أن المصلحة العامة في الكشف ال تفوق المصلحة العامة من 

 راء لخرق الثقة.عندما تعطى المعلومات لالزوردي بسرية، وحيث يمكن أن يؤدي الكشف إلى اتخاذ إج 

  المعلومات الشخصية عن موظفي الزوردي أو أعضاء مجلس اإلدارة أو األفراد اآلخرين ، فيكون ذلك مخالفة لمبادئ

 حماية البيانات.

  .إذا كان الكشف أو من شأنه أن يضر بالتحقيق في الجريمة أو منعها أو الكشف عنها أو إقامة العدل 

 انوني.عندما تخضع المعلومات المتياز ق 

 

 


