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ة يهيفرتلات امدخلاوا يادهلاة سايس

ء اكرشر ّبعيلة مئالمة قيرطن وكتا م ًةداعل معلاة ئيبي فا هيلعل وصحلاوة يهيفرتلات امدخلاوا يادهلام يدقتن إ
ال وا هتميقي فة لوقعمت امدخلاو أا يادهلاك لتن وكتن أة طيرش، اًضعبم هضعبلم همارتحاوم هقوذى لعل معلا
 Magnaة كرشي فظومع يمجى لعة سايسلاه ذهق بطنت .يموكحر ارقو أل معر ارقى لعر يثأتلاا هنمد صقُي

Inc. International ى لعة لماعلاى رخألات ايلمعلاوة كرتشملاع يراشملاوم اسقألاوت اعومجملاع يمجو
ص اخشألاع يمجى لعة سايسلاه ذهق بطنتا مك ").Magna"م سابا ًعيمجا هيلإر اشُي(ا هلة عباتلاوم لاعلاى وتسم
ر اشُي(ء الكولاون وراشتسملاون وريدملاون ولوؤسملاون وفظوملاك لذي فا مب، Magnaة كرشن ولثمين يذلا
 . ")Magnaي لثمم"م سابا ًعيمجا هيلإ

ي فة لوقعمن وكتن أى لعم هنما هلوبقول معلاء اكرشلل معلاة ئيبي فة يهيفرتت امدخو أا يادهم يدقت Magnaي لثمملز وجي، نوناقلاه رظحيا مء انثتساب
ل معت اقالعء انبلة عورشملات اودألان مة خذابر يغة عضاوتمن وكتي تلاول معلاة ئيبي فة يهيفرتلات امدخلاوا يادهلاف .ةنيعمف ورظلة بسانموا هتميق
ا هريغوي ضايرث دحر وضحلر كاذتوة يجيورتد اومم يدقتوة نّيعمت ابسانمي فت ابجول وانتى لإل معء المزة وعدلن كمي، لاثملال يبسى لع .ةديج
 .ةنيعمف ورظي فة بسانمن وكتن أم هنما هلوبقو أم هلت ايلاّعفلان م

ا ًقفوا ومدُقي )1(ا وناكا ذإت ايقالخألاوك ولسلاة نودمد عاوقق رخين لة ماعة فصبة يهيفرتت امدخم يدقتو أا يادهلال دابت
ى لع .هبل ومعملان وناقلاع مة قستم )3(و، رارقلاع نصة يلمعي أي فر يثأتلاا هنمد َصُقيم ل )2(و، ةسايسلاه ذهك لذي فا مب، ةلوبقملال معلات اسراممل
ي نوناقلار اشتسملاع جاُرين أة نيعمة يهيفرتة مدخم يدقتو أا هلوبقو أة نيعمة يدهم يدقتة يعورشمو أة مءالمى دمن عل اؤسلاد يريي ذلا Magnaل ثمم
 .يميلقإلال اثتمالال وؤسمو أي ميلقإلاي نوناقلار اشتسملاو أة عومجملل

 :لمشتو، ةميقه لء يشي أي ه "ةيهيفرتلات امدخلاوا يادهلا"

ت امدخلا•ع لسلا•

ت الطعلاق فارمو أت ارايسلام ادختسا•ت ابورشملاوت ابجولا•

ر فسلات اقفن•ت ايلاّعفر وضحر كاذت•

ل داعملاد قنلا•ت الاقتنالاف يلاكت•
 )ايادهلات اداهشو أا يادهلات اقاطبل ثم(

ز ئاوجلا•ت اموصخلا•

ل ئامجلاول اضفألا•د قنلا•

ا هزاوجم دعت الاح

 :يليا مم ٌّيأا هيلعق بطنيال أة يهيفرتلات امدخلاوا يادهللم هملان م

؛ يموكحر ارقو أل معر ارقى لعق حه جون ودر ثؤتن أ•

؛ نيرخآلاى دلق حه جون ودر يثأتلابع ابطنالاا ذهك رتتن أو أ•

 .حلاصملاض راعتن مة لمتحمة لاحئ ش ُنتن أو أ•

ر ذحلاي خوت Magnaي لثممى لعب جيا ذلو .كولسلاء وسبت اءاعدالان م Magnaة كرشة عمسة يامحة يلوؤسم Magnaل ثممق تاعى لعع قت
ح لاصمق يقحتوة يراسلان يناوقلابم ازتلالاوة يموكحلات ارارقلاول معلات ارارقة هازنن امضلة يهيفرتت امدخو أا يادهل وبقو أم يدقتد نع
 .Magnaة كرش
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ا هزاوجت الاح

