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مدونة JCDecaux

لقواعد سلوك املوردين

حتدد مدونة قواعد سلوك املوردين ملجموعة  JCDecauxاملبادئ التي يجب على جميع املوردين الذين يعملون
مع  JCDecauxااللتزام بها في أنشطتهم التجارية في جميع أنحاء العالم .فهي تُعد جز ًءا من نهج التنمية
الستدامة لمجموعة .JCDecaux
استنا ًدا إلى املعايير الدولية املعترف بها ،املبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي
واالتفاقيات األساسية الثمانية  (OECD) ،واإلعالن العاملي بشأن حقوق اإلنسان ملنظمة األمم املتحدة (UNO)،
ملنظمة العمل الدولية ( منظمة العمل الدولية) ،تعكس مدونة قواعد سلوك املوردين هذه توقعات JCDecaux
بخصوص األخالقيات وحقوق اإلنسان والصحة والسالمة في العمل والبيئة .
ُيعد التوقيع على مدونة قواعد سلوك املوردين ملجموعة «( JCDecauxمدونة قواعد السلوك») ،مبثابة قبول
املورد بشروط هذه املدونة بدون حتفظ وأن يتعهد جتاه املجموعة باالمتثال الصارم للمبادئ املنصوص عليها
فيها .
يتم تضمني مدونة قواعد السلوك في الشروط واألحكام العامة للشراء لدى مجموعة  . JCDecauxومبجرد
التوقيع عليها ،ستشكل مدونة قواعد السلوك جز ًءا ال يتجزأ من مستندات الشراء التعاقدية املوقعة بني أي
شركة من مجموعة  JCDecauxواملورد املعني .
وإذا كانت القوانني أو اللوائح احمللية توفر احلماية مبقدار أكبر من مدونة قواعد السلوك ،فيتوقع من
املوردين االمتثال لهذه القوانني أو اللوائح احمللية .
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2

مجموعة JCDecaux

املبادئ التي حتكم أنشطة

JCDECAUX

اجلودة

بفضل الدقة والسعي الدائم نحو حتسني منتجاتنا وإجراءاتنا ،أتيحت الفرصة أمام مجموعة
لبناء صورة قوية ومحل تقدير وإنشاء ثقافة مشتركة حتفيزية وتوحيدية داخل . JCDecaux

الوفاء بالتزاماتنا

الثقة التي تلهمها املجموعة في عالقاتها املهنية ناجتة عن حقيقة

JCDecaux

وفاء  JCDecauxبالتزاماتها.

التنمية املستدامة

التنمية املستدامة هي في جوهر النموذج االقتصادي ملجموعة  JCDecaux؛ وذلك حلرصها على
تصميم مجموعة من منتجات أثاث الشوارع وتطويرها لتجمع بني توفير اخلدمة للمستخدمني والعوامل
اجلمالية واجلودة واألداء الوظيفي وتأثير اإلعالن لصالح اجلهات املعلنة .يرتبط التزام  JCDecauxجتاه
التنمية املستدامة مبجاالت البيئة واملجتمع والشركة ،فمنذ عام  ، 2008كان هذا االلتزام جز ًءا من سياسة
مجموعة  JCDecauxاالستباقية و املتطلبة .

األخالقيات

مت تلخيص القواعد األخالقية األساسية لدى  JCDecauxفي مدونة أخالقيات مجموعة  ،JCDecauxاملتاحة
على موقع املجموعة عبر اإلنترنت .
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JCDECAUX

املبادئ التي حتكم عالقات  JCDECAUXمع مورديها
االمتثال للوائح

جتري

JCDecaux

عملياتها وف ًقا جلميع القوانني واللوائح املعمول

بها .

