سياسة اإلفصاح
للشركة الشرقية "إيسترن كومبانى"
تعريفات :
اإلفصاح :
ھو إظھار جميع المعلومات الالزمة ع ن ال شركة الت ى تھ م جمي ع األط راف ذات ال صلة
والمجتم ع االس تثمارى  ،وتوفيرھ ا لجمي ع األط راف ف ى الوق ت المناس ب وبع دل ) أى معامل ة
عادلة لكافة المستثمرين بما يضمن حصولھم جميعا ً على المعلومات بشكل متساوى ( .
المجتمع االستثمارى -:
ھو المستثمرون الحاليون فى الشركة سواء كانوا مؤسسات أو أفراد  ،وكذا الم ستثمرون
المحتملون .
الشفافية :
ھى اإلفصاح بشكل كامل عن المعلومات المالية وغير المالية للجھات ذات الصلة بحي ث
يمكن لجميع األطراف ذات الصلة تقويم أداء الشركة .
المعلومات المادية :
ھى المعلومات التى يمكن أن يؤدى حذفھا أو إعادة صياغتھا الى الت أثير عل ى الق رارات
االقتصادية التى يتخذھا مستخدمو المعلومات .
العدل -:
ھو معاملة الجھات ذات الصلة بعدل  ،و أخذ مصالحھم بعين االعتبار .
المعلومات الجيدة  -:ھى المعلومات التى تتميز بالخصائص اآلتية -:
 -1الدورية

 -2التوقيت المناسب

 -3الدقة

 -4الشمول

 -5القابلية للمقارنة .

قواعد القيد -:
ھ ى قواع د قي د وإج راءات قي د واس تمرار قي د وش طب األوراق المالي ة ال صادرة بق رار
مجلس إدارة الھيئة العامة لسوق المال رقم ) (30بتاريخ  2002/6/18وتعديالتھا .
القوائم المالية -:
تتمثل فى قائمة المركز المالى وقائمة ال دخل وقائم ة الت دفقات النقدي ة وقائم ة التغي ر ف ى
حق وق الملكي ة وك ذا اإلي ضاحات المتمم ة للق وائم المالي ة مت ضمنة ملخ صا ً ألھ م ال سياسات
المحاسبية .
األطراف ذات الصلة -:
ھ ى جمي ع األط راف م ن أص حاب الم صالح مث ل مجل س اإلدارة والم ديرين التنفي ذيين
والعاملين بالشركة  ،المساھمين ،العمالء  ،الموردين  ،البنوك .
األحداث الجوھرية -:
ھى األحداث التى يكون لھا تأثير ملم وس ف ى ن شاط ال شركة أو ف ى مركزھ ا الم الى بم ا
يكون له تأثير على تداول أسھم الشركة بالبورصة وسعر سھم الشركة فى السوق .
أعضاء تنفيذيين -:
ھم األعضاء الذين يشغلون وظيفة تنفيذية داخل الشركة .
أعضاء غير تنفيذيين -:
ھم األعضاء الذين اليشغلون وظيفة تنفيذية داخل الشركة .
أعضاء مستقلين -:
ھم األعضاء الذين اليعملون بوظيفة تنفيذية بالشركة وليس لھم مصلحة مشتركة أو
متعارضة مع الشركة أو األشخاص المرتبطة .
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أوالً األھداف :
تغط ى ھ ذه ال سياسة اإلف صاح لمجتم ع الم ستثمرين والم ساھمين الح اليين والمنتظ رين
والصحافة واإلعالم وجمھور العامة .
وتھ دف ھ ذه ال سياسة ال ى ال تحكم ف ى اإلف صاح ع ن األح داث والمعلوم ات الجوھري ة
بالطريقة المناسبة وبصورة كاملة وعادلة الى جميع األطراف ذات الصلة وكذا توفير المعلومات
الجيدة لھم التخاذ القرارات المناسبة  ،وتوفير معلومات حقيقية عن أعمالنا وأھدافنا االستراتيجية
بصورة منتظمة بھدف توفير اإلطالع الشامل على أداء الشركة ككل .
ثانيا ً نطاق سياسة اإلفصاح :
ي تم تطبي ق ھ ذه ال سياسة عل ى جمي ع الع املين بال شركة وك ذا أع ضاء مجل س اإلدارة
والم ديرين التنفي ذيين  ،وت شمل الت صريحات ال شفوية والتحريري ة م ع المحلل ين الم اليين
والمستثمرين الحاليين والمستقبليين .
ثالثا ً التعامل مع األحداث الجوھرية :
يتم اإلفصاح عن المعلومات الجوھرية فى صورة بيان رسمى صادر من الشركة  ،ويتم
إبالغ اإلدارة المختصة بالبورصة بھذه األحداث فور حدوثھا وقبل أول جل سة ت داول تالي ة لوق ت
وقوع تلك األح داث  ،وإذا وقع ت األح داث ف ى أوق ات العط الت الرس مية تق وم ال شركة بإخط ار
البورصة فور إستئناف العمل وقبل بداية جلسة التداول .
رابعا ً افصاحات مالية وغير مالية :
باإلضافة الى جميع االفصاحات الت ى ن صت عليھ ا الق وانين وقواع د القي د  -س وف تق وم
الشركة باإلفصاح عن ما يلى -:
ب -افصاحات غير مالية

أ -إفصاحات مالية
أ  -إفصاحات مالية

 -1القوائم المالية فى الفترات التالية )ربع سنوية – نصف سنوية – سنوية( .
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 -2اإلفصاح عن اإلرباح فى الفترات المشار اليھا قبل مراجعة الجھاز المركزى
للمحاسبات .
 -3تقرير مراقب الحسابات عن كل فترة من الفترات المذكورة .
ب -إفصاحات غير مالية -:
-1

أھداف الشركة .