 :طقفة يلاتلات الاحلاي فة يهيفرتلات امدخلاوا يادهلال وبقو أم يدقتن كمي

؛ ةيقطنمت ناكا ذإ•

؛ ةنيعمة بسانما هلت ناكو•

؛ ةخذابر يغت ناكو•

 . Magnaة كرشر تافدوت الجسي فوت اقفنلار يراقتي فة يفافشوة قدبا هليجستم تو•

ل وصحلل .دلبلاك لذي ف " ًالوقعم"و  "اًعضاوتم"ل كشيا مل وحت امولعملان مد يزمع مد لبل كبة صاخة يداشراد عاوقد متعند ق، رخآلت قون م
 .أل ودجلار ظنا، ةيداشرالاد عاوقلاه ذهل ثما هيدلي تلان ادلبلاة مئاقى لع

ة فاصحلاى لعد امتعالا

ة كرشج رحتن أن كمية يهيفرتلاة مدخلاو أة يدهلات ناكا ذإا ميف ًالثمر كفف .صخشلاد اهتجاى لعل وبقمر يغو ها مول وبقمو ها مد يدحتد متعي
Magna ق ئاقحلاء وضي ف، اهميدقتء اروض رغلاوة ينلاو هال م أة بسانمت ناكا ذإا ما ًبلاغد دحيي ذلام هألار صنعلا .نلعللت جرخا ذإا هيفظومو أ

ة يفافشلاى وتسمد از، اهراركتل دعمو أة يهيفرتلاة مدخلاو أة يدهللة يلاملاة ميقلات دازا ملك، ةماعة فصب .ةيدقنلاا هتميقت سيلو، ةلصلات اذف ورظلاو
ق بطي، كلذى لإة فاضإلاب .اًمئادي لحملال معلاف رعون وناقللا ًقفوا هعونن اكا nيأة يهيفرتلات امدخلاو أا يادهلال وبقو أم يدقتن وكين أب جيو .بولطملا

ت امدخو أا يادهي أم يدقتز وجيال و .مهيدروموم هيفظومى لعة يهيفرتلات امدخلاوا يادهلابق لعتيا ميفة مراصة يلخادد عاوق Magnaة كرشء المع
 .كلذبح مستل يمعلاا هقبطيي تلاة يلخادلاد عاوقلات ناكال إء المعلاي فظوملة يهيفرت

 .Magnaه عمل ماعتتر خآف رطو أل يمعو أد رومن ما هسامتلاو أع وني أن مة يهيفرتت امدخو أا يادهب لطف ورظلان مف رظي أت حتز وجيال 
 .هيفا ًبوغرمو أا ًبسانمن وكيسة يهيفرتلاة مدخلاو أة يدهلاض رعن أبع ابطنالاء اطعإوة رشابملات ابلطلان م ًالكل مشيا ذهو

ن ويموكحلان ولوؤسملا

، اذل .نوناقلاى ضتقمبة روظحمن وكتن أل متحملان موة صاخر طاخمى لعي وطنتن ييموكحلان يلوؤسمللة يهيفرتت امدخوا يادهم يدقتو أض رعن إ
ة كرشو أة عومجملاي فا يلعلاة رادإلان مة يباتكة قفاومى لعل صحتم لا مي موكحل وؤسملة يهيفرتت امدخو أا يادهم يدقتو أض رعا ًقلطمك يلعر ظحي

Magna )م اظنل الخن مIt! Disclose( ن ييموكحلان يلوؤسملاى لعت افورصملا-ل اثتمالاة بقارمء ارجإلا ًقفو)ة سايسا ًضيأع جارMagna 
 ).ةعورشملار يغت اعوفدملاوة وشرلابة قلعتملا

ة وشرلابة قلعتملاة سايسلاوة سايسلاه ذهض ارغألن ويموكحن ولوؤسمم هنأى لعة لودلاا هيلعر طيستي تلاو أة لودللة كولمملات انايكلاي لثممى لإر ظ ُني
 .اهتعيبطي فة تحبة يراجتة قالعل ثمتة لودللك ولمملان ايكا لو  Magnaة كرشن يبة مئاقلاة قالعلان كتم لا م، ةعورشملار يغت اعوفدملاو

 .ةلودللك ولممن ايكي فا ًفظومو أا ًيموكح ًالوؤسمي قلتملان اكا ذإا ممق قحتلام ازتلاه يفرتة ليسوو أة يدهم يدقتح رتقيي ذلا Magnaل ثممل محتي