التنافس العادل

تضمن  JCDecauxمنافسة مفتوحة وحرة وعادلة بني مورديها ،مبنية على حرية الوصول إلى طلبات املناقصات أو
.
العطاءات ،واملعاملة العادلة للمرشحني ،والشفافية ،وإمكانية تتبع اإلجراءات املنفذة

حماية البيانات الشخصية

في إطار تنفيذ العقد املُبرم بني  JCDecauxومورديها ،تتولى  JCDecauxجتميع البيانات الشخصية املتعلقة بهؤالء
املوردين و/أو موظفيهم ثم معاجلتها ،وبالتالي إعداد معاجلة البيانات الشخصية لغرض إدارة املوردين
) مبا في ذلك إدارة العقد ،والطلبات ،والشحن ،والفواتير ،واحملاسبة ،ومتابعة العالقة التعاقدية) ،وبشكل أعم
إدارة العمليات التي تسمح ملجموعة  JCDecauxالتواصل مع هؤالء املوردين و/أو املوظفني .

.

و تضمن  JCDecauxحماية البيانات الشخصية املقدمة من مورديها ضمن هذا اإلطار ،امتثا ًال للقانون
رقم  17-78الصادر بتاريخ  06يناير  1978املسمى «قانون تكنولوجيا املعلومات و احلريات
»  ،» Loi Informatique et Libertésاملعدل بتاريخ  25مايو  2018مبوجب الالئحة العامة األوروبية حلماية
البيانات رقم  2016/679املؤرخة  27ابريل 2016
معاجلة JCDecaux

ملزيد من املعلومات حول كيفية
للموردين التع ّرف على سياسة خصوصية

للبيانات الشخصية ملورديها ،ﯾﺗﺎح

JCDecaux

عبر عنوان الويب التالي:

. https://www.jcdecaux.com/jcdecauxs-privacy-and-personal-data-protection-policy

محاربة الفساد الداخلي

تتعهد  JCDecauxبرفض أي تعويض أو خدمة أو منفعة مالية مباشرة أو غير مباشرة يحتمل أن تق ّوض
استقالليتها وموضوعيتها وحياديتها في اتخاذ قراراتها.
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التزامات املوردين

اجلانب األخالقي
تتطلب  JCDecauxااللتزام باملبادئ األخالقية املوضحة أدناه إلقامة عالقات دائمة رفيعة املستوى مع

مورديها .

التصاريح واملوافقات :يجب على املوردين ضمان صحة التراخيص واملوافقات الالزمة لتنفيذ أنشطتهم
وتزويد  JCDecauxبالشهادات ذات الصلة ،إذا لزم األمر .
نزاهة العمل/مكافحة الفساد :يجب على املوردين االمتناع عن إعطاء أو طلب ،بشكل مباشر أو غير مباشر،
مزايا من أي نوع أو مدفوعات نقدية لغرض حتقيق ربح أو أفضلية غير مستحقة .و ينبغي أال تتجاوز قيمة
الهدايا (السلع واخلدمات) التي قد يقبلها املوظفون مبجموعة  70 JCDecauxيورو؛ و يتم إرسال أي هدية
تكون قيمتها في حدود هذه املبلغ إلى مكان عمل املوظف املختص وليس مكان إقامته الشخصية .
منع تعارض املصالح :يجب على املوردين اإلفصاح عن أي مصلحة شخصية أو مالية أو غيرها من املنافع
التي تربطهم مبوظف  JCDecauxوالتي رمبا تتعارض مع عالقاتهم بأي شكل من األشكال أو متثل إحدى
.صور تضارب املصالح .
الشفافية :يتعني على املوردين االلتزام بالشفافية مع  ، JCDecauxو تزويد  JCDecauxباملعلومات املتعلقة
بالوضع االقتصادي واملالي ألعمالهم بأمانة تامة امتثا ً
ال للوائح وممارسات قطاع نشاطهم املعتادة .
التنافس العادل :يجب أن ميتثل املوردون للقوانني واللوائح املعمول بها بخصوص املنافسة احلرة والعادلة،
وأال يصدر منهم أي سلوك مسيء أو غير قانوني أو انتهاكات أو ممارسات تق ّيد املنافسة أو تكون معادية
لها :االتفاقات وإساءة االستفادة من منصب حاكم واالستغالل التعسفي حلالة االعتماد االقتصادي لدى
العميل أو املورد .
امللكية الفكرية :يتعهد املوردون باحترام حقوق امللكية الفكرية ملجموعة  JCDecauxمن خالل احترام
اختراعاتها ،وتطوراتها ،ومفاهيمها ،وأسرارها التجارية ،وبراءات االختراع ،وحقوق النشر ،والعالمات
التجارية ،وحقوق امللكية الفكرية األخرى ،مبا في ذلك على سبيل املثال ال احلصر ،عدم إعادة إنتاج صور
 JCDecauxألثاث الشوارع و/أو عالمات جتارية على أي وسيط أ ًيا كان دون احلصول على موافقة
كتابية مسبقة من مجموعة  JCDecauxاملعنية .
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التزامات املوردين
السرية :يتعهد املوردون بحماية املعلومات الشخصية واملعلومات السرية أو امللكية اخلاصة مبجموعة
 JCDecauxالتي ميكنهم الوصول إليها من خالل االمتثال للقوانني واللوائح املعمول بها في الوالية
القضائية ذات الصلة وأي اتفاقيات سرية معمول بها .
التنبيه وعدم االنتقام :يتعهد املوردون بإبالغ  JCDecauxعن أي انتهاك لقواعد البيئة أو املجتمع أو
األخالقيات املنصوص عليها في مدونة قواعد السلوك هذه ،بجانب تشجيع موظفيهم داخل ًيا على التعبير
عن أية مخاوف ،أو اإلبالغ عن أو التنديد بأي انتهاك للمعايير القانونية واألخالقية تتم مالحظته ،دون
اخلوف من االنتقام .
حماية البيانات الشخصية :في إطار تنفيذ العقد املُبرم بني  JCDecauxومورديها ،يلتزم املوردين بتجميع
البيانات الشخصية املتعلقة مبجموعة  JCDecauxو/أو موظفيها ومعاجلتها إلدارة العالقة التعاقدية.

و ﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد ،ﯾﺗﻌﮭداﻟﻣوردون ﺑﺈﻋداد ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻼﺋﺣﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 679/2016
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  27اﺑرﯾل 2016

اجلانب االجتماعي
يجب على املوردين االلتزام بالقوانني واللوائح احمللية والوطنية والدولية املعمول بها في مجال عالقات العمل
والعمالة .
:يجب أن يلتزم املوردون على األقل باملعايير الدولية

التالية.

حظر السخرة (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  29ورقم  :) 105ﯾﺣظر ﻋﻠﻰ اﻟﻣوردﯾن اﺳﺗﻐﻼل أي ﺷﻛل ﻣن
من أشكال اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺳرﯾﺔ أو اﻻﺟﺑﺎرﯾﺔ ﯾﺗم ﺟﻠﺑﮭﺎ ﺗﺣت اﻟﺗﮭدﯾد ﺑﻔرض ﺟزاءات أو ﺣﺟب ﻣﺳﺗﻧدات اﻟﮭوﯾﺔ أو اي اﯾداع
تأميني عن العمال أو أي قيد آخر .

حظر عمل األطفال (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  :) 138يجب على املوردين االمتناع عن توظيف
األشخاص الذين تقل أعمارهم عن السن احملدد إلكمال مرحلة التعليم اإللزامي في الوالية القضائية ذات
الصلة أو من تقل أعمارهم عن  15عا ًما بأي حال .
حرية تكوين اجلمعيات واملفاوضة اجلماعية (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  87ورقم  :(98يجب على
املوردين االعتراف بحرية املوظفني في تكوين اجلمعيات وحق املفاوضة اجلماعية واحترامهما.
املساواة في املعاملة (اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم  100ورقم  :(111يلتزم املوردون مبعاملة جميع
موظفيهم بعدالة ونزاهة ،بجانب حظر أي متييز من حيث التوظيف أو احلصول على التدريب أو الترقية أو
الفصل من اخلدمة ،على أساس اجلنسية أو األصل االجتماعي أو العرقي أو اجلنس أو الدين أو العمر أو
اإلعاقة أو امليول اجلنسية أو الرأي السياسي أو أي شكل آخر من أشكال التمييز وف ًقا للقوانني واللوائح
املعمول بها في واليتهم القضائية.
املعاملة اإلنسانية :يجب على املوردين حظر أي شكل من أشكال العقوبة البدنية والعنف املعنوي أو البدني
والتحرش النفسي أو اجلنسي .
ساعات العمل (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  :) 30يجب على املوردين االمتثال للوائح الوطنية واحمللية
املتعلقة بالقيود املفروضة بخصوص عدد ساعات العمل وتنظيم ساعات العمل اإلضافية.
وف ًقا التفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم
ال تقل عن أربع وعشرين ساعة متواصلة .
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االمتثال
األجور :يجب على املوردين اعتماد سياسات األجور التي تتوافق مع احلد األدنى القانوني لألجور احملدد في
القوانني الوطنية أو احمللية أو تزيد عليه؛ أو ،في حالة عدم وجود تشريع محدد ،توفير أجر منتظم يلبي
االحتياجات األساسية.
اإلجازة املدفوعة :وف ًقا للوائح احمللية أو الوطنية املعمول بها ،مينح املوردون موظفيهم احلد األدنى من
اإلجازة املدفوعة لكل سنة من اخلدمة ملوظفيها على أقل تقدير ،على النحو احملدد في كل والية قضائية
ستفضل JCDecaux
JCDecauxاملوردين الذين ميتثلون التفاقية منظمة العمل الدولية رقم

