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 الُحكم 

 

"(، الشركةهذان استئنافان مقدمان من شركة الخدمات المالية الدولية )قطر( ذ.م.م )يُشار إليها في ما يلي باسم " .1

  . 2009"( في عام  المركز)يُشار إليه فيما يلي باسم " وهي شركة تم تأسيسها وتسجيلها في مركز قطر للمال  

وهذان االستئنافان على قرارين صادرين عن مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال )يُشار إليه فيما  

 "(، وهما: المكتبيلي باسم " 

 

المدعية  حيث كانت السيدة "أ" هي    2020نوفمبر    17بتاريخ    2020لعام    17( البت في الشكوى رقم  1)

شكوى المدعية من إنهاء عملها بسبب    -1وكانت الشركة هي المدعى عليها، والتي ُحكم بموجبها بأّن  

 ن م  23و   61  لمادتينا  نتهكتا  دق  لشركةا  أنو  -2  ليمة،س   سسأ  لىع  ائمةق  انتك  ١اإلبالغ عن المخالفات

 نم  لمخالفاتا  نع  إلبالغا  سببب  لمدعيةا  صل ف  الل خ  ن م  لمالل  طرق  مركزب  لخاصةا  لتوظيفا  وائحل

 و  ؛نذارإ ابقس وند

 

 انتك   يثح  2020  كتوبرأ  27  تاريخب   لمعدلة(ا  بصيغتها)  2020  عامل  18  قمر  لشكوىا  يف  لبتا  (2)

  لمدعيةا  كوىش -1  أنّ ب  موجبهاب   كمحُ   التيو  ليها،ع   لمدعىا  يه  لشركةا  كانت و  لمدعيةا  يه  ب""   لسيدةا

  أنو  -2 ليمة،س سسأ لىع ائمةق انتك لمخالفاتا نع حميةم قاريرت تقديمب قيامهال لضررل لتعرضا نم

  صل ف  اللخ  نم  لمالل  طر ق  مركزب  لخاصةا  لتوظيفا  وائحل  نم  23و   16  لمادتينا  نتهكا  دق  لشركةا

   نذار. إ ابقس وند  نم لمدعيةا

 

  14  يف  لشركةل  لتنفيذيا  لرئيسا  أ"،"   لسيدةل   نذارإ  ابقس  وند  نم  الفصل ب  لقضيةا  يف  لواردةا  لمسائلا  تتعلق .2

  لدفع ا   مت  قدف   باختصار،و  .2020  بتمبرس  27  يف   لشركةا  ي ف  المتثالا  سمق  ئيسر  ب"،"   السيدةو  ،2020  بتمبرس

  لسيد ا  فع د  قدف  لك،ذ   لىع   رد ا و  جيه.و  سببل  انتك  لفصل ا  ملياتع  أنب  لشركةا  نع   يابة  ن  ايسف  لسيدا   بلق    نم

مةا   لجهةا  لى إ خالفاتم  قوعو  نع لموظفينا  بالغإ  سببب  ان ك  لفصلا  أنب  لمكتبا نع  يابة  ن  اركرب   ام  يف  لمنّظ 

  لك، ذ   لىع   ورد ا  لقرارات.ا  أييدت  جبي  أنهو  لشركة،ا  اخل د  لمزعوما  لنحوا   لىع  لمقبولةا  يرغ  الممارساتب  تعلقي

 عدب درتص  لكذ كسع  لىإ شيرت لتيا لقراراتا  أنو حيحة،ص صورةب صرفهات ي ف لشركةا ضيةق مثلتت قدف

 انب ا. ج نحيتهات جبي أنهو زيه، ن يرغ تحقيقل لمكتبا جراءإ

 

  لذي ا  و أ  لشركةا  يف   ألسهما  ن م  لمطلقا  لمستفيدا   لمالكا   ايس،ف  ودولفر  لسيدا  الستئنافاتا  يف   لشركةا  يمثل .3

  لشركة. ا  نع  يابة  ن  الستئنافات ا  عم  لتعاملل  ّوضهف  دق  الشركةب  لعملياتا  ديرم  نأ  لمحكمةا  خبرأ  وقد  ذلك.ك  انك

 لدوحة. ا وك ندآ اليدك ركةش نم اركرب وناثانج لسيدا لمكتبا ويمثل

 

 
 في ضوء االستنتاجات الواردة أدناه التي توصلت إليها المحكمة في ما يتعلق باإلبالغ عن المخالفات، فقد قامت بإخفاء أسماء المّدعين.  ١
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 لوقائعيةا  لخلفيةا  فسن  نهمام  كل ل  كنل  دة،ح لى ع  لقضيتينا نم  ضيةق   لك  يف لنظرا  جبي  نه أ  نم  لرغم ا   وعلى .4

 لمحكمةا  ضتق  ،2021  ارسم  8  يف  لطرفين،ا  راءآ  لىع  لحصولا  بعدو  لقضايا،ا  فسن  تثيرو  بير،ك  دح  لىإ

 ع ا. م يهماف النظرو الستئنافينا الك دارةإ لواجبا نم أنّهب

 

 نجياني،إ  ويجيال  لسيدةا  نأ  هوو  الستئناف،ل  ديد اج  ساس اأ  لواقعا  يف  انك  ام  لشركةا  ثارتأ  ،2021  ارسم  16  في .5

 ملية ع  ثناءأ   خصيةش  صالح م  عارضت  الة ح  ي ف  انتك  لمال،ل   طر ق  ركزم  يف  لتوظيفا  عاييرم  كتبم  فّوضةم

  نم  صفتهاب  2019  امع  يف  لشركةا  عم  ملع   القةع  قامتأ  نهاأ  ساسأ  لىع  لقراراتا  صدارإ  عندو  لتحقيقا

 ارسم  17 وفي  لبداية.ا  يف  لنقطةا  ذهه  ثارةإ   نبغيي  انك  نهأ  ساسأ  لىع  لمكتبا  عترضا   وقد  لشركة.ا  مالءع

  ألساسية، ا  ججهماح  يف  عالجتهام  مكني  لتيا  لنقطة ا  شأن ب  لطرفينا   لىإ  تستمعس  نهاإ  لمحكمةا  التق  ،2021

  افظاتح  يف دراجهاإ  يجبف لطرفين،ا  نم  ي  أ  نم  لنقطةا  ذهه  لىع  ضافيةإ  دلةأ يأ  ناكه  انك  ذاإ  أنهب  قضتو

 الستماع.ا لسةج جلأ نم لمستنداتا

 

  بريل أ  19  يف   عدبُ   نع   زئيةج  بصورةو  لمحكمةا  اعةق  يف  زئيةج  صورةب  الستئنافا  ماعس  لسة ج  قدت عُ   لقد .6

 لبحث،ل  قابلةو لصفحاتا مرقّمةو فهرسةمُ  افظاتح مسخ نم لمحكمةا مامأ لمقدمة ا  لموادا ألفتت وقد .2021

او  لطرفين،ا  رافعاتم  ضمنتت اك  قدر  اأ  رفط  ل ك  دم ق  وقد   النزاع.ب  لمتعلقةا  لمستنداتا  نم  بير    فوعه د  يض 

  لسة ج  يف  لوقائعية(ا  لدفوعا  لكذ  يف  بما)  فويةش  دفوعب  ستُكملتا  التيو  2021  بريلأ  5  تاريخب  ألساسيةا

  الستئنافات.ا يف لُمثارةا  لقضاياا جديةم صورةب ألساسيةا لدفوعا وتحدد الستماع.ا

 

  لسة ج ي ف دلة أ  يُقدمس خص ش يأ  ويةه حديدت  لطرفينا ن م 2021 ارسم 8 لمؤرخةا لمحكمةا وجيهاتت طلبت .7

  قسم ب  لمنتدبا  لعضوا  ولر،م  يوالدإ  أ()  ستقدام" ال   يسعى"  انك  نهإ  ألساسيةا  جتهح   يف  لمكتبا  الق  وقد  الستماع.ا

  ي ف   ألدلة ا  لتقديم"   لمكتبا  نم  نجيانيإ  ويجيال  )ب(و  لمال،ل  طرق  ركزم  نظيمت  يئةه  يف  التفويضو  إلشرافا

  القتضاء".ا ندع الستماع،ا لسةج

 

  لشهادة ل  ولرم   لسيدا  قديمت  لىع  عترضتا  نهاأ   فادهم  ا م  لمالل  طرق  ركزم  نظيمت  يئةه   تبتك  ،2021  بريلأ  18  في .8

 الستئنافين،ا عم بيرك قائعيو داخلت هال انك  لتيا لشركة ا عم لجاريةا لمسائلا  نم لعديدا يف شارك ام انك نهأل

  لخطر ل  عرضت  ن أ  يمكنو  االمتيازو  السريةب  تعلقت  عقدةم  ضاياق  ثيري  نأ   أنهش  نم  الستماعا  لسة ج   يف  ثولهم  أنو

 الشركة. ب تعلقي ام يف لتنظيميةا ظائفهاو دارةإ لىع لهيئةا درةق

 

  إلجابة ا  دمع  هل  يجوزف  سئلة،أ  يأل  االرتياحب   ولرم  لسيدا  شعري  مل  ذاإ  أنهب  لشركةا  نع  يابة  ن  ايسف  لسيدا  دفع .9

 يئةه  تحقيقاتب   تعلقت  ريةس  علوماتم  يأ  نع  لكشفا  تطلبت   ال  طريقةب  تُطرحس  ألسئلةا  نإ  يلق  قدو  نها.ع

 لمكتب. ا قراراتب  تعلقي  ام ي ف لوقائعا نم لتحققا  لىع قتصرت وفس ألسئلةا أنو لتنظيم:ا

 

ام لمحتملين،ا  لشاهدينا الك اركرب لسيدا  حبس لحالة،ا  ذهه وفي .10   ي ف لبتا نع  اضي ار انك لمكتبا  نأ  لىإ شير 

  فع د  حتمالا   لى ع  افق و  وقد  لشهود.ا  ستجوابال  جالم  ناكه  ليسف  مث  منو  لمستندات،ا  لىإ  ستناد اا  لقضيةا
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 ي أ بديتُ  نأ لممكنا نم انك ذاإ لظروفا ذهه يف لمكتبا دض عاكسم  ستنتاجا ستخالصا نبغيي أنهب لشركةا

 سباب.أ

 

  م، ث  ومن  لشركة.ا  نع  يابة  ن  الستجوابا  يف  لحقا  قطس  لشهود،ل  لمكتبا  حبس   عدب  لمحكمة،ا  ظرن  جهةو  من .11

  وه  ماف  ذلكك  ألمرا  انك  إذاو  لمكتب،ا   دض  عاكسم  ستنتاجا  ستخالصا  نبغيي  انك  ذا إ  ا م  ولح  لسؤال ا  دوري

 الستنتاج. ا ذاه

 

  عتبر ت  ال  همة(،م  نهاأ  لمحكمةل  دتب  التي)  لتنظيما  يئةه  ثارتهاأ  لتيا  لتأمينيةا  لوثائقا  خاوفم  نع  لنظرا  وبغض .12

  مثلت ت  وقد  يها. ف  شهادتهب  إلدالءا  ولرم  لسيدل  مكني  لةص  اتذ  سائلم  يأ  جودو  ثبتأ  دق  ايسف  لسيدا  نّ أ  لمحكمةا

  لقرارات. ا   يف  حددةم  قاطن  نم  لتحققا  وأ  ستقلةم  صورةب  التحقق" "   إمكانهب  انك  نه أ  يف  لدفوعا  قديمت  ريقةط

 وء ض  يأ  لقي ي  نأ  ولرم  لسيدل  مكني   الستئنافا  مسألةب  لةص  اتذ  قاطن  يأ  ايسف  لسيدا  حددي  لمف  لك،ذ  ومع

  قول ي  مكالمةب  لشركةا  فوعد  يف  كرهاذ  مت  التيو  باشرة  م  ولرم  السيدب  لمرتبطةا  لوحيدةا  لمسألةا  وتتعلق  ليها.ع

  لىإ   دى أ  لذيا  إلدارة ا  جلسم  جتماعا  نعقادا  بل ق  2020  بتمبرس  14  يف  ولرم لسيد ا  عم  جراها أ نهإ ايسف  لسيدا

  ضوع  كان)   لقانونيا  لنصابا  كتملم  يرغ  جتماع ا  انك  ذاإ  ام  مسألةب  تعلقي  لكذ  نّ إ  ويُقال  أ"."   لسيدةا  صلف

 قدف  ايس،ف  لسيدل   ووفق ا  الفصل.ب  رارق  تخاذا  مكنهي   فسه(ن  ايسف  لسيدا  وه  لحينا   لكذ  يف  لوحيدا  إلدارةا  جلسم

  الل خ  لقضيةا  يف  ؤثري  ال  إنه ف  حيح، ص  لكذ   ن أ  افتراض ب  حتىف  لك، ذ  ومع  اإليجاب. ب  جابة إ  ولر م  لسيدا  دمق

 وال  خالفات.م  نع  إلبالغا  سببب  وأ  سببل  صلهما ف  مت  دق  أ" "   السيدةو  ب" "   لسيدةا  انتك  ذاإ  ام  يأ  الستئناف،ا

 لمحكمة.ا  ظرن جهةو نم ستخالصها مكني عاكسم  ستنتاجا وجدي

 

  لتي ا  لتحقيقاتا  نع  سؤولة  م  عتبارهاا  يجبو  لمكتب،ا  راريق  الك  لىع  قّعتو  قدف  نجياني،إ  السيدةب  تعلقي  ام  في .13

 كن ت  م ل  لقراراتا  نّ أ  يف  اختصارب  تمثلت  ختلفة،م  سس أ  لىع  لقراراتا  لىع   لشركةا  وتطعن  لقرار. ا  لىإ   فضتأ

  انب ج نم كانتو لتحيز،ا  نم خلُ ت مل لقرار،ا  تخاذا يف اطئةخ ريقةط تبعا لمكتبا أنو موضوعية،و توازنةم

  طبّق و  ب"،"  السيدةو  أ" "   لسيدةل  لتأديبيةا  المخالفاتو  لمهنيةا  إلخفاقاتا  اف  ك  شكلب  العتبارا  يف  أخذت  لمو  احد،و

  ها ب  لدفعا  مكن ي  مورأ  لهاك  هذهف  لك،ذ  ومع  حيحة. ص  يرغ  طريقةب  لمالل  طرق  مركزب  لخاصةا  لتوظيفا  وائحل

