إقرار أعضاء +,لس ا/0دارة
أقر أ ............ ، ....................................... 34ا7,نسية <,وجب هوية وطنية /إقامة /جواز سفر
J
ر ................. Iوبصف  MN Jعضوا +, ON 4لس إدارة PQكة إم آي إس ،فإن  MN 4أت[د <,وجب هذه الوثيقة /3,ل b4 Jام
<,عاي bNالسلوك اeه  MN 4وا/ستقhلية اeشار إلjNا  ON 4هذه الوثيقة – ع kسبيل اeثال  /ا.p7
 (1تعارض اeصاt, N :rب أن يتفادى أعضاء +,لس ا/0دارة أية حا/ت تتعارض فjNا اeصلحة الشخصية
واeهنية للعضو ،أو قد تظهر ع kا}4ا متعارضة مع مصا rالQكة ،حيث أنه من اeمكن توضيح

التعارضات اتم Jال  MN Jقد تنشأ ،وف Nي kNبعض ا/مث Jع kتعارض اeصا rاتم:J
(2

(3

(4
(5
(6

اeصلحة اeالية :امتhك مصلحة مالية أو استQر جوهري )من قبل عضو +,لس ا/0دارة أو أحد

أفراد عائلته من الدرجة ا/و( لدى PQكة منافسة أو مورد أو يل حا Nأو +تمل أو العمل
وظف أو مستشار أو عضو +,لس إدارة لدى تلك ا7,هة  ،قد ينشأ عنه تعارض لصا.r
ادا :3Nعرض أو منح أو استhم ادا ON 4 3Nا7ا/ت ال <J MN Jنح فjNا هذه ادا 3Nللتأث bNع kقرارات
الشخص بصفته عضوا  ON 4ا,لس أو يؤدي قبول هذه ادا 3Nإ حدوث تعارض فع kNأو +تمل
 ON 4اeصا.r
اeنافع الشخصية :ا7صول ع kمنافع 4 Q
صية غ bNم<hة )كعضو +, ON 4لس ا/0دارة أو أحد
أفراد عائ Jذلك العضو( نتيجة لكونه عضوا +, ON 4لس إدارة الQكة.

العضوية +, ON 4الس ا/0دارة ا/خرى :العمل كعضو +, ON 4لس إدارة منافسة.
ينب  ¡N 4أن يقدم أعضاء +,لس ا/0دارة معلومات حول أي تعارض فع kNأو +تمل  ON 4اeصا, rلس ا/0دارة قبل

J
ا t4اذ أي إجراء أو الدخول  ON 4أي استQر ،و3Nخذ +,لس ا/0دارة اeسائل اeقدمة بع  ¢4 Nا/عتبار ويقدم توصياته
J
إ رئيس +,لس ا/0دارة ف Nيتعلق /03,جراء الذي ينب  ¡N 4ا t4اذه ،والذي قد يتضمن اeوافقة أو عدم اeوافقة عليه
J
أو ا t4اذ إجراء آخر.

 (7الفرص التجار ية أمام الQكة :يقع ع kعاتق أعضاء +,لس ا/0دارة تقد §Nمصلحة الQكة عندما تتاح
الفرصة لذلك Nوtظر ع kأعضاء +,لس ا/0دارة القيام <,ا ي:kN

•


استغhل الفرص اeتعلقة 3,ال الQكة لصا7هم.

استخدام «تل¬ت أو معلومات الQكة لتحقيق م¬سب 4 Q
•
صية.
J
•
التنافس مع الQكة أو اt, /ار  ON 4أحد فروع النشاط ال ¯4 J MN Jاو ،°بغ¯J bNخيص من
ا7,معية العامة t, Nدد  ±سنة.
 (8ل ية واeعلومات التنافسيةt, N :ب أن tNافظ أعضاء +,لس ا/0دارة ع P kية اeعلومات ال t, MN Jوز}Jم
وال <4 MN Jت إ عهم اثناء لهم3, ،ستثناء ا7ا/ت ال  MN Jيكون فjNا ا/0فصاح عن هذه اeعلومات

مpحا به أو مطلو<, 3,وجب ا/نظمة اeعمول },ا ،وتتضمن اeعلومات ال ية µفة اeعلومات غbN
اeفصح عj4ا للعامة وال  MN Jقد يستغلها اeنافسون 7/0اق الp4ر 3,لQكة أو بعم}hا  ON 4حال ا/0فصاح
عj4ا.



 (9ا/ل b4 Jام /3,نظمة :سيل b4 Jم أعضاء +,لس ا/0دارة ويشجعون ع kا/ل b4 Jام /3,نظمة والقواعد واللوا¸
 ºأو
ا7كومية اeعمول },ا ،وسيشجع أعضاء +,لس ا/0دارة ع kا/0بhغ فورا عن أي سلوك غ bNنظا N
غ bNأخ.ON J h
 (10معاي bNا/0فصاح :سيطلب أعضاء +,لس ا/0دارة من ا/0دارة اeالية للQكة ا/0فصاح عن تقار ¯Nوو3Qئق


الQكة بش¼ µمل وعادل ودقيق وم½4وم و  ON 4الوقت ادد وحسب ا/نظمة واللوا¸ اeعمول },ا.
)ي ¾Jالتوقيع للع¿ والعمل <,وجبه(.

ا Àعضو +,لس ا/0دارة:

التوقيع :
التار :¸4 N