. 132

إجازة األمومة :يلتزم املو ّردون مبنح احلد األدنى من أيام إجازة األمومة وف ًقا للوائح احمللية أو الوطنية املعمول بهما
وسيبذلون قصارى جهدهم لضمان عودة املوظفة التي حصلت على إجازة إلى وظيفتها أو وظيفة معادلة لها عند
عودتها إلى العمل .
 CDecauxاملوردين الذين ميتثلون التفاقية منظمة العمل الدولية رقم
ستفضل JCDecaux

.103

الضمان االجتماعي :يلتزم املوردون باالشتراك في أنظمة الضمان االجتماعي اإللزامية املعمول بها في كل
والية قضائية.
وستفضل  JCDecauxاملوردين الذين يسعون إلى احتواء أي قصور في أنظمة الدولة حلماية املوظفني بإعداد نظام
تأميني خاص ،يشمل خدمات الرعاية الصحية أو التأمني ضد العجز أو التقاعد وف ًقا التفاقية منظمة العمل الدولية
رقم .102

الصحة والسالمة والنظافة
يجب أن يلتزم املوردون ،على األقل ،بالقوانني واللوائح املعمول بهما في واليتهم القضائية واتخاذ التدابير الالزمة
لضمان توفير بيئة عمل آمنة وصحية ملوظفيهم واحلفاظ على سالمتهم البدنية وف ًقا لالتفاقية رقم  ، 155سواء أكان
ذلك في ورش عمل باملصنع ،أو باملكاتب واملرافق اخلارجية أو أماكن املعيشة ،مثل كافيتيريا ومطعم الشركة .
السالمة في مكان العمل :يجب على املوردين التأكد من توافق املباني مع معايير الصيانة والسالمة املعمول بهما من
خالل فحص هذه املباني منتظمة على أيدي خبراء ،بجانب ضمان املوردين أن اآلالت واملعدات املوجودة في مكان
العمل آمنة .
تدريب السالمة :ستفضل  JCDecauxاملوردين الذين دربوا عمالهم على تشغيل اآلالت واملعدات وأبلغوا عمالهم
بإجراءات السالمة املرتبطة بهذه اآلالت واملعدات .
التأهب للطوارئ :ستفضل  JCDecauxاملوردين الذين حددوا املخاطر املتعلقة بالصحة والسالمة وق ّيموها ،ومن
قاموا بتنفيذ إجراءات وخطط عمل للوقاية منها ،ودربوا عمالهم على االستجابة في حالة الطوارئ .
حوادث العمل :يجب على املوردين تنفيذ إجراءات وأنظمة ملنع حوادث العمل واألمراض املهنية واحل ّد منها ومراقبتها.
يجب على املوردين االمتثال لقوانني الصحة والسالمة املهنية املعمول بها ومتطلبات التأمني السارية ،مثل التأمني
التعويضي للعمال .