ام  يشكلس  لذيا  ألمرا  لقرار،ا  ُمتخذب  لخاصا  الستجوابا  وند   وال   لمحكمة.ا  ظرن  جهةو  نم  عتادم  يرغ  سار 

 عتباراتا  لتحيزا  دعاءا  ويثير   لمحكمة.ا  ظرن  جهةو  نم  عاكسم  ستنتاجا  يف  ليهإ  الستنادا  مكني  ساسأ  وجدي

 دناه. أ يهف لنظرا يردو ختلفةم

 

 الوقائع 

 

  تعليقات ل  خضعت  انتك  نهاأ  نم  لرغما  على)  لمال ل  طرق  ركزم  نظيمت  يئةه  انبج  نم  لتنظيمل  لشركةا  تخضع .14

  وقد   نه.م  و أ  طر ق  دولةب  لمالل  طرق  ركزم  يف  لتأمينيةا  لوساطةا  ممارسةب  خّولةم  نهاأ  الإ  لعمل(ا  نع  ختلفةم

 ريق ط  نع  لتنظيم، ا  يئةه  رضتف  ندماع  2019  وليو ي  يف  تحديد او   االمتثال،ب  تعلقت   شكالتم  لماضيا  يف  قعتو
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  سل غ  كافحةم  مخالفاتب  تعلقي  ام  ي ف  لشركةا  لىع   مريكيأ  والرد  100,000  درهاق  الية م  رامة  غ  لتسوية،ا

 لشركة(.ا انبج نم لمشروعا يرغ لتمويلل االتح يأ جودو لكذ عم قترحيُ  لم) ألموالا

 

 ام ع  هايةن  يف   يمتدل  مبيربيرجأ  سمىت  ركةش  اللخ  نم  لشركةا  يف  لمساهمةا  لىع  ايسف  ودولفر  لسيدا  استحوذ .15

يوليو    ومراقب ا()  دارةإ   جلسم  ضوع   صبحأ   2020  نايري  فيو  ،2019 مديرا ،  2020وفي    تمتّع ا م  أصبح 

 نايري  ي ف  لشركةل  لتنفيذيا  لرئيسا  أ" "   لسيدةا  صبحتأ  وقد   لتنظيم.ا  يئةه  نم  لمناسبةا  لتنظيميةا  الموافقاتب

 يف  المتثالا  سمق  ئيسر  ب" "  لسيدةا  وأصبحت  ليا.ع  نفيذيةت   ظيفةو  تشغلل  لتنظيما  يئةه  اعتمدتهاو  ،2020

اأ  وهي)  ألهليةا  هذهب  لتنظيما  يئةه   عتمدتهاا   قدو  ،2020  بريلأ  يف  لشركةا   متت  لرقابة(ل  اضعةخ  ظيفةو  يض 

 ليها.ع  لموافقةا

 

 لتيا  لنقاطا  نم  ددع  وجدي  لك،ذ  ومع  لقائم.ا  لنزاعا   لىإ  دتأ  لتيا  ألحداثا  شأنب   املك  ردس  لمحكمةل  توفري  ال .16

  لتي ا لمضادةا االدعاءاتو الدعاءاتا قيقةح  يث ح نم  قيقة  د كونت  ال وأ كونت   دق والتي لمستندات،ا نم تضحت

 انتك  ذاإ  ام   يأ  الستئنافين،ا  ذين ه  شأن ب  ألساسيةا  لقضية ا   حديدت  لى إ  تطرقت  إنهاف  لك،ذ  ومع  نها.ع  تحدثت

 خالفات،م  نع  إلبالغا  سببب  وأ  لشركة،ا  ؤكدهت  لذيا  لنحوا  لىع  ا،م  سببل  صلهماف  مت  دق  ب" "   السيدةو  أ" "   لسيدةا

 لمكتب. ا ؤكدهي لذي ا لنحوا  لىع

 

اإ  لتنظيما   يئةه  صدرتأ  ينح  ناسبة،م  دايةب  قطةن  2020  بريلأ  9  انك  لقد .17   لشركة ا  لىع  حظري  شرافي اإ  شعار 

 لقتت  وقد  لحاليين.ا  لعمالءا   صالحل  ديدةج  عمالأ  لكذ  يف  ماب  ديدةج   عمالأ  مزاولةو  ضافيينإ  مالءع  عم  لتعاملا

اإ  2020  بريلأ  12  يف  لشركةا   ي ف  لجديدةا   ألعمالا  لىع  لمفروضا  لحظرا  لغاء إ  وتم  حقّقين.م  تعيينب  شعار 

 تظل س  الشركة"   نأ  ردو  لكنو  لتنظيمية،ا  لثغراتا  تصحيحب  لتزمتا  دق  لشركةا   نأ  ساسأ  لىع  2020  ونيوي  24

 لتحقيق.ا استمرو محّسنة"،و  ارمةص  شرافيةإ خطةل خضعت

 

  لك ذ  ضمينت  وتم  عمالئها.ل  لشركةا  أكيدت  لتنظيم،ا  يئةه  مستنداتل  فق او  لتحقيق،ل  ألساسيةا  لجوانبا   حدأ  تضمن .18

 رسلتأُ   لكترونيإ   ريدب  سالةر  وثمة  .2020  وليوي  19  يف  لتنظيما   يئةه  نع   لصادرا  لمستنداتا   صدارإ  شعارإ  يف

 أنهب  ذّكرهات  ،2020  وليوي  23  يف  خرين آ  ينب  نم  ايسف  لسيدا   لىإ  سخهان  مت  أ"،"   لسيدةا  لىإ  لتنظيما  يئةه  نم

  متثال.ا ناكه كني مل

 

 حقيق ت  قريرت  ثمةف  دث،ح  ماب  تعلقي  ام  وفي .2020  غسطسأ  يف  روتهاذ  لىإ  صلتو  ألمورا  نأ   لواضحا  من .19

  ب""   لسيدتينا  نم  ل  ك  انبج  نم  موقّعو  2020  غسطسأ  31  تىح  ألحداثا  عرض ي  لكنهو  ؤرخم  يرغ اخليد

  ن أ  ايسف  لسيدا  عتبري  دناه،أ  لموضحا  لنحوا   على و  ألحداث.ا  تسلسلب  تعلقي  ام  ي ف  لمصادر ا  حدأ  مثّلي  "أ" و

ام  انك  لتقريرا ا ج  شّكلو  اكر  ا ج  شّكلي  نأ  نبغي ي   الو  لشركة،ا  نم  فصلهل  بتزازا  ملةح  نم  زء    ألدلة ا  نم  زء 

  ألمور ا  انتك  ذاإ  ام  قررت  نأ  لمحكمةا  ختصاصا  نم  يسل  نهأ  ينح  فيف  لك،ذ  معو  لمحكمة.ا   لىع  لمعروضةا

  د ح   لىإ  ألقلا   لى ع  حيح، ص  حو  ن  لىع  العتبارا  يف  لتقريرا  ؤخذي  نأ  مكني  ،ال  مأ  حيحةص  لتقريرا  ي ف  لواردةا

 لحين. ا لكذ يف "ب" و أ" "  لسيدتينا انبج نم هاب الدعاءا وأ  /و ألمورا دراكإ يفيةك تضاحا
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 لتفسير ا  أنو   معالجتها،ل  لنقلا  ملياتع  عضب  رسالإ  تمي  مل  نهأ  2020  غسطسأ   26  يف  وحظلُ   لمستند،ا  هذال  وفق ا .20

 لسيدا لقىت   كما ايس.ف لسيدا عليماتت لىع ناء  ب لخدمةا قّدميم لىإ الفعلب رسلتأُ  دق لتفويضاتا نأ وه لمقدما

اإ 2020 غسطسأ 26 يف ايسف   لتي ا ألنشطةا داءأ ن ع وقفهي نفيذي ات ئيس ار صفتهاب أ" "  لسيدةا نم وقّع ام شعار 

  ن م  لمتكررةا  لتحذيراتا  نم  لرغما  لىع  نهأ  لوارد(ا  حسب)  ساسأ  لىع  لعمالءا  عم  لمباشرا  لتعاملا  ستدعيت

  لخدمة ا  قّدميم  لىإ   لجديدةا   لنقلا  ألعمال/ا  لباتط  قديمت  ابعت  قدف  ألموال،ا  سلغ  مكافحةو  المتثالا  سمق  انبج

 لتحذيرات.ا ذهه ثلم لىع وثّقم ليلد وجدي ال نهأ لمحكمةا وتالحظ المتثال.ا  سمق وافقةم لىع لحصولا بلق

 

  بل ق  متت  د ق  لنقلا  ملياتع  نأ  المراجعةب  بينت  2020  غسطسأ  27  يف  نهأ  لداخليا  لتحقيقا  قريرت  يف  يرد .21

 لمنّظمة ا   ألنشطةا  نفيذت  ن م  لشركةا  نعم  اللهاخ   م ت  لتيا  لفترةا   الل خ  لحاالتا  عض ب  فيو  المتثال،ا  سم ق  وافقةم

  م ت  دق  لنتائجا   ذهه  ن أ  لتقريرا  ويذكر  .2020  ونيوي  24و  بريل أ  9  ينب  لفترةا   ي ف  خر، آ  معنىب  -  ددج  عمالءل

اأ ويذكر .2020 غسطسأ 27 يف أ"("  لسيدةا أي) لتنفيذيا لمديرا لىإ المتثالا سمق اللخ نم قديمهات   نه أ يض 

  دق  ايسف  لسيدا  نأ  قيقةح  لمزعوم(ا  لنحوا  على)  لكذ  يف  ماب  2020  غسطسأ  31  تىح  خرىأ  سائلم  حديدت  مت

اأ  ويوضح  صحيح(. ت  قلم)  بيّ ضمُ   استخدامب  لعمالءا  أحدب  لخاصا  لتفويضا  طابخ  اريخت  يّرغ   لسيد ا  ن أ  يض 

 توجهي  ن أ  لعميلل   مكني  ذإ  لقواعدا   خالفي  مل  أنه ب  ظرهن  جهةو  نع   2020  غسطسأ  30  ي ف  عربأ   دق  ايسف

اأ لتقريرا ويسجل سيط ا.و لشركةا  صبحت نأ طلبي أنو لخدمةا  قدمم لىإ نفسهب   إلضافية ا لنقاطا  نم لعديدا  يض 

ام ايسف لسيدا ثارهاأ لتيا  تمي مل قاطهن نأ لىإ شيري  ينماب خالفاتم يأ  ناكه كنت مل نهأ أيهر يف لسببا  وضح 

 المتثال. ا سمق انبج نم بولهاق

 

مينا  عم  ألمورا  ذهه  ثيرتأُ   لقد .22   ن أ   ساسأ  لىع  ذلكب  لقياما  يفيةك  لىع  لشركةا   وتعترض  قريب ا.ت  لفورا   لىع  لمنّظ 

 ي ف  جتماعا قدعُ   قدو  وال .أ  لشركةا   اخلد  ديةو  طريقةب  لمشكلةا  لح  حاولت  مل  ايس(ف  لسيدا  فوعد  وفق)  إلدارةا

  ألموال ا  سلغ نع  إلبالغا ظيفةو  غلش  لذيا   الشخص  عم  ب" "   السيدةو  لتنظيما  يئةه  ينب  2020  غسطسأ  30

 مالءع  ناكه  كانو  لحظر،ا  ترةف  اللخ  لشركةا لىإ  دخالهمإ  مت  لعمالءا نإ  الواق  وقد  لشركة.ا دىل1  )و.إ.غ.أ.(

  3  يف  لتنظيما  يئةه  جرتهاأ  حقةال  قابلةم  نم  لكذ  ويتضح  المتثال.ا  سمق  وافقةم  دون  نم  لشركةا  لىإ  دخالهمإ  مت

  ان ك لذي ا لمحقّقا ليهاع  رحهاط لتيا ألسئلةا  ن ع أجابتو لزامي، إ  ساسأ لىع ب" "  لسيدةا عم 2020 بتمبرس

 لهيئة.ا  صالحل لتحقيقا جريي

 

  سائل ر  نم  يتبين و  لعمالء.ا   ائمةق  لىع  لحصولل  لتنظيما  يئةه  لبط  شأنب  لتاليةا  ألياما  اللخ  شكلةم  هرتظ  وقد .23

  لمرور. ا  لماتك  شأن ب  زاعٌن  لكذ  بعت  لكنو  لمعلومات،ا  لى ع  حصلي  ان ك  نهإ  ايسف  لسيد ا  ولق  إللكترونيا  لبريدا

 ن ع  علوماتم  ايسف  السيدو  لشركةا  نم  لٌ ك   قدمت   أنب  لب اط  2020  بتمبرس  6  يف  لتنظيما  يئةه  صدرتأ  وقد

  لى إ  رورم  كلمةب  لمحميا   لوصولا  نأ  هوو  ذلك،ب  لقياما  يف  عوباتص  وجودب ولهق  ّضحو  وقد  لمرور.ا  لماتك

 كل.ك لشركةا  نم دال  ب فرادأل نحهم  مت لبياناتا

 

 
 تم حذف االسم.   2
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اأ  إللكترونيا  لبريدا  سائلر  تُظهر .24   ألعمال ا  وظائفب  ايسف   لسيدا  ضطالعا   لىع   عترضت  أ" "   لسيدةا  نأ  يض 

  وقد   لنقدية.ا  التدفقاتو  لمالا  أسر  ضعو  شملي  ماب  العملب  تعلقت  حديثاتت  ايسف  لسيدا  يطلبو  الحوكمة،و

  ن م  لرغما  لىع  نفيذيت  يرغ  دارةإ  جلسم  عضوك  إلدارةا  جلسم  لىإ  النضمامل   ام  شخصب  أ" "   لسيدةا  تصلتا

  2020  بتمبرس  14  يف  يسف  لسيدل  لمساعدا  إلدارة ا  جلسم  ضوع  ستقالا  وقد  يء.ش  نهع  تمخضي  مل   لكذ  نأ

 سعهي  ال  نهأ  شعورهل  انك  لكذ  نّ إ  ايسف  لسيدا  يقولو  لشركة.ل   لوحيدا  إلدارةا  جلسم  ضوع  يكونل  ألخيرا  ارك ات

 لتنفيذي.ا لرئيسا عارضةم

 

  الجتماعا  حضرم  ويُظهر  عاله.أ   لكذ  لىإ  إلشارةا  متت  قدو  لشركة،ا  دارةإ  جلسم  جتماعا قدعُ   ليوم،ا  لكذ  في .25

