
 

 

 
 

 


	ورا��، ش                                                                 �� .م.إ

 

 �دو� ا�
�وك وا������ت                                                            

 
 
 

��ل ا�	ط��ق�.  

	ورا��، ����� 	ط�ق أ�*� &�% �دراء و �وظ"! 	ط�ق �دو� ا�
�وك وا���ق ھذه &�% �دراء و�وظ"!  ر�� إ

، 0! ا�و�ت ا�ذي � �ر "ا�طراف ا�� �و��"� �ر 0��� �-ده إ�% �ل ا��دراء وا��وظ"�ن �-��رة . ا� ر��ت ا�	��-� �,�

	ورا�� و ا� ر��ت ا�	��-� �,� �-��رة ��  ".ا� ر��"0�3 إ�%  ر�� إ

 
 

  .ا�,دف
�ث دا0-ت و�� زا�ت 	دا60 &ن أ��ق ا�&��ل ا�
���� وا�ر0�-�، و&ن 	"	�ر ا� ر�� ���5�م ا�	! 	د�ر �,� أ&���,�، 4

ا�	>��د ) 1(و�,ذا ا�;رض، 	
-% ھذه ا��دو� إ�% . ا
	���5 ا� �ص وزاھ	3 0��� ��ص �ل ا��-���ت وا�	-���ت

�� 	,م ا�
�وك ا�5) 2(&�% ا�	زام ا� ر�� ��������ت و	5�دھ� ����5ون؛ �
و! 	4د�د أر�6 �-���ر أ�

	و0�ر آ���ت ا�	���< &ن ا	,���ت ا��-�و�� أو ا�� �وك 0! أ�رھ� ا��ر	�ط� ����5ون أو �����ق؛ ) 3(وا����!؛
 .ا��
�&دة &�% 	4ري ا��را@م و	�0�,�) 4(و
 

�ق و�ن �ط�ق 	-5د ا�5*��� ا������ و	و&,� ا�	! �د 	�رز &د ا�5��م �>&��ل ا� ر��، A0ن �دو� ا�
�وك وا��
ھذه 	5وم ��5م د��ل 	5ر��!؛ إذ �	-�ن &�% ا�طراف ا�� �و�� أن �	ذ�روا، 0! �وا�,	,م ���وا�ف ا���	�
� �ن 

ا��4�� ا������، ا�	زام ا� ر�� ��-���ر ا���ق &�% أ&�% �
	وى وأن �ط��وا ا�B��4 �ن ا�� ر0�ن، وا��دراء، 
  .ل ا�	! �5و�ون �,� �E��B ا� ر�� �,ذا ا�D	زامو�ل  �ص آ�ر ��	ص �,دف ا�	>�د �ن �را&�ة ا�0-�

 
 

 .ا��-���ر ا������
 

1- E��Bرب ا���*	:  
د�� 		-�رض ��4�B ا�"رد ا� �B�� �>ي  �ل �ن ا� ��ل �E��B� 6 ا� ر��& E��B��� *�رب	ك �. ��ون ھ

� E��B� 3� ون�	رف أو B	� 5وم ا�طرف ا�� �ول� ��د 	B-ب &��,,� ا�5��م و�د �B4ل 	*�رب ا��E��B ھذا 4�
و�د �B4ل 	*�رب ا��E��B �ذ�ك &د�� �B4ل ا�طرف ا�� �ول، . �-�ل �E��B ا� ر�� ��ل �و*و&�� و�0&���

3�B أو ��B,� ��� ر��� ���	و�د 	 �ل ا�5روض . أو أ4د أ0راد أ
ر	3، &�% ا�	��زات  �B�� G�ر � رو&� 
و&�% و�3 ا�	5ر�ب، . و�� أو إ�% أ0راد أ
رھم 	*�ر�� ���E��Bأو ا�	زا��ت ا�*��ن ا���و�4 إ�% ا�طراف ا�� �

�0س، أو ز�ون أو � E��B� 3	ل 0! ا�و�ت ذا;	 � ��3 دا@�� �� ��ون ھ�ك 	*�رب ��E��B ا�طرف ا�� �ول 4�A0
 .�ورد



 

 

  
	
3 �	-�ن &���م اA0 ؤل�
 �رة ا�� رف �د D ��ون 	*�رب ا��E��B وا*�4 دا@��؛ �ن أ�ل ذ�ك، A0ذا ��ن �د��م 	

�;! &�% �ل طرف . &���م أو �د�ر�م أو ا
	 �رة ا��د�ر ا����! أو ا��د�ر ا��5و! إذا 
�4ت ا�ظروف �ذ�ك�
� �ول &�% &�م �	*�رب �E��B 54�5! أو �4	�ل أن �4�ط ا�� رف، أو ا��د�ر، أو �ل  �ص آ�ر ��	ص &��� 

 �
  .�ن ھذه ا��دو��ذ�ك؛ أو �ط�6 &�% ا��طوات ا��و*�4 0! ا�"5رة ا����
 


	ورا��، &ن أي ��� ا�	د��ق و�ر@�س ���س إدارة  ر�� إ��ب &�% �ل �دراء ا� ر�� و�وظ"�,�، ا�� ف ���
E��B��� *�رب	0! أي  ���
وD ���ن ا	��ذ أي إ�راء �	-�ق . �-���� أو &��� �ن  >,� أن 	�ون إ�% 4د �-5ول 

3	�J	 ل �� �م�ق �طرف أو ��-���� �ن ھذا ا��5�د�	ا� ���.  
  

6 &�% ا�طراف ا�� �و�� أن 	�ل �4��B,� ا�"رص ا�	! 	م ا�	 �0,� �ن ��ل ا
	-��ل ��	���ت ا� ر��، أو ��
�وز ��طرف ا�� �ول ا
	-��ل . �-�و��	,�، أو �ن ��ل ��B,�، دون �وا�50 ���س إدارة ا� ر�� ا���5*�� D ���

� 3�B
�E �ي �
	�دم ��	���ت ا� ر�� أو �-�و��	,� أو �� Dر � روع، و�G !	ب ذا
ن أ�ل ا�B4ول &�% �
و		-,د ا�طراف ا�� �و�� ���د�0ع &ن �E��B ا� ر�� ا�� رو&� . �>ن ��0س ا� ر�� � �ل ��� ر أو G�ر ��� ر

�  .�	% ��ن ذ�ك ���
  
 :ا��Lص 0! ا��-���� -2

و�ت 4�ن و�6 �ل  �ص، ��� ��;! &��,� �	-�ن &�% ا�طراف ا�� �و�� ا�	-��ل �>��ق وأ��� 0! �ل  
0
�ن وا��ورد�ن �0
� �"	و�4 و&�د�� 50ط، &ن طر�ق �-���� ا���ا�	Bرف �4
ن �� و���-��� ا��ز��، و�وض �


ر�� �-�و��ت ا������، وا�	�ك ا��-�و��ت ا�	��ر�� ا�
ر�� ا��	B4ل &��,� . وا�ز��ء وا�ز��ء ���ق 4
ن 6و��
ھذا . �ك، و	4ر�ض �
	�د��ن ��4��ن أو 
��5�ن &�% إ0 �ء �Jل ھذه ا�
رار إ�%  ر��ت أ�رىدون �وا�50 ا���

وD �4ق �ي طرف � �ول أن ��E ا�	��زا G�ر �
	4ق �ي ��ن &�ر ا�	�&ب ����-�و��ت ا����B، أو إ�"�@,�، 
  .�ن أ ��ل ا����ر
�ت ا���4"� أو إ
�ءة ا
	-���,�، أو �ن ��ل اد&�ء ا�و��@6 ا���د�� أو 	4ر�",�، أو أي  �ل

 