يجب على املوردين حتديد درجة تع ّرض موظفيهم للعوامل الكيميائية والبيولوجية والفيزيائية وتقييمها؛ وتزويد
موظفيها باملعدات الواقية املناسبة .
العمل البدني :ستفضل  JCDecauxاملوردين الذين ادركوا و قدروا تع ّرض موظفيهم للمخاطر املرتبطة ببعض
املهام البدنية  :عمليات التشغيل ،نقل األشياء الثقيلة ،الوقوف لفترات طويلة ،املهام املتكررة بإفراط ،إلخ .
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التزامات املوردين

النظافة في مكان العمل :وف ًقا لقواعد النظافة املعمول بها والسارية ،يجب على املوردين أن يوفروا ملوظفيهم
أماكن عمل نظيفة وجيدة التهوية ،بها مرافق صحية قابلة لالستخدام ،ويتوفر بها مياه للشرب ومناطق لتناول
الطعام .يجب أن تكون أماكن اإلقامة واملساكن التي يوفرها املوردون نظيفة وصحية وآمنة و مهيئة للعيش
(يتوفر بها املاء الساخن والتدفئة والتهوية وذات مساحة كافية (.
شهادة نظام إدارة الصحة والسالمة :ستفضل  JCDecauxاملوردين الذين حصلوا على شهادة من نظام
إدارة الصحة والسالمة )شهادة  OHSAS 18001أو ما يعادلها( لغرض تقييم املخاطر املرتبطة بأنشطتهم
والتحكم فيها وتوقعها وزيادة الوعي بني املوظفني واملوردين .

اجلانب البيئي
يجب على املوردين االلتزام على األقل باللوائح احمللية و/أو الدولية السارية والتي تنطبق على أنشطتهم في مجال
حماية البيئة .
املياه :يجب على املوردين معاجلة مياه الصرف قبل إطالقها في البيئة الطبيعية أو معاجلتها في محطات معاجلة املياه
املصرح بها.

ستفضل  JCDecauxاملوردين الذين لديهم سياسة للحد من استهالك

املياه .

النفايات :يجب على املوردين فصل النفايات اخلطرة عن النفايات غير اخلطرة ،وذلك على أقل تقدير ،ثم تخزين هذه
النفايات في ظروف مالئمة وضمان معاجلتها وف ًقا للوائح احمللية السارية .

ستفضل  JCDecauxاملوردين امللتزمني باتباع نهج تقليل كمية النفايات الناجتة و رفع معدالت إعادة تدوير
هذه النفايات .
املنتجات اخلطرة :يجب على املوردين حتديد املواد الكيميائية واخلطرة ثم تسجيلها وإدارتها بطريقة مناسبة ،وف ًقا
للوائح املعمول بها ،ووف ًقا لنهج يضمن السالمة عند مناولة ونقل ،وتخزين ،واستخدام ،وإعادة تدوير ،وإعادة استخدام
هذه املنتجات اخلطرة والتخلص منها .
تتطلب  JCDecauxمن موردي املنتجات اإللكترونية لديها االمتثال للتوجيهات الصادرة بشأن تقييد استخدام مواد
خطرة معينة في املعدات الكهربائية واإللكترونية ) (RoHSونفايات املعدات الكهربائية واإللكترونية ) (WEEEواالمتثال
للوائح تسجيل املواد الكيميائية وتقييمها والتصريح بها وتقييدها ) (REACHللمنتجات املصنعة لصالح . JCDecaux
تتوقع  JCDecauxمن مورديها مشاركة التزامهم فيما يتعلق بحماية البيئة ،واحلفاظ على املوارد الطبيعية
ومكافحة تغ ّير املناخ سواء في إطار األنشطة التي مت تنفيذها لصالح  JCDecauxوفي بقية أنشطتها كذلك .

شهادة نظام اإلدارة البيئية :ستفضل  JCDecauxاملوردين احلاصلني على شهادة نظام اإلدارة
البيئية(  ISO 14001أو ما يعادلها) لغرض تقييم ومراقبة وتوقع املخاطر املرتبطة بأنشطتهم وزيادة الوعي
بني املوظفني واملوردين .
انبعاثات الهواء :ستفضل  JCDecauxاملوردين الذين يتبعون سياسة للتحكم في الغازات الدفيئة
والضوضاء وانبعاثات الغبار واجلزيئات الكيميائية املتطايرة وتقليلها .
احلفاظ على املوارد الطبيعية :ستفضل
واملواد اخلام للحفاظ على املوارد الطبيعية .