 لتنفيذيا  لرئيسا  ملع  إنهاءب  إلدارةا  جلسم  رارق  يهف  وُمسّجل  إلدارة،ا  رئيسو  ايسف  لسيد ا  الإ  حدأ  ضورح   دمع

  لمبذولة ا  لجهودا  طارإ  ي ف  تُخذ ا  دق   إلدارةا  جلسم  قرار"   ن أ  يف  لرئيسي" ا  السبب"   ويتمثّل  نذار. إ  ابقس  وند  نم

  المساهمين، و  لمنّظمة،ا   الجهةو  لشركة،ا  مالء ع  صالحم  فضلأ  حققي  ماب  لشركة ا  ملياتع  لى ع  لحفاظل

  لتسامح ا  عدمب  لكذ  صفو  يمكنو  لقانون.ا  يادةس  فرضل  المستقبليينو  لحاليينا  لمالل  طرق  ركزم  مستخدميو

 قتناع ا  ألخيرا  لوصف ا  ويُظهر  لداخلي. ا  لمستوىا  لىع  نّظمم  انقالب" "   أنهب  وأ  لخفية" ا  األجندات"   عم  طلق ام

اج انتك ألحداثا ذهه أنب المستمر() ايسف لسيدا  لشركة. ا ركت لىع  رغامهإل طةخ نم زء 

 

 أ" "   لسيدةا  انبج  نم  لتضليلا  -  ألسبابا  (2020  بتمبرس  14)  لتاريخا  فسن  يف   لصادر ا   لفصلا  طابخ  يوضح .26

  شعار إ  ناولت  عدمو  ،2020  ونيوي  24  يف  لها ح  مت  شكلةم  دوثح  يف  سببت  مام  لشركةا  عمال أ  شأنب  لمنّظمل

 شعارإ يف  سببتت لشركةا دارةإ يف لطريقةا هذه و ،2020 وليوي يف لمستنداتا تقديمل لمنّظمةا لجهةا نم قّدمم

 جميعل  يجابيةإ  ملع  يئةب  اعتبارهاب  لشركةا   لىع   لحفاظا   عدم و  ، 2020  بتمبرس  6  تاريخب  لمنّظمةا  لجهةا

 لموظفين.ا

 

  ساس أ  لى ع  مبلغ او  بتمبر،س  هرش  اتبر  ستحقت  أ" "   لسيدة ا  ن أ  لشركةا   عدتهأ  هائيةن  سويةت  سابح  ويُظهر .27

  لقيمة،ا  ذهه  ن م  خصميُ   لك،ذ   ورغم  طري ا.ق  ياال  ر  83,270  قيمةب  لخدمةا  هايةن   مكافآتو  إلجازات،ا  ستحقاقاتا

  قد ع لى إ شارةإ  ذهه ن أ ويبدو ".15 لمادةا نتهاكاتال مخصص"  ندب حتت طريق لاير 5,900,000 درهق بلغم

  ل ك   نع  بعدهو  لتوظيفا  ثناءأ  لشركةا  عويضت  لىع   لموظفةا  وافقةم  لىع  موجبهب  لتأكيدا  مت  لذيا  ملها،ع

 5,816,730  مبلغب  لشركة ل  دينةم  أ" "   لسيدةا  نإ   قاليُ   ذلك،ل  ونتيجة  لموظفة.ا  نتهاكاتا  لىع  لمترتبةا  اللتزاماتا

 طري ا.ق ياال  ر

 

  شعار إ  رسالإ   تمو  نذار، إ  ابقس  دون ب  صلهاف   دض  2020  بتمبرس  15  يف  لمكتبا  لى إ  كوىش  أ" "   لسيدةا  قدمت .28

 .2020 بتمبرس 17 تاريخب لشركةا  لىإ

 

ا إ  2020  بتمبرس  17  ي ف  لتنظيما  يئةه  وأصدرت .29  منع ي  ايسف  لسيدا   لى إ  وّجه ام  لشركة ا  لىإ  وال  أ   شرافي اإ  خطار 

  ا م  يف  ذنإ  لىع   لحصولا  شرطب  لمال، ل  طرق  ركزم  يف  لمنّظمةا  لتأمينيةا  لوساطة ا  عمال أ  داءأ  نم  لشركةا

 )و.إ.غ.أ.( يه ف  دم ق لذيا  ليوم ا  فسن  وفي   خرى.أ  نظيميةت  تطلباتم  دةع   رضف   م ت  كما  لحاليين.ا  العمالءب  تعلقي
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 عاقتهإ  متت   قدف  لتنظيم،ا  هيئةل  فق او  شهر،أ  الثةث  لبالغةا  خطارهإ  ترةف  ضىق  د ق  نهأ  نم  لرغما  علىو  ستقالته،ا

 بير.ك دح لىإ عملي  كني لمو ألموالا  سلغ نع إلبالغا سؤولم صفتهب ورهد داءأ  نع

 

 لعمالء ا وائمق وفيرت خصي ام يف لشركة ا اخلد  لجاريةا  لداخليةا  لنزاعاتا ظهرتُ  لكترونيإ ريدب سائلر توجد .30

 لك ذ حقيقت  لىع ب" "  لسيدةا  درةق دمع ؤكدت لشركةا نأ ويبدو لتنظيم.ا يئةه لبتها ط لتيا ألخرىا المعلوماتو

 لمتعلقة ا  لمخاوفا  سببب  لشركة ا  عمالأ  لحماية"   لسجالتا   لىإ  صولهاو  ظرح  مت  نهأ  لتنظيما  يئةه  بلغتأ  ام  قدرب

 بار ك  أحدو  إلدارةا  ديرم  نم  اردةو  لوكهاس  نتقدت  اخليةد  لكترونيإ  ريدب  سائلر  وتوجد  لبيانات".ا  انتهاكاتب

 لثروات.ا ديريم

 

 قديم ت   نهام  طلبو  إللكترونيا  البريدب  مالءع  ائمةق  2020  بتمبرس   24  يف  ب" "   لسيدةا  لىإ  ايسف  لسيدا  أرسل .31

  سبب ب  أنهب  لكذ  لىع  دتر  وقد  ألول.ا  إلشرافيا  إلخطارا  يف  لمطلوبا  لنحوا  لىع  لمنّظمةا  لجهةل  أكيدهات

 إلخطار ا تطلباتم فقو دقيقة و املة ك نهاأ لىع  لقائمةا  لىع  لتصديقا  نم تمّكنت م ل  الفعل،ب ثيرتأُ  لتيا  لقضاياا

  لمها. ع  دح لىع املةك نهاإ قولت ن أ وه ولها،ق سبح عله،ف مكنهاي  انك ام أفضل و ألول:ا إلشرافيا

 

 خرىأ  رة  م  الجتماعا  حضرم  ويُظهر  نذار.إ  ابق س  دونب  2020  بتمبرس  27  يف  ب" "   لسيدةا  لشركةا  فصلت .32

  النتهاكات ا  مثلتت  قدو  أ"."   لسيدةا  الةح  يف  فسهن  وه  لرئيسي" ا  السبب"   أنو  إلدارة،ا  رئيسو  ايسف  لسيدا  ضورح

 مجلسو  لتنظيما  هيئةب  لشركةا  عالقاتب  تعلقي  ام  يف  لالزمتينا  العنايةو  المهارةب  لتصرفا   دمع  ي ف  لمزعومةا

 طريقة ب  إلدارةا  جلسم  عم  لتعاملا   عدمو  لشركة،ل  لفضلىا  لمصالحا  تعزيزو  يةن  حسنب  لتصرفا   عدمو  إلدارة،ا

 لفور. ا لىع طالعا لىع إبقائهو تعاونيةو نفتحةم

 

 ابقس  دونب  لفصل ا   لىإ   دتأ  لتيا  لمتوافقةا  يرغ  نشطتهاأ  سبابأ  لتاريخا  فسن  يف   لصادرا   لفصلا  طابخ  يوضح .33

  لشركة ا  ينب  التواصلب  تعلقي  ام  يف  حيحص  حو  ن  لىع  لتصرفا  عدمو  لمرور،ا  كلماتب  تعلقي  ام  يف  نذارإ

  لحفاظ ا  عدمو   لتنظيم،ا  يئةه  لى إ  صحيحةو  قيقيةح  نهاأ  لىع  عتمدةم  مالءع  ائمة ق  قديمت  عدمو  لتنظيم،ا  هيئةو

 يتمس  آلنا  تىح  قاضتهت  لذيا  اتبهار  نأ  لخطابا   يف  ردو  وقد  لموظفين.ا  جميعل  يجابيةإ  ملع  بيئةك  لشركةا   لىع

 لمحكمة. ا لمع دح لى ع ذلك،ب لقياما  دمع  نم لرغما لى ع لمناسب،ا  لوقتا يف حويلهت

 

  نذار إ  رسالإ   تمو  نذار،إ  ابقس  دونب  صلهاف  د ض  2020  بتمبرس  28  يف  لمكتبا   لىإ  كوىش  ب" "   لسيدةا  قدمت .34

 عد.ب ام ي ف لشركةا  لىإ

 

  ي ف صدرتأ دق لتنظيما يئةه نّ أ الحظةم مكني الشركة،ب لمتعلقةا لتنظيميةا لقضاياا ستمرارا نم لرغما وعلى .35

اإ 2020 كتوبرأ 6   لقواعد ا نتهاكاتا  تصحيحل وريةف طواتخ اتخاذب يهف طالبهات لشركةا لىإ اني اث شرافي اإ نذار 

اأ  إلنذارا  البط  قدو  لمختلفة.ا   باشرة  م  لتأمينيةا  لوثيقةا  مقّدمب  التصالا  ضرورةب  لعمالءا  ميعج  إبالغب  لشركةا  يض 

 لتأمينية. ا لوثائقا تلكب تعلقي ام يف ساعدةم وأ علوماتم يأ  لبط الةح  يف الشركة(ب التصالا نم بدال  )

 

 لمكتبا نع لصادرةا القرارات
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  د ق   لشركةا  نأ  بارةع  حذفب  ابقس  رارق  عديلت   وتم  .2020  كتوبرأ  27  يف  ب" "   لسيدةا  كوىش  يف  لبتا  تم .36

 ثارتهاأ  لتيا   العتراضاتا  قبع  اءج  لك ذ  نأ   لمحكمةا  وتدرك  لمكتب.ا  لى إ  مضللة و  اطئةخ  علوماتم  دمتق

 لشركة. ا

 

 الك  نم  لمقدمةا  لمستنداتا  يف  ينظرو  لطرفان،ا  ليهع  رضهاع  سبماح  لمشكالتا   لقرارا  يف  لمكتبا  يحلل .37

  رقى ت  لمزعومةا  ب" "   لسيدةا  خفاقاتإ  انتك  ذاإ  ام  حديدت  هدفب  جراهأ  لذيا  لتحقيقا  بيعةط  يحددو  لجانبين،ا

  وقد  لمخالفات.ا  نع  إلبالغا  نظامب  حمي ام  لتنظيما  يئةه  لىإ   قريرهات  انك  ذاإ   ا م  وأ  سيمج  صرف ت  وءس  لىإ

 وضوح ب  بينت  ألدلةا نّ أ وترى  لجسيم.ا  لتصرفا  وءس  لىإ   رق  ت  مل  لمزعومةا   خفاقاتهاإ  نم  ي اأ  ن أ  لى إ  لصتخ

 يئةه   بالغإ   مت  ايسف  لسيدا  انب ج  نم  سيمج  صرفت  سوءب  رتبط ام  انك  ب" "   لسيدةا  جرتهأ  لذيا  لتحقيقا  نأ

 دعت  وال  دورها.ب  لمنوطةا  المسؤولياتب  لتزامهاا  لحقائقا  ظهرتُ   لتصرف، ا  وءس  برازإ  نع  وبعيد ا  ه.ب  لتنظيما

 انك  لتنظيما  يئةه  لىإ  لمقّدما  ب""   لسيدةا  قريرت  نّ أ  يف  لشكل  جالم  يأ  لمستنديةا  األدلةو  الظروفو  لحقائقا

  لمخالفات ا  ن ع  بالغهاإ  كن ي  ولم  لهيئة.ا  تخذتهاا  لتيا   لالحقة ا  الخطواتب  رتبط ام  كان و  خالفاتم  نع  إلبالغل

ام  امال  ع  مل  ب" "   فالسيدة لوحيد،ا  لسببا   وه  كن ي  مل   نإ   ذلك ل لرئيسيا  لسببا   ان ك  لب  حسب،ف  صلهاف  ي ف  ساهم 

 خالفات.م  نع   إلبالغا  ّراءج  نتقامي اا  جراء  إ  انك  صلهاف  أنب  قتنعم  المكتب و  سيم،ج  صرفت  وءس  يأ  رتكب ت

ا ع  شهرأ  الثةث  راتبو  بتمبر،س  هرش  نع  ب" "   لسيدةا  اتبر  دفعب  لشركةا  لمكتبا   مرأ  قدو   إلشعار، ا  نع   وض 

او   ، 2020  يسمبرد  27و  بتمبرس  27  ينب  لفترةا   ي ف  لرسميةا  العطالتو  لسنويةا  إلجازةا  ن ع  دال  ب  تعويض 

 لسنوية. ا إلجازةا يرانط ذكرةت نع دال  ب عويضت لى إ اإلضافةب

 

  ب". "   لسيدةا  كوىش  هيكلل  شابهم  لشكوىا  لك ت  وهيكل  ،2020  وفمبرن  17  ي ف  أ" "   لسيدةا  كوىش  ي ف  لبتا  تم .38

اأ  العتبارا  عينب  لقرارا  ذاه  يأخذو  عهام  لتعاملا  ردي  يس  لإ  لإ  يتوايج  سمىت   شركةب  لمتعلقةا  لقضاياا  يض 

 دناه.أ

 

  لمزعومة ا  أ""   لسيدةا  خفاقاتإ  انت ك  ذاإ  ام  حديدت  هدفب  جراهأ  لذيا  لتحقيقا   بيعةط  لقرارا  يف  لمكتبا  يحدد .39

 لمخالفات. ا  نع  إلبالغا  نظامب   حمي ام  لتنظيما   يئة ه  لىإ   قريرهات  ان ك  ذاإ  ام  وأ   سيم ج  صرفت  وءس  لىإ  رقىت

 خفاقاتهاإ  نم   ي اأ  نأ  الإ  لشركة،ا  انبج  نم  قيقي ا ح  عتقاد اا  ظهرأ  لتحقيقا  نأ  ن م  لرغما  لىع   نهأ  لىإ  وخلصت