-2

أعضاء مجلس اإلدارة .

-3

تكوين مجلس اإلدارة ) أعضاء تنفيذيين  ،وغير تنفيذيين  ،ومستقلين ( .

-4

صفقات األطراف ذات الصلة .

-5

المالمح األساسية لسياسات الشركة فى المرحلة المستقبلية .

-6

أھم مجاالت تطوير سياسة الشركة .

-7

أنشطة الشركة طبقا ً للنظام االساسى للشركة .

-8

اإلفصاح عن ھيكل المساھمين الذين يمتلكون  % 5أو أكثر من أسھم الشركة .

-9

التقرير السنوى .

 -10اإلجراءات الداخلية المتبعة لديھا .
خامسا ً وسائل اإلفصاح لمجتمع االستثمار والجمھور عامة :
س وف ي تم اإلف صاح بواس طة واح دة أو أكث ر م ن الوس ائل التالي ة وذل ك وفق ا ً لقواع د القي د ،
ووفقا ً لمبادئ حوكمة الشركات -:
 -1بيان صحفى يتم نشره بالجرائد اليومية وذلك بعد إبالغ البورصة المصرية بموعد النشر
 -2النشر بجري دتين ي وميتين ص باحيتين واس عتى االنت شار وبالتن سيق م ع اإلدارة المخت صة
بالبورصة .
 -3الصفحة المعلوماتية للشركة ) الموقع االلكترونى (
 -4أية وسيلة أخرى بعد موافقة رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب .
سادسا ً المتحدث المفوض باإلفصاح :
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 مسئولى العالقات مع المستثمرين يمكن تكليف أحد معاونى مسئولى العالقات مع المستثمرين من قبل المتحدث الرسمىللشركة بعد موافقة رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب – بالتحدث باسم الشركة فى
موقف معين أو مناسبة معينة ولمدة محدودة فقط وذلك على سبيل المثال وليس الحصر
)اجتماعات الجمعية العامة  ،أحد االجتماعات الفردية أو الجماعية( وبعد االنتھاء من
اإلفصاح المطلوب فى المناسـبة التى تم تكليفه بھا يعتـبر تكليفه الغى و ال يحق له
التحدث باسم الشركة مرة أخرى إال بتكليف وتفويض رسمى جديد .
 فى حالة تلقى أحد العاملين بإيسترن أى تساؤالت من أحد المساھمين أو المستثمرين ،يجب آال يرد على ھذه التساؤالت والقيام بتحويل المتحدث الى أحد مسئولى العالقات
مع المستثمرين بالشركة أو أحد معاونيھم فى حالة عدم وجوده .
 جميع اجتماعات إيسترن مع المساھمين الحاليين أو مستثمرى الشركة المستقبليين يجبأن تضم المتحدث الرسمى أو مفوض منه بذلك .
سابعا ً مراجعة التقارير المبدئية والنماذج المالية للمحللين :
يتم مراجعة كافة التقارير والبيانات والنماذج المالية قبل إرسالھا الى مسئولى العالقات مع
المستثمرين وذلك بواسطة الجھات المختصة بإعداد ھذه التقارير  ،ليتم التحقق والتأكد من
صحتھا قبل إرسالھا الى المحللين الماليين .
ثامنا ً المعلومات التى ال يتم اإلفصاح عنھا :
إن سياسة )ايسترن( فيما يخص المعلومات التى ال يجب اإلفصاح عنھا والتى من شأنھا
اإلضرار بالشركة ومصالحھا والتى تكون مفيدة لمنافسيھا أو مفيدة ألى شركة أو شخص فى
وضع تفاوضى أو فى وضع نزاع مع )إيسترن (  ،أو اإلفصاح عن بيانات غير عادلة أو غير
صحيحة أو بيانات تضع )إيسترن( أو أحد عمالئھا أو أحد مورديھا فى وضع حرج .
تاسعا ً اإلفصاح غير المقصود عن المعلومات المادية غير العامة :
فى حالة ما إذا قام أحد العاملين بإيسترن باإلفصاح غير المقصود عن معلومات مادية عليه
سرعة إبالغ مديره المباشر أو مسئول العالقات مع المستثمرين بالشركة بما تم اإلفصاح عنه
فوراً .
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وسوف تقوم الشركة باتخاذ اإلجراءات المناسبة لإلفصاح الصحيح والكامل للمعلومة التى تم
اإلفصاح عنھا .
عاشراً نشر السياسة واإلفصاح عنھا :
سوف يتم نشر سياسة )إيسترن( فى اإلفصاح بمجلة الشركة  -ومجلة الحائط داخل الشركة ،
وسوف يتم توزيعھا على جميع أعضاء مجلس اإلدارة والعاملين  ،وكذا سوف يتم نشرھا على
الصفحة المعلوماتية الخاصة بالشركة إلمكانية اإلطالع عليھا من قبل المساھمين والجمھور
ككل .
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