	,دف ا�د&وات ا��ر	�ط� ���&��ل وا�,دا�� ا��ر	�ط� ���	��رة إ�% ر�ط &���ت  ;ل وط�دة و��دة،  D	�B4وا �ن 
&�% �ل طرف � �ول، أو أ4د أ0راد أ
ر	3، أD �5دم أو ��5ل ھد�� أو د&وة . ا��
	,���ن &�% ا�	��ز G�ر � روع

) 4(�م 	"
ر &�% أ,� ر وة أو ر�-�، و) 3(�م 	�ن ���	,� �ر	"-�، ) 2(ا�&راف ا�	��ر��، 	وا50ت �6 ) 1(إD إذا 
�ب &�% ا�طراف . و��6 &�% أي طرف � �ول أن �5دم ا�,دا�� ا�-��� أو ���5,�. �م 	���ف ا�5وا�ن وا�	ظ���ت�

ص �ل ھد�� �د�ت �,م أو &ر*ت ا�� �و�� أن ��� وا �6 ا�� ر0�ن &��,م، أو �درا@,م، أو �ل  �ص آ�ر ��	
 .&��,م وا�	! �-	5دون ��4	��ل �و,� G�ر � رو&�

 

 ا�
ر�� -3

 !�	-�ن &�% ا�طراف ا�� �و�� ا�5�Lء &�% 
ر�� ا��-�و��ت ا��ؤ	��ن &��,� إD إذا أذن �,م �
	 �را� ر�� ا��5و
-�و��ت G�ر ا��	��4 ��-�وم وا�	! �د �
	"�د و		*�ن ا��-�و��ت ا�
ر�� �ل ا��. أو ا�	*ت ا�5وا�ن وا�	ظ���ت ذ�ك

�,0
و ا� ر�� أو 	*ر ��� ر�� أو ز��@,� إذا �� 	م ا�� ف &�� �,إن وا�ب ا�5�Lء &�% 
ر�� ا��-�و��ت . �

	�ر إ�% �� �-د ا	,�ء �دة اD 	;�ل ��� ر���.  

 
 



 

 

4- �,���-	
 :��4�� ��	���ت ا� ر�� و4
ن ا

��ھدة إ�% ��4�� ��	���ت ا� ر�� و*��ن ا�"-���� 0! ا
	-���,�؛ 4�ث ��ون  	
-% �ل ا�طراف ا�� �و��

,� وا�	B5�ر 0! ��4�	,� و	�د�دھ� أJر ��� ر &�% أر��ح ا� ر���	�D . �-ل وا��ق 0ورا 0! �54	ب ا��و���	��!، �

�وز ا
	-��ل ��	���ت ا� ر�� إD 0! ا�&��ل ا�	! 	�B,�، 4	% و. � �وھ� أو 	د��س� D �,���-	
�و ��ن ا

�وح �3� ��B�  راضG�. 

  
إن ا�	زام ا�طراف ا�� �و�� ���4�� ��	���ت ا� ر�� � �ل �-�و��	,� ا��ر	�ط� ��������؛ وھ! ا��-�و��ت ا�	! 

		*�ن ا������ ا�"�ر�� �ن ���ل أ
رار ا�	��رة، و�راءات ا�D	راع، وا�-���ت ا�	��ر��، و54وق ا�ط�6 وا�	>��ف؛ 
�0�*L��  م، و�وا&د���B	6، وا��B	وا� �
إ�% ا��-���ت، وا�	
و�ق، و��طط�ت ا�*��ن، وأ0��ر ا�,د

�وز  رھ�� D !	ت ا����ت، وا��-�و��ت ا��ر	�ط� ����ور وا�	�5ر�ر وا����
إن ا
	-��ل ھذه . ا��-ط��ت، وا�
 �
��
� ���,	3 ا��-�و��ت ا
	-��G D�ر �
�وح �3 أو G�ر � روع �د � �ل ا& N	ا� ر�� ا���5*�، و�د 	