 نع  لتنظيميةا  لجهاتل  فصحتُ   نأ  ليهاع  انك  لواقع،ا  وفي  لجسيم.ا  لتصرفا  وءس  لىإ   رق  ي  مل  لمزعومةا

 نم  ثيرك  يف   يّدق  دق  لمؤسسةا  اخلد  ايسف  لسيدل  لتوجيهيا  لدورا  نأ  لمكتبا  ويعتبر   كتشفتها.ا  لتيا  النتهاكاتا

  لموارد ا   وأ  لسلطةا  نحهام  تمي  مل  أنهو  ظائفهاو لّ ش  لىإ  دىأ  مام  أ"،"   لسيدةا  سلطاتل  لفعليةا  لممارسةا  ألحيانا

  لمكتبا  رىي  ي،س  لإ  لإ  يتوايج  ركةش  إنشاءب  تعلقي  ا م  وفي  فعالية.ب  ورهاد  داءأ  لىع  القدرةب  لتمتعل  لكافيةا

 الظروف و  لحقائقا دعت وال سيم.ج صرفت وءس شكلي ال أنه و ايس،ف لسيدا ع م ناقشتهم متت د ق ألمرا ذاه نأ

  بالغ ا إ  انك  لتنظيما  يئةه  لىإ  لمقّدما  أ" "   لسيدةا  قريرت  نأ  يف  لمكتب،ا  راهي  ام  فقو  ك،ش  يأ  لمستنديةا  األدلةو

 فرضها ت  لتيا  لقانونيةا  لمتطلباتا  خالفت  انتك   لشركةا  أنب  موضوعيةب   عقولم  عتقادا  ديهال   وكان  خالفات.م  نع

 ي ف  أساسي او  وهري اج  امال  ع  لمخالفاتا  نع  بالغهاإ  وكان  ية.ن  حسنب  لهيئةا  عم   خاوفهام  أثارتو  لتنظيما  يئةه
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 لحقيقيا  لسببا  انك  لمخالفاتا   نع  بالغهاإ  أن ب  قتنعم  المكتبو  سيم،ج  صرفت  وءس  يأ  رتكبت  مل  وهي  صلها.ف

 بتمبر، س  هرش  نع  أ" "   لسيدةا  اتبر  دفعب  لشركةا  لمكتبا  مرأ  وقد  ملها.ع  إنهاءب  النتقاميا  لشركةا  رارق  راءو

اع  شهرأ  الثةث  راتبو او  إلشعار،ا   نع  وض    ين ب  لفترةا  يف   لرسميةا  العطالتو  لسنويةا  إلجازةا  نع  دال  ب  تعويض 

 هايةن  مكافأةو  لسنويةا  إلجازةا  يرانط  ذكرةت   نع  دال  ب  عويضت  لى إ  اإلضافةب  ، 2020  يسمبرد  14و  بتمبرس  14

 لخدمة. ا

 

 

 لشركةا ستئنافا أسباب

 

 

 لنظر ل  فيدةم  ريقةط  ذهه   نأ  لمحكمةل  بينت  وقد   ناوين.ع  مانيةث  حتت  الستئنافاتا  شأنب  فوعهاد  لشركةا  قدمت .40

  ام  ي ف  ضيتهق  ثباتإل  لمكتبل  تروكم  ألمرا  ن أ   لبداية ا  يف  ايسف  لسيد ا  كد أ  وقد  لنهج.ا  فسن  ستعتمدو  قاطها،ن  يف

 طاق ن  منض  قعت  ألمورا  نم  لعديدا   نأ   الحظةم  عم  لدفع،ا  ذا ه  لمحكمةا  تقبل  المقدار. و  اللتزاما  نم  كل  ب  تعلقي

  لموادا  ساسأ  لىع  ستنتاجاتا  لىإ  توصلي  نأ  لمطافا  هايةن   يف  لمكتبا  لى ع  انك  أنهو  لشركة،ا  عرفةم

 حكمةم  مامأ  الستئنافا  بيعةط  قابلم  لشركةا   فوعد  يف  لنظرا  ويجب  لمحكمة(.ا  فعلت  مثلما)  ليهع  لمعروضةا

  لقرار ا  تخاذا  عيدت  نية،ف  يرغ  لغةب  وأ  ،ديدج  نم  لقضيةا  يف  لمحكمةا  نظرت  الستئناف،ا  ذاه  ثلم  وفي  لتنظيم.ا

 الحجج. و ألدلةا  يف ظرهان جهةو لىع عتماد اا

 

 موضوعيو  توازنم قرارل لمكتبا قديمت عدم ( أ ) 

  لى إ رقى ي كانو خاطئ،و ؤكدم غيرو احد و انبج نم لتحقيقا كان و حيح،ص شكلب سبّبم رار ق  ناكه كني لم .41

 لشركة. ا قضية ل لشاملا الرفض و لمزعوما لمخالفات" ا نع ـ"اإلبالغل  لشاملا لقبولا  رجةد

 

  ولكن   شدة.ب  ليها ع  متنازعو  سبي ان  عقدةم  لقضاياا   ذهه  ي ف  لحقائقا  نأ   لمؤكدا  ومن   لدفع،ا  ذا ه  لمحكمةا  قبلت  ال .42

  لدفوع ا  يف  اصة خ  صفةب  ظرتن  قدو  موضوعية.و  توازنةم  طريقةب  همتهم  دى أ  دق  لمكتبا  نأ  لمحكمةل  بدوي

  لصادرة ا   لموادا  لكذ  وشمل  ليها.ع  رضت عُ   لتي ا  لموادا  حللتو  القضية،ب  تعلقي  ام  يف  لطرفينا   الك  دمهاق  لتيا

 الفعل، ب  وصلت  قدو  لتوصل،ا  لمكتبا  لىع  وكان  لشركة.ا  دض  لمختلفةا  جراءاتهاإ  ياق س  يف  لتنظيما  يئةه  نع

 لكن و  شدة.ب   لشركةا  عهام   ختلفت  ستنتاجاتا  انتك  إنو  لمواد،ا  ذهه  لىع  ناء  ب   قانونيةو  اقعيةو  ستنتاجاتا  لىإ

 لعملية. ا يف طعني ال ذاه

 

 لقرار ا  تخاذا مليةع يف اطئةخ ريقةط لمكتبا اتباع (ب ) 

  رض ع  سألةم  جردم  هذهو  لقرار".ا  ملخص"   لىع   لبدايةا  يف  نصي  لقرارا  ن أ  قيقةح  لىع  بنيم  لدفعا  ذا ه  نأ  يبدو .43

  ملية ع  يف  اطئةخ  ريقةط  تبعا  دق  لمكتبا  نأ  لىإ  شيري  ام  وجدي  الف  ال،ح  يةأ  علىو  وهري.ج  أثيرت  يأ  هال  ليسو

 لقرار. ا تخاذا
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 إلجرائيةا لقواعدا انتهاك ( ج ) 

  لمسألة ا  لح  حاولةم  دونب  لشركةا  دض  كاوىش  قديمت  يف  لمّدعينا  رعيةش  قيّمي  مل  لمكتبا  نأ  لشركةا  تؤكد .44

  ن ع  كشفي  مل  حدودم  حقيقت  إجراءو  عهم،م  لمبرمةا  لعملا  قودع  موجبب  لمطلوبا  لنحوا  لى ع  دية،و  طريقةب

  قد و ملهم.ع  عقودو لصلة ا اتذ لتنظيميةا  لقواعدا موجبب سؤولياتهمم وأ ملهمع قود ع شأن ب لمدعينا نتهاكاتا

 شعار.إ وند نم  لعقودا إنهاءب عالقتهو لقضيةا يف لمخالفاتا نع لمحميا إلبالغا انبج لىع لتحقيقا قتصرا

  ركة ش  لمستقلون،ا   لمحاسبونا  اجعر   قدف  لك،ذ   ومع  عتمادها.ا  بلق  لقراراتا  شأنب  ؤىر  تقديمل  رصةف  وجدت  لمو

  لسيدتان ا  انت ك  لتيا  االمتثالو  لتشغيلا  خفاقاتإ  لىع  وقفواو  ضوابطها،و  لشركةا  نظمةأ  ي،س  ل إ  ل إ  زارزم

  لم و ورهماد  داءأ  يف  صورهماق لى ع  ليلد  هذاو ردي.ف شكلب نهاع لمساءلة ل خاضعتينو سؤولتينم "ب" و أ" " 

 لتحقيق. ا يف العتبارا عينب ؤخذي

 

  ي ف ليهاإ وصلتات لتيا النتائجب لتنظيما يئةه إبالغب لزمتانم  "ب" و  أ" "  لسيدتينا  إنف لمحكمة،ا ظرن جهةو ومن .45

  ما ب  لتنظيمية،ا  ألحكاما  نم  عددو  لرقابة،ل  اضعةخ  ظائفو  نفيذت  يف  ضعهماو  ن ع  ذاه  وينشأ  الشركة.ب  تعلقي  ام

 طريقةب  لتنظيما   يئةه  عم  لفرد ا  تعاملي  نأ  يجب"  موجبهاب  التي و  5-1-2  قمر  " INDI"   ألفرادا  اعدةق  لك ذ  يف

  بالغها إ  عقولم  شكلب  لهيئةا  توقعت  علوماتم  ي أ   ن ع  ناسبم  شكلب  لهيئةل فصحيُ   ن أ  يجبو  تعاونية،و  ريحةص

  لى ع  2020  غسطسأ  يف  "أ" و  ب" "   لسيدتانا  ددتهاح  لتيا   المسائلب  بالغهاإ  توقعت  لهيئةا  نأ   لواضح ا  ومن  ها".ب

  تعليمات ل  االمتثالو  مالئهاع  سجالتب  لشركةا  حتفاظا  دى م  شأنب  ادةج  سئلةأ  ثارتأ  التيو  عالهأ  لمبينا  لنحوا

 هما.ب  لخاصةا  لعملا  قودع  نتهكت  صورةب  تصرفاني  كوناي  مل  لتنظيمية،ا  التزاماتهماب  ووفاء    لمنّظمة.ا  لجهاتا

  نذار، إ  ابقس  ون د  نم  لعقودا  إنهاءب  عالقتهو  لقضايال  لمحميا  إلبالغا  انبج  لى ع  لتحقيقا  ركيزت  حةص  ورغم

  لمستلمة( ا  لمحكمةا  ظرن  جهةو  ومن)  لمسألةا  ذهه  يف  لنظرا  يتطلبو  لوحيد،ا  لتركيزا  انبج  وه  ذاه  كني  مل

  لى إ  دتأ  لتيا  لعقدل  لمزعومةا  االنتهاكاتو  "ب" و   أ" "   لسيدتينل  لتنظيميةا  لمسؤوليات ا  ثلم  سائلم  راعاةم

 سائل ر  نم  األدلةب  لُمثبتا  لنحوا   لىع  لقرارات،ا  ولح  ؤاهار  تقديمل  الفعلب  لشركةل  لفرصةا  تيحتأ  وقد  صلهما.ف

 مت  دق  ب" "   السيدة ب  لمتعلقا   ألصليا  لقرارا  ن أ  حقيقةو  لمكتب،ا  نم  علوماتم   طلبت  لتيا  إللكترونيا  لبريدا

 لشركة. ا انبج نم لمقدمةا لتعهداتا قبع ألسبابا  حدأ دون ب صدارهإ  إعادةو حبهس

 

 جرتأ  لتنظيم(ا  يئةه  وجيهاتت  لىع  بناء  )  يس   ل إ  ل إ  زارز م  ركةش  ن أ  لشركة،ا  دفوعل  فق او  لصحيح، ا  ومن .46

  وقد   لهيئة.ا  لوائحل  االمتثالو  لشركةل   لداخليةا  لضوابطا  فعاليةل  2021  نايري  لىإ  2020  وفمبرن  نم  راجعةم

ات  دمتق  قاطن  عضب   نع   ي س  ل إ  ل إ  زارزم  ركة ش  وأبلغت  . 2021  برايرف  يف  لتنظيما   يئةه  لى إ  النتائجب  قرير 

  لشركة ا  استعدادو  االمتثالو  ألموالا  سلغ  نع  إلبالغا  مكتبل  ألخيرا  لتوظيفا   لكذ   يف  ماب  لرئيسيةا  لقوةا

 شكل ب  لغايةل  يجابيإ  مرأ  هوو  توقعاتها،و  لتنظيميةا  لجهاتا  تطلباتم  تلبيةل  لداخلية ا   لضوابطا  نظمةأ  تحديثل

 اضح. و

 

اأ  زارزم  ركةش  قريرت  حدد .47   د ح  لى إ  كل،ك  ليهاإ  لنظرا  ندع  لغت،ب  لتيا  لرئيسية،ا   لضعفا  واطنم  عضب   يض 

  غير و  كتملةم  يرغ  انتك  لعمالءا  ياناتب  قاعدة"   ن أ  قيقة ح  إلخفاقاتا  ذهه  وشملت   بيرة.ك  نظيميةت  خفاقاتإ

  فوع د  فقو  -  لمحكمةا  عتبرت  ال ف  لك،ذ  ومع  حيح".ص  يرغ  شكلب  لعمالءا  مييزت  مت  نهأ  لمستشارا  "الحظو  قيقة"،د
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  ن م  صلهماف  وجاء  دوارهما.أل  "ب" و  أ" "   لسيدتينا  داءأ   عترتا  لتي ا  لقصور ا  وجه أ  لىع  ليل د  لك ذ  ن أ  -   لشركةا

اد   زارزم  ركةش  ليهاإ   وصلتت  لتي ا  لنتائجا  وتوفر  إلخفاقات.ا  فسن  حديدت  قبع  2020  بتمبرس  يف  لشركةا   عم 

  لشركة. ا  مالءع جالتس  حالةب  تعلقي  ام  يف  لتنظيما  يئةه  "ب" و  أ" "   لسيدتانا  هاب  بلغتأ  لتيا  لمخاوفل  ستقال  م

  ددها ح  لتيا  ذه،ه  لقصور ا  وجه أ  ي ف  لسببا  انتا ك  "ب" و  أ" "   لسيدتينا نأ   يه  لشركة ا  ضية ق  ن أ  لمحكمةا  وتقدر

  ليها. ع شرفت مل  أ" "  لسيدةا أنو لفهما لى إ فتقرت  أنهاب ب" "  لسيدةا صفتو لتيا لشفويةا  فوعهد ي ف ايسف لسيدا