JCDecaux

املوردين الذين لديهم سياسة للحد من استهالك الطاقة

املتغيرات/االبتكارات البيئية :بهدف االنتقال نحو نهج إلنشاء قيمة مشتركة ،ستفضل  JCDecauxاملوردين
الذين يقدمون منتجات أو خدمات ذات تأثير بيئي أقل ضمن املواصفات التي طلبتها  JCDecauxوستفضل
تطبيق املمارسات اجليدة التي تراعي البيئة .
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االمتثال

4

التطبيق ،والتعميم ،واملراقبة

إجراءات التطبيق والتعميم
ُيعد التوقيع على مدونة قواعد السلوك مبثابة قبول من املوردين للشروط الواردة فيها وتعهد جتاه مجموعة
باالمتثال الصارم للحد األدنى من متطلبات . JCDecaux

JCDecaux

حينما تكون القوانني واللوائح احمللية أقل صرامة ،تسري مبادئ مدونة السلوك هذه ،مادامت ال تخالف أي أحكام
قانونية سارية .
تتوقع  JCDecauxمن مورديها ) (1إبالغ مورديهم ومقدمي اخلدمات واملقاولني من الباطن مببادئ مدونة قواعد
السلوك هذه (2) ،التأكد من امتثالهم لها ومن كونهم يستعينون مبوردين أو مقاولني من الباطن ميتثلون لهذه
االلتزامات نفسها ،ومن تصرفهم باالمتثال إلى القوانني واللوائح املعمول بها في الواليات القضائية التي تعمل فيها.

التحقق والتقييم
حتتفظ  JCDecauxباحلق في مراجعة والتحقق من امتثال مورديها ملتطلبات مدونة قواعد السلوك هذه .و يتعني على
مورديها توفير املعلومات الالزمة للتحقق من مبادئ قواعد السلوك هذه وتقييمها ،وال سيما تقدمي ما يثبت احلصول
على املوافقات االجتماعية والبيئية .
في هذا الصدد ،طﺑﻘت  JCDecauxعملية تتألف من خطوتني لتقييم مورديها:
.1

يتم تقييم املوردين داخل ًيا من جانب  JCDecauxلتقييم درجة امتثالهم ملدونة قواعد السلوك من ناحية ،و تقدير
أدائهم إجما ً
ال فيما يتعلق بالتنمية املستدامة من ناحية أخرى .
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التطبيق ،والتعميم ،واملراقبة

 .2قد تتم مراجعة املوردين بواسطة JCDecaux
املنصوص عليها في مدونة قواعد السلوك .

أو طرف ثالث بتكليف من  JCDecauxلضمان االمتثال للمبادئ

تُعد هذه العملية جز ًءا من نهج الشراء العاملي للمجموعة وهي مدمجة في عمليات التقييم والتدقيق التشغيلي (التكلفة
واجلودة والوقت) للموردين والتي أجرتها مجموعة . JCDecaux
في حالة حدوث إجراءات أو أحكام تنتهك مدونة قواعد السلوك ،أو رفض املورد حتسني هذه اإلجراءات أو األحكام
غير املمتثلة ملدونة قواعد السلوك احلالية أو لم يبذل اجلهود الالزمة لتحسينها ،ستحتفظ  JCDecauxباحلق في إنهاء
جميع العقود املبرمة مع هذا املورد مبا يتوافق مع املادة  23من الشروط واألحكام العامة للشراء .
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مدونة JCDecaux
لقواعد سلوك املوردين

إصدار 2018

مدونة JCDecaux
لقواعد سلوك املوردين
إصدار 2018

بالتوقيع على هذه الوثيقة وإعادتها ،يؤكد املورد معرفته بجميع املبادئ احملددة
في مدونة قواعد سلوك املوردين ملجموعة  JCDecauxويتعهد باالمتثال لها
اسم الشركة وعنوانها :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اسم الشخص املو ّقع :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الوظيفة:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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