 )ايادهلات اقاطبل ثم، دقنلال داعيا مو(د قنلا

ا يروكو أن ابايلال ثم(ة يلحملات اداعلاب جومبا ًبسانما يادهلاه ذهم يدقتن اكا ذإال إ، )ايادهلاة قاطبل ثم، ق دن لال داعيا مو أ(د قنلاي قلتو أم يدقتر ظ ُحي
ة ينوناقلان وؤشلاس يئرب ئانن مة قبسمة يطخة قفاومى لعل صحتن أب جي، ءانثتسالاا ذهل ثمى لعل وصحلل .ةقبسمة قفاومى لعت لصحو، )ةيبونجلا
 .ةيدهلام يدقتا هيفم تيسي تلاة قطنملاي ف

ت اكاهتنالا

ت اءارجإلاة فاكذ ختتسود جلال محمى لعل يبقلاا ذهن مك اهتناي أذ خأتسو .لاثتمالاق حبة بكترملات اكاهتنالاع من واهتي أ Magnaة كرشي دبتال 
 .لمعلان مل صفلاى لإل صتد قي تلاة يبيدأتلاوة يباقعلا

ى لإك لذن عغ البإلابة ردابملاك يلعن يعتي، ةسايسلاه ذهو أ Magnaة كرشلت ايقالخألاوك ولسلاة نودملص خشي أك اهتناي فه بتشتو أم لعتت نكا ذإ
ر بع )5(و أ، يميلقإلال اثتمالال وؤسم )4(و أ، ةقطنملاو أة عومجمللي نوناقلار اشتسملا )3(ة عومجملاو أم سقللي لاملال وؤسملا )2(و أ، كريدم )1(
 .Magnaة كرشلن خاسلاط خلابل اصتالا

ن أشب Magnaة سايسر ظحت، ببسلاا ذهل .ماقتنالان مف وخن ودة لمتحملات اكاهتنالان أشبف واخملان عغ البإلاة فاقثم عدبا ًضيأ Magnaم زتلت
 .ةينن سحبوق دصبف واخمن عغ لبيص خشي أن مم اقتنالام اقتنالاة ضهانم
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ة ديفمت احيملت

 ...ىلعا ًمودص رحا

ة يلحملات اداعلاوا هبل ومعملاح ئاوللاون يناوقلابم زتلتوة لوقعما هتميقوة نيعمة بسانما هلوة يقطنمة يهيفرتلات امدخلاوا يادهلان وكتن أ•
ى لعد متعتوة يبسن ً"الوقعم"د ُعيا ملة يلحملاة ميقلان أر ابتعالاي فع ضولاع م، "يقطنم"و ها مد يدحتي فك تفاصحى لعد امتعالا .ةيراسلا
 .ةدئاسلات اداعلاوة يشيعملاة ايحللي لحملار ايعملاط سوتم

ر اشتسملاو أة عومجمللي نوناقلار اشتسملاو أة عومجملابا يلعلاة رادإلان مو ضعو أك ريدمن مة قبسملاة قفاوملاس امتلاوة روشملاب لط•
ز واجتتد قا هتميقن أد قتعتة يهيفرتة مدخو أة يدهض رعي فر كفتت نكو أك يلعض رُعا ذإي ميلقإلال اثتمالال وؤسمو أي ميلقإلاي نوناقلا
 .ةبسانمر يغن وكتد قا هنأو أة لوقعملاة ميقلا

 .درفلس يلوة سسؤملة مَّدقم، كلذن كمأى تم، ةيهيفرتلاة مدخلاو أا يادهلان أن مد كأتلا•

ة كرشة سايسا ًضيأع جار(ن ييموكحلان يلوؤسمللة يهيفرتلات امدخلاوا يادهلام يدقتى لعة مراصد عاوقوة يلاعر يياعمق َّب ُطته نأر كذت•
Magna ل الخن مة قفاوملاى لعل صحا ).ةعورشملار يغت اعوفدملاوة وشرلابة قلعتملاIt! Disclose ت امدخلاو أا يادهلام يدقتل بق

 .نييموكحلان يلوؤسملاى لعت افورصملا-ل اثتمالاة بقارمت اءارجإلا ًقفوي موكحل وؤسمي أى لإة يهيفرتلا

 .ةيهيفرتت امدخو أا يادهي أم هلم دقتن أل بقك لذن مق قحتلاوي موكحل وؤسمح رتقملاي قلتملان اكا ذإا مك اردإ•

 .ةيهيفرتت امدخو أا يادهل وبقو أم يدقتد نعل متحملاح لاصملاض راعتم ييقت•

 Magnaة كرشي فت ايقالخألاوك ولسلاة نودمد عاوقع مى شامتتال ة فايضة مدخو أة يدهم يدقتبض رعي أب دأبض فرتن ألد ادعتسالا•
 .ةسايسلاه ذهع مو