 منعهماي  لشركةا  انبج  نم  لمعيقا  لسلوكا  ن أ  عتبرتا  لتيا  لتنظيم،ا  يئةه  ظرن  جهةو  ذه ه  كنت  لمف  لك،ذ  ومع

  حقيق ت  عيقي  إنهف  مث  منو   لعمالء،ا  ائمةق  نم  لتحققل  لمطلوبةا  لبياناتا  لىإ  لوصولا  نم  ب"("   لسيدةا  وبخاصة)

 اإلشعارو  2020  بتمبرس  17  تاريخب  ألولا  إلشرافيا  إلشعارا  صدار إ  راءو  لدافعا  وه  لكذ  وكان  لتنظيم.ا  يئةه

 ي ف  لتنظيما  يئةه  راءآ  وضيحت  مت  قدو  .ب  لسيدةا  قالةإ  عدب  لصادرا  2020  كتوبرأ  6  تاريخب  لثانيا  إلشرافيا

 تعين ي  لتيا  الخطواتو  لُمعيقا  لسلوكا   ذاه  ثلم  لى ع   حددةم  مثلة أ  لى ع  شتملي  لذي ا   لثانيا  إلشرافي ا  إلشعارا

 ؤديا ت   مل  "ب" و  أ""   لسيدتينا  نأ  نم  لشكوىا  لشركةل  مكني  وال  لك.ذ  لىع  د ار  تخاذهاا  لمنّظمةا  لجهاتا  لىع

 ذلك. ب لقياما نم منعهماي فسهن وه  انك ينح حيحص شكلب ملهماع

  

  "ب"و أ" "  لسيدتينا  داءأ ي ف صور ق وجه أ ناكه انتك ذا إ  ام ول ح دوري ال لرئيسيا  لسؤالا إن ف ال، ح يةأ  على .48

  عين ب  لكذ  وبأخذ   ملهما.ع  نهاءإ  ببس  يه  جودها، و  الح  ذه،ه  لقصورا  وجهأ  انت ك  ذاإ  ام  إنماو  دوارهما،أل

  ي ف   خاصة)  لتيا   لمزعومةا  لقصورا  أوجهب  الستشهادا  لشركةل  مكني  يفك  عرفن  ن أ  لصعبا  نم  العتبار،ا

  لسيدة ا  عم  ألمورا  ذهه  ثارةإ  دم ع  الةح  يف  اصة  خ  إلنهاء،ل  أسبابك  إلنهاءا  بلق  ام  وقتل  ادتع  أ"("   لسيدةا  الةح

  لواجبة ا  لتحذيراتا   شأن ب  لشركةل   لداخلية ا  لسياساتا  لى إ  لمكتبا  ويحيلنا  احد.و  قتو  يف  ب" "   السيدةو  أ" " 

 ليهاع  لتنظيم،ل  اضع اخ  يان اك  اعتبارهاب  لشركةا  نأ  لمحكمةا  وستضيف  ألداء.ا  قضاياب   تعلقي  ام  يف  لموظفينل

 خفاقات إ نهأ آلنا دعيت ا م لىإ تطرقت  الو لصمت ا لشركةا لتزمت نأ قبوال  م كوني  ولن وظفيها.م دارةإ اجبو

  لى إ ضطرتا  نهاأ درجةل حتملةم يرغ ألمورا صبحتأ تىح لرئيسيين،ا لمديرينا نم ثنينا انبج نم طيرةخ

 دث.ح  ام ذاه نأ لمحكمةا عتقدت وال نذار.إ ابقس وند نم ملهماع نهاءإ

 

 االستقالليةو لتحيزا  نم لخلوّ ا  عدم ( د ) 

  لى إ  لمقدمةا  لشكاوىا  ذهه  يف  البتو  التحقيقب  امتق  لتيا  نجياني،إ  لسيدةا  نأ  قيقةح  لىإ  ألساسا  ذاه  يستند .49

 نهاأ  يف  لشركةا  ضيةق  وتتمثل  ميال .ع  زالت  الو  2019  امع  يف  لشركةا  عم  جاريةت  القةع  قامتأ  دق  لمكتب،ا

  ع م لعالقة ا وقفت عنيي ال ذاه كنل نها،م سابهاح سحبتو لشركة ا ذهه دماتخ  ن ع  اضيةر يرغ صبحتأ بمار

 ،2020  ارسم  يف  لشركةا  نم  لدفوع،ا  فقو  لتأمينية،ا  لوثائقا  قلتن  نجيانيإ  لسيدةا  نّ أ  لكذ  نم  واألهم  لشركة.ا

ام  لراضين ا  يرغ  لسابقينا  لعمالءا   حدأ  كوني  قدو   لسيدتينا  كاوىش  ي ف  لبتا  جراء إ  يف  وضوعيم  غيرو  تحيز 

 "ب". و أ" " 

 

ام  ثيرأُ   دق  لمصالحا  ضاربت  دعاءا  أنب  لمكتبا  نع   يابة  ن  لدفعا  تم .50  لتيا  لحقائقا  وتتمثل  خاطئ.و  ديدج  أنهو  تأخر 

 لي:ي ام يف هاب دفعي
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  تسييرو  لشركةا  راءش  صددب  يتشاردز،ر  يكانآ  لسيدةا  هي و  نجياني،إ   لسيدةل  لماليةا  لمستشارةا  كانت .أ

  الستعانة ا  مواصلة ل  خرىأ  ركة ش  لىإ  نجيانيإ  لسيدةا  انتقلتو  ستمري  مل   لشركةا  راءش  لكنو  عميلك  مورهاأ

 ها.ل اليم مستشارك يتشاردزر السيدةب

 

  وقيع ت  ثناءأ  عامالتم  يةأ  تمت  لم ف  قط،ف  لفنيةا  لناحيةا   نم  لشركة ا  دىل  ميال  ع  نجيانيإ  لسيدةا  كانت .ب

 لشركة. ا  دض  تحيّزةم  وأ  لبيةس  راءآ  يأ  جودو  لىإ  ؤديت  نأ  مكني ينهماب   عامالتم  وجدت   الو  لمستندات.ا

 

اص  لقرار ا  انك  ذاإ ام  يف  لبتا لىع  ادرةق  لمحكمةا   إنف  ال،ح  يأ على .ت   .ال  مأ   لجوهرية ا  لناحيةا   نم  حيح 

 الستئناف.ا هذاب لةص اتذ يستل لقرار ا يف جدت(وُ  إن) خطاءأ يأ راءو األسبابو

 

  بل ق   نم الموقّعةو لمحكمةا  لىإ لصادرةا ألمر" ا همهي لمن"  ثيقةو تحتوي لتالي.ا لنحوا  لىع ألدلة ا  الةح جاءت .51

  ن أ   لكذ  ويوضح  ختلفة.م  مستنداتب  دعومم  منيز  دولج   لىع  يلثو  وسكارأ  ؤسسةم  نم  يتشاردزر  لسيدةا

  لى ع لحصولا مت ام رحلةم يف أنهو ،2014 امع نذم  نجيانيإ لسيدةل لماليا لمستشار ا انتك يتشاردزر لسيدةا

 اليم  ستشارم  لىإ  لوكالةا  قلن  مت  2016  امع  وفي  ويسرية.س   أمينت  ركةش  عم   ألمريكيا   الدوالرب  أمينت  ثيقةو

  لوكالة ا  قلن  وضحت  2019  ارسم  9  ي ف  ؤرخةم  ثيقةو  نع   بارةع  لوكالة،ا  يف   خرآ  غييرت  مة ث  انك  وقد   ديد.ج

 يتشاردزر لسيدةا  سميةت  عم  لشركة ا لىإ   ختلفةم  أمينت  ركةش  عم  ألمريكيا  الدوالرب  أمينت  وثيقةب  تعلقي  ام  يف

ام   لوكالة، ا  يف  خرآ  غييرت  ناكه  وكان  .2019  ارس م  7  اريخت  لشركةا  عم  لعملا  روطش  وتحمل  الي ا.م  ستشار 

  لى إ  لتأمينيةا  لوثائقا  هذهب  تعلقي  ام  يف  لوكالةا  قلن  وضحت  2019  يسمبرد  12و   1  يف  ؤرخةم  ثائقو  ن ع  بارةع

  ذه ه  قلن  يهف  مت  لذيا  لتاريخا  نأ  لسويسريةا  لتأمينا  ركةش  نم  اردو  لكترونيإ  ريدب  ويُظهر  يلث.و  وسكارأ

 . 2020 ارسم 20 انك لشركةا كالةو نم علي اف لتأمينيةا لوثيقةا

 

  ناك ه  انتك  نهأل  لشركة،ا  عم  عامالتم  دوثح   دمع   لصحيحا  ير غ  ن م  نهإ  لشفويةا  فوعه د   يف   ايسف  لسيدا   قال .52

 ألمر ا  هذال  وثّق ام  جال  س  ناكه  ن أ  بدوي  الف  لك،ذ  ومع  لشركة.ا  جرتهاأ  مريكيأ  والرد  340,000  قيمةب  عاملةم

  لمعاملة ا  نأ  لك ذ  عنيي  وال  ليه.ع  وءض  يأ  لمكتبا  صالحل  لعاملا  اركرب  لسيدا   الو  وه  سلطي  لمو  لمحكمة،ا  مامأ

  نم  بعدأ  لىإ  سيرت  ألمورا  نّ أ  بدوي  ال  ولكن  دلة. أ  نجيانيإ  لسيدةا  قدمت  مل  ابق ا،س  وضحناأ  كماف  وجودة،م  يرغ

 لك. ذ

  

 لتوظيفا  عاييرم  كتب م  فّوضم  ثلم  إلداريةا  لقراراتا  تخذيم   انبج  نم  لتحيزا  ثباتإ  ختبارا  ؤخذي  نأ  يمكن .53

 انك  ذاإ  ام  هلو  ،AC  357  2  [2002]  اجيلم  دض  ورترب  ضيةق  يف  اسعو  طاقن  لىع  لمطبّقا  لقرارا  نم

 انبج  نم  لتحيزل  قيقية" ح  إمكانية"   جودو  ستنتجي  وفس  لوقائع،ا  ي ف  لنظرا  عدب   المستنير"،و  لُمنصفا  المراقب" 

 لقرار. ا تخذمُ 

 

 ميال  ع  وضوعيم   عنىم   أيب  نجيانيإ  لسيدةا  ظلت  أنب  لشركةا  ضيةق  لمحكمةا  قبلت   ال  الوقائع،ب  تعلقي  ام  في .54

  ن م   ددع   ينب  نم  ألحدثا  هيو  يلث،و  وسكارأ  لىإ   لشركةا   نم  قلتنُ   د ق  لوكالةا  ن أ  لواضحا  ومن   لشركة.ل
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  برز ي  نأ   حتمالا  لمحكمةا  قبلت  فسير،ت  وبدون  ينهما.ب  خرىأ  عمال أ  ي أ  جودو  لىإ   شيرت  وال  لنقل.ا  ملياتع

  لى إ  ؤديي  د ق   لكذ  أنو  لشركة، ا  نع  اضيةر  يرغ  انتك  نجيانيإ  لسيدةا  نأل  دث ح  دق  لنقلا  ان ك  ذاإ   ّماع  ؤالس

 يلثو  وسكارأ  لىإ  نتقلتا  نجيانيإ  لسيدةا  أن ب  يتشاردزر  لسيدةا  صريحت  دعمت  لوقائعا  لكن  لتحيز.ا  هورظ

 النتقالا  نم  ويلة ط  ترةف  بلق  2014  ام ع  يف  دأتب  لتيا  عميلو  اليم  مستشارك  ينهما ب  لشخصية ا  لعالقةا  مواصلة ل

اق  لمضيا   دمع  ررتق  نهاأ  هوو  لشركة،ا   نم  يتشاردزر  لسيدةا  نتقالال  ببس  قديمت  وتم  لشركة.ا   لىإ   راء ش  يف  دم 

  سابها ح قلن يف سببت مام لشركةا دماتخ نع  نجيانيإ لسيدةا انبج نم لرضاا  دمع  ؤالس برزي وال لشركة.ا

 لشركة. ا نم

 

 جودو  لىإ  خلص ي  نل  لوقائع،ا  ذهه  يف  لنظرا عدب  المستنير،و  لُمنصفا  لمراقبا  أنب  قتنعةم  لمحكمةا  إنف  لذلك، .55

 م ل  نهاأ  قيقةح  سببب  ستخالصها  مكني  لبيس  ستنتاج ا  وجدي  وال  نجياني.إ  لسيدةا  انبج  نم  لتحيزل  قيقيح  حتمالا

 دلة. أ قدمتُ 

 

 احدو انبج نم التحقيق ( ه ) 

 لفقراتا  لىإ  إلشارةا  تمت و   )ج(،و  )ب(و  أ()  لعناوينا  حتت  ناه  ليهاإ  لتطرقا  مت  لتيا  لمسائلا  عظمم   أُثيرت .56

اأ  وباعتباره  عاله.أ  لصلةا  اتذ  اركش  نهأ  ظهرتُ   ايسف  السيدو  لمكتبا  ينب  راسالتم  وجدت  التسجيل،ب  تعلق ام  مر 

ا أ  لشركةا  فعتد   قدو  لتحقيق.ا  يف  نشاطب   لم و  الموضوع،ب  لةص  ه ل  يسل  لمزعوما  لمخالفاتا  ن ع  إلبالغا  أنب  يض 

 هو و  لفصل،ل  لحقيقيا  لسببا  نع  لتساؤلا  ثير ي  وهذا  شعار.إ  وند  نم  لعملا  نهاءإ  يف  ساسيةأ  شكلةم  شكلي

 دناه. أ لتفصيلا نم مزيدب ناولهت يتمس لذيا ألمرا

 

 "ب"و  أ" "  لسيدتينل لمهنيةا اإلخفاقات ( و ) 

 كن ل  ثب،ك  ن ع  داءهاأ  راقبت  ن أ  ليهاع  كانو  ب"،"   لسيدةا   نع  سؤولةم  انتك  أ" "   لسيدةا   أنب  لشركةا  دفعت .57

  تمتع ت  لم و  اجباتها.و  نم  لجانبا   ذاه  حبس  نم   دب  ال   كانو  ألموال،ا  سل غ  كافحةم  أهيلت  يف  خفقتأ  ب" "   لسيدةا

