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  واإللتزام للشريكاستبيان النزاهة 
 

تزام لالواجبة واإلإستبيان النزاهة بالمشاركة في األنشطة التجارية فقط مع الكيانات التي تعمل بطريقة أخالقية. لذا ، فإن  صان مصر تلتزم

 .من أجل ضمان االلتزام بالمبادئ األخالقية المشتركة بشركة صان مصرعنصر أساسي في برنامج االمتثال الخاص  وهللشركاء 

 .نعتمد على شركائنا لتحقيق مهمتنا

 .الصالحة والسلوك المستدامعندما نختار العمل معك ، نتوقع منك مشاركة التزامنا بأعلى معايير السلوك األخالقي والمواطنة لذا 

النزاهة للتأكد من أننا نعرف شركائنا. إذا كانت لديك أي أسئلة حول هذا النموذج أو إجراءات  إستقصاءعملية  صان مصر اعتمدت شركة

 .لدينا ، فيرجى االتصال بناتزام لالواجبة واإل

مستند ذو صلة باإلجابة عن سؤال معين، يرجى إرفاق نسخة من يجب اإلجابة على جميع األسئلة بالتفصيل، وفي حالة وجود   إرشادات:

    المستند.  إذا كنت بحاجة إلى مساحة إضافية لإلجابة على أي أسئلة، يرجى إضافة صفحات أخرى.

 

  اسم مقدمي الخدمة

  التاريخ

 الوصف المتطلبات الرقم

  التجارة/ النشاط يرجى وصف 1

  صان مصرمع  المقترح النشاطيرجى وصف طبيعة  2

  االسم المسجل 3

  رقم التسجيل 4

  تاريخ التسجيل 5

  بلد التسجيل 6

 رجاء إرفاق صورة شهادة التسجيل/ التأسيس 7

  العنوان المسجل 8

  الموقع اإللكتروني للشركة 9

  البريد اإلكتروني للشركة 10

11 
إسم  / هل يتم تداول أسهم الشركة بالبورصة؟

 البورصة؟

 

12 
االسم األول واألخير للمسؤول الرئيسي / أعضاء 

 مجلس اإلدارة )إن وجد(

 

13 
معلومات عن المالك المستفيدين الذين لديهم نسبة 

 ٪ في الشركة 5مساهمة أكثر من 

 

  االسم 13.1

  العنوان 13.2

  الجنسية/ المقر 13.3

   نسبة المساهمة % 13.4
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 الوصف المتطلبات الرقم

  التسجيل )إن وجد(اسم ورقم  13.5

  الشركة األم )إن وجدت( 14

  االسم 14.1

  العنوان 14.2

  الجنسية/ المقر 14.3

15 
)في حالة أصحاب  رقم البطاقة / جواز السفر

 الشركات ذات الملكية الفردية(

 رجاء إرفاق صورة

  المديرين، برجاء ذكر األسماء والمنصب والجنسية 16

  الشخص المفوض 17

  اإلسم 17.1

  المنصب 17.2

  رقم الهاتف 17.3

  البريد اإللكتروني 17.4

  تفاصيل المقر الضريبي )ومقر أي مؤسسة دائمة( 18

  VATرقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة  19

  ضريبيةمخالصة يرجى تقديم شهادة  20

  الخاصة بالنشاط المقترح العملة 21

  الشروط التجارية الدولية 22

 

 بيان

 

 أتعهد وأقر أن جميع المعلومات المقدمة في نموذج استبيان العناية الواجبة كاملة ودقيقة.  

 

   ………………………………………………………….:   االسم

 ………………………………………………………….: التاريخ

 ………………………………………………………….التوقيع: 

 