 .رشابمق يرطبم َّد ُقتي تلاك لته بشتة يجراخة هجو أط يسول الخن ما هيلعل َصحُيي تلاو أة مدقملاة يهيفرتلات امدخلاو أا يادهلا•

و أة يدهلاة عيبطوف ارطألاء امسأوض رغلان يودتوة يهيفرتلات امدخلاوا يادهلابة صاخلاض فرلاوة قفاوملات الاحل كلل جسبظ افتحالا•
 .اهتميقوة يهيفرتلاة مدخلا

 .ةيدهلام لتسما هبل معيي تلاة سسؤملان مة يلخادة قفاومى لإة جاحبت نكا ذإا مة اعارم•

 ...يليا مب ًاقلطمم قتال 
 .نوناقلاى ضتقمبا ًروظحمك لذن اكا ذإة يهيفرتة مدخو أة يدهم يدقت ×

 .يموكحر ارقو أل معر ارقى لعر يثأتللة يهيفرتة مدخو أة يدهم يدقت ×

ا مدنعو أ، لوقعملاد حلاا هتميقز واجتتا مدنعو أ، زيحتمر يغه يزنم كحذ اختاى لعا ًدويقض رفيسك لذن اكا ذإة يهيفرتة مدخو أة يدهل وبق ×
 .اًمومعة لوبقملال معلات اسراممع مض راعتت

 :لثم، ةروظحمة يهيفرتت امدخو أا يادهل وبقو أم يدقت ×

؛ هالعأن يبملاو حنلاى لعة قبسمة قفاومبال إ )ةيصخشلات اكيشلاوا يادهلات اقاطبل ثم(ه لداعيا مو أد قنلا•

؛ نيفظوملال كلة حاتمر يغت امدخو أت اجتنمى لعت اموصخو أ•

؛ ةقئالر يغن كامأي فو أة قئالر يغة يهيفرتت امدخو أا يادهو أ•

 .لوبقمي راجتض رغز يزعتو أة عورشمل معة قالعر صاوأة يوقتا هنمف دهلاس يلة يهيفرتت امدخو أا ياده•

 Magnaة كرشبه طبرتر خآف رطي أو أل يمعو أد رومن مة قيرطلات ناكا ّيأع وني أن مة يهيفرتت امدخو أا يادهس امتلاو أب لط ×
 .اًغئاسو أ ًالوبقمن وكين أن كمية يهيفرتلاة مدخلاو أة يدهلام يدقتن أبع ابطنام يدقتوة رشابملات ابلطلان م ًالكك لذل مشي .لمعة قالع

 .ةسايسلاه ذهو أ Magnaة كرشي فت ايقالخألاوك ولسلاة نودمد عاوقبم ازتلالاب نجتلي صخشل كشبة يهيفرتة مدخو أة يدهة ميقع فد ×
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َ  ...نمر ذحا

 

 

ة يمهوو أة يلعفة لاحئ ش ُنين أن كميف رصتلاا ذهل ثمف،  Magnaة كرشي سفانملن يعباتن يلثممع مة يهيفرتلات امدخلاو أا يادهلال دابت
 .ةفيرشلاة سفانمللض هانمك ولسبا ًعابطناي طعيد قو أح لاصملاض راعتل

ة قلعتملاة يسرتلاو أت اضوافملاء ارجإو أت اصقانملام يدقتت اقوأء انثأة سسؤمو أص خشي أن مة يهيفرتت امدخو أا يادهم يدقتو أل وبق
ن ويراشتسالاو أن وراشتسملاا همدقيي تلال معلات ابجوك لذل مشيال  ).ضورعلام يدقتب لط، راعسألاض ورعم يدقتب لطل ثم(د وقعلاب
ة كرشن ولثمين يذلا

 :تامولعملان مد يزمل

.Magna 

ر يدموس يئرلاب ئانو أي ميلقإلال اثتمالال وؤسمو أك تقطنمو أك تعومجملي نوناقلار اشتسملاع مل صاوتلاى جُري، حئاصنلاو أت امولعملان مد يزمل
 Magna.ة كرشي فت ايقالخألاول اثتمالا

Originally Enacted: May 1, 2014 
Current Version: September 21, 2021 
Next Review: Q3 2024 
Issued By: Ethics & Legal Compliance 
Approved By: Magna Compliance Council 
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ة سايسلاه ذهب جومبة يداشرإد عاوقا هيدلي تلان ادلبلا-أ ل ودجلا

ن يصلا
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