 اللخ  ذهه  لقصورا  وجهأ  زارزم  ركةش  كدتأ  قدو  لشركة.ا  دىل  ميلع  مفهومل  اضحو  فهمب  لسيدتينا  نم  يٌ أ

 شكلب  لرقابةل  لخاضعةا  لوظيفةا  ؤد  ت  مل  نهمام  ي اأ  أنب  لشركةا   دفعت  لك،ذ  لىع  الوة  ع  عها.م   رتج  لتيا  لتحقيقاتا

 نع  ناسبم  شكلب  فصحاتُ   مل  نهماأ  يثح  نم  تعاونيةو  ريحةص  طريقةب  لتنظيما  يئةه   عم  تعامالت  مل   ذإ  حيحص

  حيحة ص  يرغ  علوماتم  قدمتاو  ها،ب  لمنّظمةا  لجهاتا  بالغإ  تمي  نأ  عقولم  شكلب  لمتوقعا  نم  لتيا  لمعلوماتا

 قديمت  تمي  لمو   لشركة.ا  يف  ألخرىا  التحقيقاتو  الستفساراتا  نم  لعديدا  دأتب  قدف  ذلك، ل  نتيجة  و  مضللة.و

 ية.ن حسنب -لعملا نهاءإ نم احدو ومي عدب  لمكتبا لىإ لمقّدمةا- طالباتهمام

 

  سل غ  كافحةم  أهيلت  جتيازا  يف  نجحت  مل  أنهاب  إلجباريةا  قابلتهام  يف  بلتق  ب" "   لسيدةا  نأ  لمحكمةا  تالحظ .58

اا  ألموالا  سلغ  نع  إلبالغا  جالم  يف  لعملا  نع  وقفتت  نهاأ  يبدوو  ألموال،ا   لكن   .2020  ايوم  10  نم  عتبار 

 ي ا أ  أنّ ب  لدفعا  ويرتبط  خر.آ  خصش  لوظيفةا  غلش  قدو  لشركة،ا  يف  أثيرت  يأ  ه ل  انك  ذاه  نأ  لىع  ليلد  وجدي  ال

  لذي ا  2020  غسطسأ   يف  لشركةا  نع  يابة  ن  لمقدما  يهف  لمشكوكا  االقتراحب  لعميلا  فهومم  دركت  مل  لسيدتينا  نم

 لعميل.ا انبج نم لتعاملا انك يثماح نتهاكها تمي مل  لجددا لعمالءا  دض لتنظيما يئةه ظرح نأ فادهم
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  زارز م  ركةش  ليهاإ  وصلتت  لتيا  لنتائجا  ناولت  مت  لعنوان،ا  ذاه  حتت  ثيرتأُ   لتيا  ألخرىا  المسائلب  تعلقي  ام  في .59

  تعاوني و  ريحص  شكلب  لتنظيما  يئةه  ع م  "ب" و  أ""   لسيدتينا  عاملت  دمع  دعاءاتا  ناقشةم  عالهأ  مّ ت  وقد  عاله.أ

 نهأ  لمحكمةا عتبرت  ال و  لك.ذ  كسع  فسهان  لتنظيما  يئةه   رىت  يثح  -  اقعيو  ساسأ  يأ  لىع  ألدلةا  شتمالا  عدمو

  ي ف  لمنّظمةا   لجهاتا  عم  باشرةم  تصالا  ناةق   المتثالا  سم ق  ئيسر  بدأي  ن أ  لمناسبا  يرغ  و أ  لمعتادا  يرغ  نم

  لمكتب ا  لىإ  لسيدتانا  دمتهاق  لتيا  الدعاءاتا  نأ  فتراضال  ببس  وجدي   الو  لك.ذ  تطلبت  نها أ  بدوي  لتيا  لظروفا

 فوعد  فقو  لفصل،ا  ورف  لمطالباتا  قديمت  قيقةح   شيرت  ال و  ية.ن  سوء ب  متت  دق  نذارإ  ابقس  دونب  لفصلا  عدب

 لنية. ا وءس لىإ  لشركة،ا

 

  لمالل  طرق  مركزب  لخاصةا  لتوظيفا  ئحةال  نم  16  لمادةا  طبيقت  -  الصالحياتو  لسلطاتا  طاق ن  تجاوز ( ز ) 
ات  حيحص يرغ طبيق 

  لشركة ا دفعت  لك،ذ لىإ باإلضافة عاله.أ خرىأ ناوينع حتت لعنوانا ذاه حتت  لُمدرجةا لنقاطا عضب  ُوضعت .60

 تمي لمال، ل طرق مركزب لخاصة ا لتوظيفا ئحةال نم 16 لمادةا موجبب  حمي ا" م  إبالغ ا"  إلبالغا كوني كيل أنهب

  ألخرىا  إلجراءاتا  تباعا  تمي  لمو  حدث.ي  مل  ا م  هوو  لمحددة،ا  لثالثةا  لمساراتا  حد أ  الل خ  نم  لتقريرا   عدادإ

 تمتعي   لمكتبا   كني  لمو  صالحياته.و  لطاتهس  لمكتبا  جاوزت  يه  لنتيجةا  كانتو  حمي.م  قريرت  عدادإ  شملت  لتيا

 لمخالفات. ا نع اإلبالغب تعلقي ام يف لقرارا تخاذا سلطةب

 

  شأن ب  رشاداتإ  قدمي  الذي و   دناه،أ  ليه إ  لمشارا  لتنظيما  هيئةب  لخاص ا  لمحميا  إلبالغا  ليل د  لى إ  لدفع ا  ذاه  يستند .61

 دناه. أ لواردةا ألسبابل لمحكمةا قبلهت ولم لهيئة. ا لىإ حمي" م تقرير"  عدادإ

 

 بيثة خ نيةب  أ" "  لسيدةا دمتهاق لتيا لمزيّفةا  ألدلةا لىع االعتمادو لتأديبية،ا  لمخالفاتا رفض ( ح ) 
  وكنقاط   عاله.أ  لمناقشة ا  لىإ  لمحكمةا  تشيرو  ابقة، س  ناوينع  حتت  لعنوانا   ذاه  حتت  لواردة ا  لنقاطا  عضب  أُثيرت .62

  لسيدةا  نم  ل  ك   بلق  نم  لموقعا   2020  غسطسأ   31  ي ف  لمؤرخا  لداخليا  لتحقيقا  قريرت  أن ب  لشركةا  دفع ت  خرى،أ

 تمي  ولم  لشخصية.ا  مصلحتهمال  ذلكك  استُبعدو  ُحفظو  لشخصية،ا  مصلحتهمال   عدادهإ  مت  دق  أ" "   السيدةو  ب" " 

 تخريبل  شنتُ   بتزازا  ملةح  نم  انب اج  لكذ  ويُعد   اري ا.ج  انك  حقيق ات  أنب  طلق ام  لشركةا  لىإ  شعارإ  يأ  قديمت

 قديمه ت  مت  وقد  جرامي.إ  لوكس  ارتكابب  هال  ساسأ  ال  دعاءاتا  قديمت  نع  ضال  ف  لمستفيد،ا  لمالكا  طردو  لشركةا

  ن ع   إلبالغا  سؤولم  )و.إ.غ.أ.(   ستقالةا  قيقةح   وتوضح  عها.م  لوقائعا  نم  لتحققا  ون د  نم  لتنظيما  يئةه  لىإ

  لى ع   لشركة،ا   صلحة م  د ض  ع ام  صرفات  نهماأ   أ"،"   لسيدة ا  صل ف   نم  جيزةو  ترةف  عد ب  لشركة،ا   ي ف  ألموالا  سلغ

  "ب"و  أ" "   لسيدتينا  صلف   أنب  ايسف  لسيدا  فعد   وقد  ي. س  لإ   ل إ  يتوايج  ركةش  تأسيس ب  تعلقي  ام  يف  لمثالا  بيلس

اخ شكالنت انتاك نهماأل اءج لعملا نم  لشركة. ا  لىع  طر 

 

 لمستنداتا  لتقريرا  ويسرد  لمكتب.ا   ن ع  يابة  ن  حق اال  رجد  يف  لتقريرا   لى ع  لعثورا  لى إ  إلشارةا  ناولت  تمي  لم .63

 لكنهاو ،2020 غسطسأ  31 يف ايسف لسيدا عم زووم" "  طبيقت برع رتج لتيا  لمقابلةا  لكذ ي ف ماب لداعمة،ا

  ع م  تسقةم  لتقريرا   يف  لواردةا  لنقاطا  نأ  بدوي  لك،ذ  ومع  لصدد.ا  ذاه  يف  فسيرت   يأ  قدَّميُ   ولم  ألدلة.ا  منض  يستل

  لشركة، ا  يف   لخاصةا  حقيقاتهات  جريت  انتك  لتيا  ينئذ  ح  لمنّظمةا  لجهاتا  راءآ   لكذ  يف  ماب  إلجمالية،ا  لوقائعا
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اص  لتقريرا  حتوىم  ان ك  ذاإ  ّماع  والسؤال  عيبة.م  انتك  لشركةا  مالءع  وائم ق  أنب  لراسخةا  الحقيقةو   يس ل  مأ  حيح 

  جهة و  نم  يمكنف  عاله، أ  لوارد ا  لنحوا   علىو  لك،ذ  ومع  الستئنافين.ا  هذينب  تعلقي  ام  يف  ثاريُ   لذي ا  لسؤالا  وه

  يفية ك  تضاحا  دح  لىإ  ألقلا  لىع  حيح،ص  حو  ن   لىع  العتبارا  يف  لداخليا  لتحقيقا  قريرت  ؤخذي  نأ  لمحكمةا  ظرن

 لمحكمةا  لىع  لمطروحا  والسؤال  لحين.ا  لكذ   يف  "ب" و  أ""   لسيدتينا  انبج  نم   هاب  الدعاءا  وأ  /و  ألمورا  دراكإ

 م أ  لمكتب،ا   ليهإ   لصخ  لذيا  لنحوا  لىع   ية،ن  حسنب  لتقريرا   يف  لواردةا  الدعاءاتا  دمتاق  دق  انتاك  ذا إ  ام  وه

 نع  إلبالغا   ليهماع  انك  ألولى،ا  انتك  فإذا  لشركة. ا  نع  يابة  ن  هب  لدفع ا  مت  لذيا  لنحوا  لىع  ارض  شكلب

 ذلك. ب لقياما ندع لحمايةا  يف لحقا لهماو ستنتاجاتهما،ا

 

  في خ  دافعب  دفوعتين م  انتاك  "ب" و  أ" "   لسيدتينا  نأ  يف  لشركة ا  نع  يابة  ن  لمقدمةا  لخبيثةا   الدعاءاتا  ساسأ  يتمثّل .64

  د ق  نهاأ  لمستنداتا  ظهرت  يس  ل إ  لإ  يتوايج  سمىت  ركةش  أسيست  لىإ  شارة  إ  بدوي  ام  لى ع  دعاءاتهما،ا  قديمت  يف

  كون ي  نأ   علىو  لمديرا   ي ه  أ" "   لسيدةا  كونت  ن أ  لىع   2020  غسطسأ  31  ي ف  لمال ل  طر ق  ركزم  يف  أسستت

 كسع  لسيدتانا  تقولو  ألمر،ا  ذاه  نع  يئ اش  عرفي  كني  مل  نهإ  ايسف  لسيدا  ويقول   (.)و.إ.غ.أ  وه  لسرا  مينأ

 لك. ذ

 

  لى إ  ايسف  لسيد ا  دمهاق  لتيا  لمستنداتا   يف  اردةو  انتك  يتوايج  ركةش  لىإ  إلشارةا  ن أ  لموثّقا  لسجلا  يُظهر .65

  ن إ  2020  كتوبرأ  27  تاريخب   لكترونيإ  ريدب  سالةر  يف  أ" "   لسيدةا  التق  وقد  لمكتب.ا  ابعهات  التيو  لمكتب،ا

 تشمل ل  لشركةا  عمالأ  وسيعت  يف  تمثلت  لخطةا  أن و  لشركات،ا  عمالءل  حالةإ  مثابةب   انتك  يتوايج  أسيست  كرةف

 ايس.ف السيدو )و.إ.غ.أ.( عم ناقشتهم متت دق  لكذ  نإ قالتو لشركات.ا طاعق

 

 قدم ي  لوقتا   لكذ   يف  انك  الذي ))و.إ.غ.أ.(    عم  حدثت  نهإ  ايسف  لسيدا  ال ق  لمكتب،ا  لىإ  لمقدمةا  فوعه د  في .66

  لتي ا   لمحادثةا   ن ع  شأتن  ختلفةم  قاط ان  وردأ   وقد  .2020  كتوبرأ  يف  يتوايج   ركة ش  شأن ب  الفصل(ب  خطارهإ

 ركة ش أسيست و ه حواهاف  وهرج كانو ،2020 كتوبرأ 22 يف لكترونيإ ريدب  سالةر يف )و.إ.غ.أ.(  عم رتج

  لذي ا  لتأكيدا  هوو  ه،ل   يلق  ام  ذاه   نأ  لىع  أكيد ات  طلبو  الشركات،ب  تعلقي  ام  يف   لشركةا  لىإ   حالةإ  وسيلةك  عملت

  م ل   نهإ  ائال  ق  ليوم،ا  فسن  يف  لمكتبا  لىإ  إللكترونيا  لبريدا   ذاه  وجيهت  ايسف  لسيد ا  عاد أ  وقد  . )و.إ.غ.أ.(دمهق

  كتوبر.أ يف الإ لشركةا كتشفي

 

  نّ إ  2020  كتوبرأ  28  تاريخب   لكترونيإ  ريدب  سالةر  ريقط  نع  التق  التيو  أ"،"   لسيدةا  لىإ  لكذ  لمكتبا  قّدم .67

  ناك ه  كني  م ل   الماط  لسجلا  يف  سمهاا  دراجإ  يف  مانعي  مل  نهإ  الشركةب  لمتعلقةا  لمناقشةا  ثناءأ  الق  ايسف  لسيدا

  توقيع ب  قضيت  انتك  لخطةا  نأل  عارضت  ناكه  كوني  نل   نهإ  قالتو  لشركة،ا  نشطة أ  يف  لمصالحا  يف  ضاربت

  ملية ع دأتب ندماع لكذ بعدو لشركة،ا كتبم  يف رتج  لمناقشةا نإ  وقالت جيتواي.و لشركةا ينب حالة إ تفاقيةا