���@�� أو �د�  .&5و��ت 
 

  :�را&�ة ا�5وا�ن، وا�5وا&د، وا�	ظ���ت -5
� �ل ا��*وع ���5ون، إن &�% �
	وى ا�ص أو &�% �
	وى ا�روح، ا�
�س ا�ذي �ت &��3 ا� ر�� �-���رھ�؛ 

�ل ا��
	و��ت ���5وا�ن ا�4�و��� وا�5وا&د إذ �	-�ن &�% ا�طراف ا�� �و�� وھ! 	د�ر أ&��ل ا� ر�� ا�	5�د &�% 
 .وا�	ظ���ت ا��ط��5 ���4�م ا������ ا��;ر���

 
 

 ا	,���ت ���-���ر ا������
 

	,���ت ا��	54ق �,� أو ا�� �وھ� -1D< &ن ا���	ا�:  
��دو� ا��	54ق ���< �دراء ا� ر��، و�دراؤھ� ا�-��ون، و�وظ"وھ� ا�����ون و ا��5و�ون 0ورا &ن �ل ا	,���ت ا

� ا�	د��ق�و�	و�ب &�% �ل ا�طراف . �,� أو ا�� �وھ�، و���رون ر@�س ���س إدارة ا� ر�� ا���5*� و ر@�س �
ا��رى ا�� �و�� �,ذه ا��دو� إ�4ط� ا�� ر0�ن، وا��دراء، و�ل  �ص آ�ر ��	ص &��� ��ل 
�وك 	م ا�	54ق �ن 

  . 0! ذ�ك �وG 3�ر أ���! أو G�ر  ر&! أو 	م اD 	��ه
 

	,���ت -2Dء�� &ن ا�
  :ا��
 �� ا�	د��ق ا�	��-� �� ر�� ا���5*�، أو �ن �وب &,�، �و�وع ا	,�ك ��� ر أو G�ر ��� ر �,ذه ا��دو�إذا أ�رت �

�وز �-���� ا�طراف � 3A0 -��5 ����و*وع؛	4ب ا��-�و��ت ا��
�ن ��ل ا�	��ؤ 0! ا�	���< أو �ن ��ل 
و		*�ن ھذه ا�-5و��ت . � �-دم ا�	5�د ����5ون، �-5و��ت �د 	Bل إ�% إ�-�دھ� �ن ا��Bب أو إ���	,�ا�� �و��، ا��دا

� ا�	د��ق �3، �"ض ر	�	3 أو إ&�دة 	وظ�"3 �� O�و�	ك، �,	Dورط 0! ا	ص ا��� �� �,�ا�Lط�رات ا��	���� ا��و
Dر و ا�و�د 	 �ل ا	,���ت ھذه ا��دو� . �	��زات0! �Bب آ�ر، أو 	و��"B4 6� 3و�3 أو &دم B4و�3 &�% ا�

�@�� أو �
ؤو���ت �د�� *د ا�طراف ا�� �و�� ا��دا� أو *د ا� ر���,� &5و��ت & N	�5ون و�د 	��� Dإ�� .
 .إن ���6 ا�طراف ا�� �و�� �,ذه ا��دو� �د&وة ��د �د ا�-ون 0! ا�	54��5ت ا�دا���� ا��ر	�ط� �
وء ا�	Bرف

 
 



 

 

  .ا�L	�Jلإ�راءات 
  

 3�م *د ا�����"�ت ا��ر	�ط� �,ذه ا��دو�؛ إD أ
� ��ز�ون ���-� ���-�ل 
و�� �ن أ�ل *��ن 	4رك 
ر�6 و�إ
D ت �-ر�0 �� إذا و�-ت ����"� أمD�4ب 0! �-ض ا�-B� . ن أن���! 	ت ا�D�4ل ا��و�6 	6 �ط	
 D �و��� أ

3 �ن ا�ھ��� ����ن 	و0ر� &�% طر�A0 ،65	�@ط�ر ��د أو �*�د�إ���م ا��طوات ا�	! ��ب . �5 ��وا�,� � �ل 
  :ا
	4*�رھ�

  
  

