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 السياسات واألجراءات

 الداخلية لتنظيم العالقات مع املساهمين 

 

 ناملساهمياحات املقدمة من قبل آلية الستقبال الشكاوى واالقتر .1

 -ي إضافات على بنود جدول أعمال الهيئة العامة :أتقبال الشكاوى و اإلقتراحات أو اآللية إلس

 064711604عن طريق الفاكس ور قمه 

 064711609عن طريق الهاتف األرض ي و رقمه 

 www. http://www.assas.jo :   عن طريق موقع الشركة اإللكتروني

أو عن طريق الحضور الشخص ي لإلستفسار او تقديم إقتراح الى موقع الشركة الكائن في القسطل شارع املصانع 

 مقابل بوندد القسطل .

 

 

 م العالقة مع أصحاب املصالح يتنظسياسة .2

 :تغطي هذه السياسة بوجه خاص ما يلي

  وحسب ما   حقوقهم التي تقرها األنظمة وتحميها العقودآليات تعويض أصحاب املصالح في حال انتهاك

 ورد في نظام الحوكمة.

 بموجب نظام الحوكمة. آليات تسوية الشكاوى أو الخالفات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب املصالح 

 املحافظة على سرية املعلومات املتعلقة بهم. 

 والذي يتم األفصاح عنه في تقرير الحوكمة السنوي.  سياسة الشركة تجاه املجتمع املحلي والبيئة 

 

 وى ا.املقترحات والشك 3

بة تمكن العاملين في الشركة من االبالغ بسرية عن شكوكهم حول أية مسائل متعلقة بالتقارير املالية أو الرقا

هم تقديم صندوق للمقترحات و الشكاوى تمكن العاملين و بكل سرية يتيح ل من خاللالداخلية أو أية مسائل أخرى 

 أو من خالل تقديم أي مالحظة على موقع الشركة على األنترنت. الشكاوى او أي إستفسار 

 

 

 

http://www.assas.jo/ar/
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 تقييم أداء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه .4

 قييم السنوي نموذج التمن خالل  املنبثقة عنه إجراء تقييم سنوي ألداء مجلس اإلدارة واللجانتقوم الشركة ب

تملك كل لجنة الئحة عمل مكتوبة تحدد نطاق عملياتها في حال تم طلبها و إعالم الهيئة بنتيجة التقييم ب وتقوم

 .وصالحياتها واألدوار واملسؤوليات الرئيسية املوكلة إليها

 

 

 لطال  عى  ججالت املساهمينال .ا5

تتيح الشركة للمساهم االطالع على سجل ملكيات املساهمين  فيما يخص مساهمته ألي سبب كان، وعلى كامل 

االطالع على املعلومات والوثائق الخاصة بالشركة وفق التشريعات و سبب معقول تقبله الجهة املختصة السجل ألي 

الحصول على املعلومات الدورية وغير الدورية  و ةالعالقلقة بتعامالت األطراف ذوي النافذة بما في ذلك الوثائق املتع

دائرة شؤون املساهمين أو من خالل  - ة من خالل التواصل املباشر مع الشركةملفصح عنها وفق التشريعات النافذا

 موقع الشركة على األنترنت.

 

 

 -إجراءات تنظيم شؤون اإلفصاح عن املعلومات : .6

 عبر املواقع اإللكترونية املختصة هاالالزمة و تقديمها لهيئة األوراق املالية و تنشر تقوم الشركة باإلفصاحات 

يتم نشر و اح والشفافية وتوفير املعلومات تستخدم الشركة موقعها االلكتروني على شبكة اإلنترنت لتعزيز اإلفصو 

 بما يضمن شفافية توفير املعلومات ملتلقيها .كل ما يتعلق باإلفصاحات 