  ملية ع  نإ  وتقول  حتمال .م  دف اه  انتك  لتيا  لشركاتا  نم  مالءع  عم  قدعُ   جتماعا  لىإ  ايسف  لسيدا  نضما  لتأسيس،ا

 .2020 غسطسأ حداثأ سببب وقفتت لتأسيسا

 

  لوحيدة ا  لشاهدا   فادةإ   وهي  . )و.إ.غ.أ.(  ن م  وقّعةم  سميةر  اهد ش  فادةإ  لى ع  2020  وفمبرن  2  يف  لمكتبا حصل .68

 هر ش  هايةن  يف   ألتهس  دق  أ" "   لسيدةا   نّ إ  قولي  وهو  .)و.إ.غ.أ.(  ستجوابال  لبط ناكه  كني  ولم  لقضية. ا ذهه  يف
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  لمال. ل  طرق   ركزم  يف  لتنظيمل  اضعةخ  يرغ  ركةش  تأسيسل  تباعهاا  جبي  لتيا  إلجراءاتا  نع  2020  ارسم

  لخاصة ا  لعملا  جتماعاتا  حدأ  الثنانا  ختتما  نأ   عدب  ايسف  ودولف ر  مامأ  ليّ ع  ...ُطرح"   وله، ق  دح  لى ع  والسؤال،

او  هما.ب   ضور ح  في"   فسيرهت  دمق  نهإ  يقولو  حضره".أ  لمو  لمذكورا  لعملا  جتماعا  يف   شاركأ  لمف  لشك،ل  درء 

  ان ك  ذا إ  ّماع  ودولف،ر  ضورح  ي ف  [،أ  السيدة]  ألتنيس  قريب ا،ت  2020  ونيوي  نتصفم  في"   نهإ  ويقول  ودولف".ر

  دم ق  نهإ  ويقول  لشركة...".ا   لىإ   حالةإ  وسيلةك  عملت  نأ  لمال ل  طرق  ركزم  يف  لتنظيمل  اضعةخ  يرغ  شركةل  مكني

  لى إ  النضماما  نيم  لبطُ   قريب ا،ت  2020  ونيوي  هايةن  في"   نهإ  ويقول  سبوع.أ  حون  رورم  عدب  اإليجابب  جابةإ

 ألولى ا  لخطوةا  نّ أ  وضحتو  لغاية ل  وجزةم  لمناقشةا  ..كانت.  عمالهما.أ  جتماعا   ختتاما  عدب  رودولفو  أ" "   لسيدةا

 ينهاب  لخلطا   تمي  نل   نه أ  الماط  كل ش  يأ   أخذت  ن أ  مكني  حالة إ  تفاقيةا  لىع  حق اال  التوقيعو  لشركةا  أسيست  تكونس

  م ل لشك، ا لتجنبو لشركة. ا  أسيست يف لشروعا  أ" "  لسيدةا نيم لبتط جابتي،إ  ماعس بعدو سيط.و تفاقيةا بينو

 لتسويق". ا  غراضأل حق اال السما أ" "  لسيدةا  اختارتو جيتواي"،"  سما ذكريُ 

 

ان نهأ لىع لشركةا دودر تنص .69  ختلفم نم ايسف لسيدا لىع لشخصيةا االعتداءاتو لعدائيةا ألعمالا بيئةل ظر 

 قق ح  دق  نهأ   بدوي  انقالب" "   دوثح  قيقةح  لىإ  ويُشار  لشركة.ا  ملكيةب  تعلقي  ام  ي ف  ألمورا  غيرتت  قدف  ألطراف،ا

  لشركة. ا  لىع  لسيطرةا  إحكامو  لمستفيدا  لمالكا  اعتبارهب  ايسف  ودولفر  لسيدا  طردب  لخبيثا   ألصليا  رضهغ

  د ح   لىع  ألحداثا  ذهه  قوعو  يفيةك  شأنب  لسرية،ا الب اط  لتفاصيل،ا   نم  زيد ام  لمحكمةا   لىإ  ايسف  لسيد ا  ّدم ق  وقد

 الضبط.ب دثح ام شأنب تائجن لى إ لتوصل ل لمحكمةل  اجةح ناكه ليستو وله،ق

 

  ضية ق  رضع  قدف  عاله،أ  لمبينا  لنحوا  لىع  لك،ذ  ومع  ستجوابه.ا  اركرب  طلبي  لمو  دلة،أ  ايسف  لسيدا  قدمي  لم .70

  لمواد ا  يف  لنظرا  بعدو  لك،ذ  ومع  لظروف.ا  ذهه  يف  لبيس  ستنتاجا  يأ  ستخالصا  مكني  الو  لدفوع،ا   يف  لشركةا

 عيارم  وهو)   الحتماالتا  يزانم  فقو  وتخلص  ح(.)  لعنوانا  حتت  لشركةا  ضيةق  لمحكمةا  قبلت  ال  لمتاحة،ا

  ي ف  QIC  (RT)  1  [2012]  لمال ل  طرق  ركزم  نظيمت  يئةه  د ض  لكريما  بدع  لدينا   يفس  -  لصلةا  وذ  إلثباتا

 د ق  كونت  بمار  لذيا  لحدا  لىإ  ب" "   لسيدةا  أو)  أ" "   لسيدةا  انبج  نم  بيثةخ  يةن  ناكه  كنت  مل   نهأ  لىإ  (31  لفقرةا

  عمال أ  حالةإ   انك  لشركةا  نم  لهدفا  نأ  لىع  لدليلا  لمحكمةا  وتقبل  يتواي.ج   ركةش  أسيست  يف  ه(ب  اركتش

  بول ق  نم  لرغما  لى ع  االقتراح،ب  لمع   لىع  انك  ايسف  لسيدا   نأ  إ.غ.أ.()و.  وضحأ  وقد  لشركة.ا  لىإ  لشركاتا

 .2020 كتوبرأ تىح لشركةا  سما عرفي كني مل أنهب لمحكمةا

 

 ح()  لىإ  أ()  نم  لعناوينا  حتت  لمبينا  لنحوا   لى ع لشركةا  لباتط  لمحكمةا  قبلت  ال  عاله،أ  لمذكورةا  ولألسباب .71

   عاله.أ

 

 االستنتاجو المناقشة .72

 

 لمخالفات ا نع اإلبالغ

 

 و ه  ام  حسبب  لمخالفاتا  نع  اإلبالغب  تعلقي  ام  ي ف  يءش  ولق  لمحكمةا  ستنتاجا   نع  لتعبيرا  بلق  لضروريا  من .73

  حدث ت  لتيا  لمخالفاتا  لىإ  النتباها  فتل  لمخالفاتا  نع  اإلبالغب  ويُقصد   ام.ع  وجه ب  لماليا  لتنظيما  يف  طبقم
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 حميت  لتيا   لقواعد ا  دخالإ  شأنب  لتشاورا  ندع  2017  امع  يف  لتنظيما  يئةه  ول ق  دح   وعلى  ا.م  ؤسسةم  اخلد

 بالغ إ  حتماليةا  يهف  زيدت  ناخم   هيئةت   عزيزت  يف  ساعدت  لمجهولا  إلبالغا  لياتآ   إنف  لمخالفات،ا  نع  لُمبلغينا

  و أ  لفوريا  لعمل ا  نهاءإ  ثلم  لعمل،ا  احبص  نتقاما  نم  وفخ  دونب  عليةف  وأ  حتملةم  خالفاتم  نع  لموظفينا

  لوقوف ل  همةم  داةأ  اعتبارهاب  ولي اد  اسعو  طاقن  لىع  هاب  عترفمُ   لمبادئا  هذهو  لعمل.ا  يف  لمستمرةا  لمضايقةا

 لمخالفاتا  لكت  لىع  لتكتّما  وأ  لتسترا  يهاف  تمي  د ق   لتيا  ألماكنا  يف  اصة  خ  لمالية،ا  لمؤسساتا  يف  لمخالفاتا   لىع

 لمنّظمة. ا   لجهةا   ثلم  ارجية خ  هة ج  لى إ  و أ  لمعنية،ا  لمؤسسة ا  اخل د   ماإ  لتقاريرا  قديمت  ويمكن  خرى. أ  طريقةب

 لكت  شملي  ما ب  لدولية،ا  لمعاييرا  فضلأل  فق او  حميم  قاريرت  عدادإ  طارإ  ضعو  لىع  لتنظيما  يئةه  وائحل  وتنص

  التنمية.و القتصاديا لتعاونا نظمةم ضعتهاو لتيا

 

 ويتمثل   لهيئة.ا  لىإ  حمي" م  تقرير"   عدادإ  شأنب  رشاداتإ  لتنظيما  هيئةب  لخاصا  لمحميا  إلبالغا  ليلد  يقدم .74

  لمشبوه ا  لسلوكا  وءس  نع  سريةب  لتقاريرا  قديمت   -كالموظفين-   ألشخاصل  تيحي  طارإ  جودو  يف  لكذ  نم  لغرضا

 ويُعّرف   سنة.ح  نيةب   كونت  نأ  شرط ب  لتنظيما  يئةه  لىإ  لمالل  طرق  ركزم  رخيصت  لىع  لحاصلةا  لشركاتا  شأنب

  كاوى ش  ثلم  ألمور،ا  عضب  ستبعدي  لكنه)  لتنظيميةا  لمخالفاتا  شملي  أنهب  اسع و  طاقن  لىع   لسلوكا  وءس

  إللكترونيا  لموقعا  اللخ  نم  هيو  حدَّدة،م  رقط  حميم  قريرت  عدادإ   اللهاخ  نم  مكني  لتيا  والطرق  لموظفين(.ا

  ي أ  نم  حمايتهو  لُمبل غل   لسريةا   مانض  وه  لكذ  نم  والغرض   طاب.خ  اللخ  ن م  وأ  إللكترونيا  لبريدا  برع  وأ

  جاه ت  النتقاما  وأ  إليذاءا  وأ  لمضايقاتا  نم  وعن   يأ  عم  سامحت  ال  نهأ  لىع  راحة  ص   لدليلا  ينصو  يذاء.إ  وأ  نتقاما

 لمحمي.ا لُمبلغا

 

 ع م  تعاملت  لتيا  لمالل  طرق  مركزب  لخاصة ا  لتوظيفا  وائحل  ن م  16  لمادةا  ي ف  ليهاع  نصوصم  لمبادئا  هذه .75

   لي:ي ام لىع نصت التيو لمخالفات،ا نع إلبالغا

 

 شمل ي  بما)  قوعهاو  نع  بلغي  وأ  خالفاتم  وأ  رائمج  قوعو  شأنب  خاوفم  لنيةا  حسنب  ثيري  خصش  "أي
  لى ع  ألخطارا  وأ  لعدالةا  طبيقت  ساءةإ  وأ  لمتطلبات(ا  وأ  لقانونا  نتهاكا  وأ  العقدب  إلخاللا  وأ  إلهمالا
 عاقبتهم  وأ  صلهف  لعملا  صاحبل  جوزي  ال  ألفعالا  ذهه  ثلم  لىع  التسترو  لبيئةا  وأ  السالمةو   لصحةا
 يرغ  لمعلوماتا  نع  إلفصاحا  لىع  ظرح  أيب  تعلقي  ام  لكذ  يف  ما ب  باشر،م   يرغ  وأ  باشرم  شكلب
 " .لعامةا

 

 

  ي ه   ذهه  نأ  لىع  الفخ  الو  و"ب"."   أ"   لسيدتينا  مل ع  قدي ع  نم  27  لمادةا  يف  تطابقم  شكلب  لحكما  ذاه  يظهر

 لحالي. ا لنزاعا يف لبتا  ساسهاأ لى ع جبي لتيا لمبادئا

 

  ليل د  يف  ليهع  لمنصوصا  لنحوا  لىع  حميم   قريرت  عدادإ  اللهاخ  نم  مكني  لتيا  ألساليبا  نأ  لشركةا  تؤكد .76

ان  أنهو  صرية،ح  ساليبأ  لمالل  طرق  ركزم  نظيم ت   هيئةب  لخاصةا  لمحميةا  لتقاريرا  عدادإ  لقائمة ا  لقضيةا  نأل ظر 

  وهو  لمخالفات.ا  نع  إلبالغا  حكامأ  طاقن  ارجخ  قعت إنهاف  لتنظيم،ا  يئةه  عم  قدعُ   جتماعا  يف  نهاع  إلبالغا  مت  دق
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  إللكتروني ا  لبريدا  وأ  إللكترونيا  لموقعا  برع  لتقريرا  قديمت  مكانيةإ  وفيرت  نم والغرض  لمحكمة،ا  قبلهت  ال  مرأ

  خرى. أ  وسائلب  إلبالغا  ستبعدي  ال  ذاه  لكنو  -  سريةب  إلبالغا  نم  لمخالفاتا  نع  لُمبلغينا  مكينت  وه  لخطابا  وأ

 لمدرجة. ا الوسائلب حميم قريرت عداد إ جب(ي وليس) مكني نّهأ لىع نصت  لتيا  لدليلا يغةص ؤكدهت ام وهذا

 

ات  دركةم  لشركةا  انتك  لماثلة، ا  لقضية ا  في .77  -   لهيئةا  لىإ  قاريرت  قدمانت  انتاك  "ب" و  أ" "   لسيدتينا  نأ  مام 

  د ق  ولكن  دية.و  طريقةب  لداخليا  لمستوىا  لىع  ألمورا  حلل  هدج  ذلب  نبغيي  انك  نهأ  ساسأ  لىع  اعترضتو

  لشعور ا  نم  لرغم ا   لىع   يه،ف  لمشتبها  لسلوكا  سوءب  لخارجيةا  لمنظمةا   لجهةا  بالغإ  جبي  نهأ  لموظفونا  شعري

 ايس ف لسيدا  عترضا  وقد ية.ن حسنب لتصرفا شرطب لقانونا دعمهماي سوفو لك،ذ سببهي وفس لذيا لسيءا

  نع  لمبلغينا   مايةح  بلس  طاقن  اخل د  قعي  نظيميت  قريرت  يأ نأ لواقعا   يف  عنيي  ذا ه  ن أ لىع لشركةا   نع  يابة  ن

 نم  لمقصدا  وه  ذاه  وليس  عبيره.ت  دح  لىع  حّصنينم  لمعنيونا  لموظفونا  صبحي  ذلكل  نتيجة  و  لمخالفات،ا

 لىع  باشرة  م  نطبقت  ال  نهاأ  نم  لرغما  لىع  لتيا  لصددا  ذاه  يف  لتنظيما  يئةه  واعدق  لىإ  إلشارةا  ويجوز  لقانون.ا