� �در ا�L��ن إ���د ا�4ل . 	>�دوا �ن B4و��م &�% ���0 ا�و��@6� %
�	-�ن &��� ا���Lم ا���د ����و*وع 4	% �	

ب�  .ا��

  
  


�م"�راء ا��ط�وب �! ا�5��م �3 &�% و�3 ا��Bوص؟: إ
>�وا أLق؟ �� ھو ا@D ر�G ق أو��Q� ��0� ھل ��دو �
  .ا4	��وا إ�% *��ر�م وإ�% 4وا
�م، A0ذا �دا ��م أي  !ء G�ر أ���! أو G�ر D@ق، 0,و �ذ�ك

  
  

ھل ز��ؤك &�% &�م ����ر؟ �د ��دو إ راك . 0;���� �� 	�ون ھ�ك �
ؤو��� � 	ر��. ��وا �
ؤو��	�م ودور�م
 3	 ��  .�-,م أ�را �
�&داأ ��ص آ�ر�ن 0! ا�� �ل و�

  
  


�� ��ل ا�� ��ل؛ 0! ا�-د�د �ن ا�D�4ت، ��ون . �� وا ا��ر �6 ا�� ر0�ن &���م�
	-	�ر ھذه ا��
>�� د��� أ
) ھ�(وإ را�3 ) ھ�(��م &ن ا
	 �ر	3 ) ة(ا�� رف &���م أ0*ل إ���م ����و*وع ��م، و
��ون أو 
	�ون ��	ن 

  .0! &���� ا	��ذ ا�5رار
  
  


�&دة �ن ��Bدر ا� ر��أط��وا ا�� . 6� �� ��*� � ��� N&ب أو �ن ا��ز
��درا �� �د ��ون �ن G�ر ا��

ب؛ �� وا ا��و*وع ��4�� �6 �د�ر �ا�� رف &���م، أو �د 	-	5دون أن ھذا ا�� رف �د أ�د�م ����واب G�ر ا��

  .��	��م أو �د�ر ا��وارد ا�� ر��
  
  

	,���ت ا���D;وا &ن ا��	م أن ���5م&�	Dوف �ن ا� ��إذا ا�	*ت و*-�	�م أن 	ظل ھو�	�م . ��� � �ل 
ري دو
	�5م Dل ا�4وال ا�6 0! 
ر��، A0ن ا�	زا��ت ا� ر�� ا��5و�� 	�4! إ�"�ء ھو�	�م �در ا�L��ن؛ إذ أن ا� ر�� 	�

��	,���ت ا������ �4
ن Dل �ن ��< &ن ا�وا&3 �ن   .��ل أ
  
  

  . إن �	م D 	-��ون �� ��ب &���م ا�5��م �3، �0ط��وا اLر �د وا�	و��3 ��ل ا�5��م �>ي 	Bرف. إ
>ل ��ل أن 		Bرف



 

 

  
  :< &ن ا�����"�ت�وات ا�	���

  

�	م 	 ��6 أي �وظف &�% &�م �>ي 
�وك G�ر D@ق ار	�ب أو &�% و ك أن �ر	�ب دا�ل ا� ر�� ا���5*� 

	ورا�� أو إ4دى ا� ر��ت ا�	��-� �,� ��Lغ إ"  : دارة ا��را�-� ا�دا���� ��
	�دام ا�5وات ا�	����إ

  


	ورا��: &وان ا��ر�د• "  .م.ش ،إ
  ا�	د��ق ا�دا��! �
م                    

  ��زا	
�م                     
ون و ز�5  �رع	�5ط6                    � S ر ط�ري  &�د�ر��� -أ�!   ط

  
• !  ma.investorama@audit:  ا��ر�د ا�L�	رو
  212+  33 85 44 664 :ا�,�	ف •
  85 37 34 539 212+ا�"��س  •

  
  

�ن إ�% ا���-� ��ل 
�&�ت ا�-�ل JDء(�ن ا�
� �
� �4��B إ�% ا�
�د��Jن ا��( 
 