 حسنب  لتقريرا  عدادإ  يتم"   نهأ  لى ع  لعاما   لقواعدا  ليلد  نم  2-1-أ4  لمادةا  تنصو   القياس.ب  طبيقهات  مكني   لمكتبا

  لدليلا  نم  3-1-أ4  لمادةا  وتنص  حيح".ص  نه أ  عقولةم  سسأ  لىع  عتقدي  دمهق   لذيا  لشخصا  ان ك  ذاإ  قطف  يةن

ات  تلقىت  لتيا  لشركة ا  نأ  لىع   لذكرا  الفس  تىح  لنحوا  ذاه  لىع   عاملهت  نأ  جبي  حميم  قريرت  نهأ  زعمي  قرير 

ات  يسل  لتقريرا  نأ  ناسب، م   حقيقت  لىإ  ستناد اا  قرر،ت   افيةك  ماناتض  قديمت  يف  ألحكاما  ذهه  وتساعد  حمي ا.م  قرير 

 لمزيّفة. ا لتقاريرا دض  لشركةل

 

 لماثلةا القضية

 

 نع  إلبالغا   عم  تعاملي  لذيا  لمال ل  طرق  مركزب  لخاصةا  لتوظيفا  وائح ل  نم  16  لمادةا  تطلباتم  فصيلت  يمكن .78

 لتالي: ا لنحوا  لىع لمخالفاتا

 

  بما )  قوعهاو  نع   بلغأ  وأ  خالفاتم  وأ  رائمج  قوعو  شأنب  خاوفم  ثارأ  دق   لمعنيا  لشخصا  كوني  نأ  يجب (1)

  لى ع  ألخطارا  وأ  لعدالةا  طبيقت  ساءةإ  وأ  لمتطلبات(ا   وأ  لقانونا  نتهاكا  وأ   العقدب  إلخالل ا  وأ  إلهمالا  شملي

 لمذكورا  لنحوا  على)  لعملا  احبص  انبج  نم  ألفعالا  ذهه   ثلم  لىع  التسترو  لبيئةا  وأ  السالمةو  لصحة ا

  و أ  لمنظمة،ا  لجهةا  ثلم  الث،ث  رفط  لى إ  وأ  فسهن  لعملا   احبص  لىإ  لتقريرا  ذاه  قديمت  جوزي  عاله،أ

 ليهما(.ك

 

  قرير ت  عداد إ  يتمو  عاله، أ  لمذكورا  لنحوا   لى ع  -   يةن  حسن ب  لكذ   عل ف  دق  لمعنيا  لشخص ا  كوني  نأ  يجب (2)

 حيح. ص نه أ عقولةم سسأ لىع عتقدي عّدهأ  لذي ا  لشخصا  انك ذاإ يةن حسنب

 

 ير غ وأ  باشرةم صورةب خرىأ طريقةب  عاقبتهم وأ لمعنيا  لشخصا صلف  جوزي ال لحاالت،ا ذهه ثلم في (3)

  لى ع  لعمل،ا   قدع  يف  لمثالا  بيلس  لىع  ظر، ح  يهف  وجدي  لتيا  لموقفا  لكذ  يشمل)  ذلكب  يامهق  لىع  باشرةم

    امة(.ع يرغ علوماتم ن ع إلفصاحا
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 لي:ي ام العتبارا عينب لمحكمة ا أخذت لماثلة، ا لقضية ا في .79

 

  يئة ه  متطلباتل  خالفات م  شأنب  خاوفم  ب" "   السيدة و  أ" "   لسيدةا  نم  لٌ ك  ثارتأ  عاله،أ  لمذكورا  لنحوا  على (1)

  لداخلي ا  لتحقيقا   قريرت  اللخ  نم  ماإ  هاب   لهيئةا  و أ  /و  لشركة ا  بلغتاأ  وأ  لشركةا  عمالءب  تعلقي  ام  يف  لتنظيما

 لمكتب ا  ستداللا  لى ع  لمحكمةا   توافق  عاله.أ   لمذكورةا  لهيئةا  لىإ  لمقدمةا   لمختلفةا  لتقاريرا   الل خ  نم  وأ

 لصدد. ا  ذاه يف

 

  لك ذ  علتاف  أنهماب  لشركةا  فوعد  لمحكمةا  ترفضو  عاله،أ  لمذكورا  لنحوا   لىع  -  يةن  حسنب  لكذ  علتاف  لقد (2)

 لصدد. ا ذا ه يف لمكتب ا ستداللا  لىع لمحكمةا توافق فية.خ دوافعل وأ ارض شكلب

 

 ذلك:ب قيامهمال  باشرةم يرغ وأ باشرةم صورةب  نذارإ ابقس دونب صلهماف مت لقد (3)

  ب"،"   لسيدةا  و أ  أ" "   السيدةب  لخاصةا  لفصل ا  سائلر  يف  لمذكورا  لسببا  كني  م ل  لك ذ  ن أ  ن م  لرغما  على .أ

  ئيلةض  لةص  ه ل  وأ  لةص   يأ   هل  يسل  لمزعوما   لمخالفاتا  نع  اإلبالغ"   نأ  ؤكدت  لشركة ا  ن أ  ن م  لرغما  علىو

 ابق س  دون ب  فصلهمال  لمقدمةا  ألسبابا   ن أ  ال إ  شعار"،إ  دونب  إلنهاءا  يف   ركزيةم  شكلةم  مثّلي  لم و  لغايةل

 دناه. أ لمزيدا  لىإ  انظر لدعم.ل  ابلةق يرغ نذارإ

 م ت  لتيا  لطريقةا  نم  ل  ك  لىع  شدةب  عترضتا  نهاأ  لقضيةا  ذهه  يف  لشركةا  دمتهاق  لتيا  لدفوعا  نم  يتضح .ب

 لتنظيم. ا يئةه لىإ لتقاريرا قديمت هاب مت التيو  لشركةا  اخلد لتقاريرا  عدادإ هاب

  بتمبر س  14  يأ  ،2020  بتمبرس  بدايةو  غسطسأ  هايةن  ي ف  لتقاريرا  نم  جيزةو  ترةف  رورم  عدب  لفصل ا  جاء .ت

 لتوالي. ا لىع بتمبرس 27و

اأ  وقبتع  أ"،"   لسيدةا  ضية ق  في .ث   نهام  ستحقةم  نهاأ  زعميُ   طريق  لاير  5,900,000  مبلغب  مطالبةب  يض 

 لشركة. ل

 قديمت  لشركةل   جوزي  لشركة،ا  دض  لحاليةا  طالباتهمام  نفيذت  الةح  يف  نهأ  لىع  الستئنافا  خطاراتإ  تنص .ج

 طريق   لاير  2,000,000و  أ"،"   لسيدةا  ضيةق  ي ف  طري ق  لاير  2,200,000  بلغم  سدادب  لخاصةا  طالباتهام

 ب"."  لسيدةا ضية ق يف

 لصدد. ا ذاه يف لمكتبا  ستداللا لىع لمحكمةا توافق .ح

 

  لفصل. ا   هذال  لمقدمةا  األسبابو  2020  بتمبرس  14  تاريخب  أ" "   لسيدةا  صل ف  طابخ  لى إ  عالهأ  إلشارةا  تمت .80

 لي:ي ام لمحكمةا  رىت الترتيب،ب ألسبابا وبتناول

 

 لسيدة ا   نأ  فتراضا  لىع  حتى)  2020  ونيوي  يف  لهاح  مت  لتيا  لمزعومةا  لتنظيميةا  إخفاقاتهاب  لكذ  يتعلق (1)

 ألشكال(. ا نم كلش أيب خطئةم انتك أ" " 
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  وليو ي  هايةن  يف  لهاح  مت  التيو  لتنظيميةا  لجهاتا  لىإ  لمستنداتا  قديمت  يف  لمزعومةا  إخفاقاتهاب  لكذ  يتعلق (2)

 ألشكال(.ا نم كلش أيب خطئةم انتك أ" "  لسيدةا نأ  فتراضا لىع حتى) 2020

 

 المتثال:ا  تحدياتب  تعلقي  ام  يف  الءمة " م  ألكثرا  التصالا  نوات" ق  ستخداما   يف   لمزعوما  إخفاقهاب  لكذ  يتعلق (3)

 لتنظيم.ا يئةه لىإ  أ" "  لسيدةا دمتهاق لتيا لمحميةا لتقاريرا لى إ اضحة و شارةإ هذهو

 

 يست ل  نهاأ  لواضحا  نم  التيو  يجابية،إ  ملع  بيئةك  لشركةا   لىع  لحفاظا  يف  لمزعومةا  إخفاقاتهاب  لكذ  يتعلق (4)

 سبقة.م حذيراتت يأ دونب نذارإ ابقس دونب صلف سألةم

 

 عاله. أ كرذُ  ام لى إ  وهريةج ضافةإ لرئيسية" ا المخالفات"  لىإ إلشارةا ضيفت ال (5)

 

  لفصل. ا  هذال  لمقدمةا  األسبابو  2020  بتمبرس  27  تاريخب   ب" "   لسيدةا  صلف  طابخ  لىإ  عالهأ  إلشارة ا  تمت .81

 لي:ي ام لمحكمةا  رىت الترتيب،ب ألسبابا وبتناول

 

اج  ثلتم لتيا   لمرور،ا  كلماتب  لكذ  يتعلق (1) ام  زء    لى ع  ليل د   وجدي  ال  لكن و  لمنّظمة،ا  لجهاتا  حقيقت  نم  هم 

  لى إ  لتنظيميةا   لجهاتا  كاوىش  وجيهت  مت  شكلة:م  ثّلتم  ب" "   لسيدةا  انبج نم  لمرور" ا  لمة ك  مشاركة"   نأ

 ايس. ف لسيدا

 

 المتثال:ا  تحدياتب  تعلقي  ام  يف  الءمة " م  ألكثرا  التصالا  نوات" ق  ستخداما   يف   لمزعوما  إخفاقهاب  لكذ  يتعلق (2)

 لتنظيم.ا  يئةه لىإ ب""  لسيدةا دمتهاق لتيا لمحميةا لتقاريرا لى إ اضحة و شارةإ هذهو

 

 ثلم  قديم ت  انك  لتنظيمي:ا  لنهائيا  لموعدا  بلق  ناسبةم   مالءع  ائمةق  قديمت  يف  لمزعوما  إخفاقهاب  لكذ  يتعلق (3)

  ن أ  لىإ  لتنظيميةا  لجهاتا  انبج  نم  شيري  ام  ناكه  كني  لمف  لكذ  معو  ساسي ا،أ  نظيمي ات  طلب ام  لقائمةا  ذهه

 كنت  مل  ذاإ  نهإ  لتنظيما  يئةه  التق  وقد  لصحيح.ا  وه  لعكسا  نّ إ  لب  ب"،"   لسيدةا   طأخ  انك  ذلكب  لقياما  دمع

  لمعلومات ا  قدميم  وابة/بواباتب  لى إ  لوصولا  قح  نحتمُ   ب" "   لسيدةا  كانتل  لمعلومات،ا  دمتق  دق  لشركةا

 نفسهم.أ

 

 يست ل  نهاأ  لواضحا  نم  التيو  يجابية،إ  ملع  بيئةك  لشركةا   لىع  لحفاظا  يف  لمزعومةا  إخفاقاتهاب  لكذ  يتعلق (4)

   سبقة.م حذيراتت يأ دونب نذارإ ابقس دونب صلف سألةم

 

 عاله. أ كرذُ  ام لى إ  وهريةج ضافةإ لرئيسية" ا المخالفات"  لىإ إلشارةا ضيفت ال (5)

 

  إن ف  لفصل،ا  طاباتخ  يف  لمقدمةا  ألسبابا  تجاوز ت   برراتم  لىع  الستئنافاتا  ياقس  يف  لشركةا  عتمدت   ام  بقدر .82

  ضيتها.ق  دعمي ال لكذ
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 نتهكتينمُ   حمي م  إفشاءب  قيامهمال  "ب" و  أ" "  لسيدةا  نم  ال  ك  صلتف  لشركة ا  أنب  قتنعةم  لمحكمةا   إنف  باختصار، .83

   لمال.ل طرق مركزب لخاصةا لتوظيفا  وائحل نم 16 لمادةا

 

  د ق  لشركةا  كون ت  شعار،إ  وند  نم  ملهماع  نهاءإ  اللخ  نم  نهأ  لىع  دعيةم  لك   الةح  يف  لمكتبا  راراتق  تنص .84

 حق ي  نه أ  لىع  لمكتبا   راراتق  نصت  كما  لنتيجة.ا  ذهه  لمحكمةا  وتؤكد  لتوظيف.ا  وائحل  ن م  23  لمادةا  نتهكتا

  قال يُ   لتيا  اللتزاماتا  بيعةط  حديدت  ن م  لرغما  على و  ملهما،ع  عقديل  فق او  دفوعاتم  لى ع  لحصولا  لمدعيتينل

  آلن ا  تىح  نفيذه ت  تمي  مل  ام  هوو  لمكتب،ا  نم  نفصلم  أمرب  لمبلغا  رسالإ  ويجب  لمبالغ.ا   حديدت  تمي  لمف  نشأتها،ب

  أيب  الستماع،ا  جلسةب  تعلقي   ام  يف  لمكتبا  نع  يابة  ن  لموضوع،ا  لدفوعا  تناولت  وال  لمحكمة.ا  لمع  دح  لىع

 األساسو  لشركة ا  نم  لمستحقةا   لمدفوعاتا   مبلغب  ألمرا  تعلقي  ام  قدرب  إلطالقا  لى ع  كرهذ  رد ي  لمو  فاصيلت

    لتعاقدية. ا لناحيةا نم ستحقةم نهاإ ليهع ناء  ب قاليُ  لتيا

 

  لمدعيتين ا  وظفت  م ل  لشركةا   نأ  العتبارا  عينب  ألخذا  عم  لمعنيةا  لمبالغا   لىع  لموافقةا  ألطرافا  نم  مطلوب .85

   لمحكمة.ا  لىإ خرىأ رة  م ألمرا حالة إ يمكنف لك،ذ   فلحي مل وإذا  لغاية.ل ويلةط فترةل

 

 الحكم 

 

 

  .دعوتينلا لتاك يف  لشركةا ستئنافاتا فضر تم .86

 

  لتنظيم،ا حكمةم نع صادر

 

 لمحكمة ا ئيسر لير،ب ليامو القاضي

 

 التمثيل: 
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