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رسالة السيد
رئيس مجلس االدارة / العضو المنتدب

السادة الزمالء الكرام ،،،

فــى ظــل المتغيــرات والتطــور المســتمر لمصرفنــا ســعيًا لتقديمــه 
ــن و  ــة القواني ــًا اكف ــه مراعي ــات عمالئ ــى لتطلع ــات ترق ــات وخدم منتج
ــة الســليمة. ــة، واألعــراف والممارســات المصرفي ــط الرقابي ــح والضواب  اللوائ

ــك  ــا بالبن ــس اإلدارة واإلدارة العلي ــه مجل ــس توج ــاق ليعك ــذا الميث ــى ه يأت
علــى ترســيخ ثقافــة الحوكمــة بالبنــك، والتأكيــد علــى االلتــزام بقيــم البنك،
ــة  ــن اكف ــا م ــزام به ــب االلت ــة الواج ــة والمهني ــر األخالقي ــح األط وتوضي
العامليــن حفاظــًا عليهــم و علــى المتعامليــن مــن البنــك و علــى ســمعة
مؤسســتنا العريقــة و أنــى علــى يقيــن تــام أن االلتــزام بالمواثيــق و الُمثــل 
ــا. ــن بمصرفن ــالء العاملي ــع الزم ــات جمي ــة أولوي ــى قم ــر عل ــو أم ــا ه  العلي

ادعو اكفة العاملين لقراءة هذا الميثاق و فهمه جيدًا و االلتزام به.

رئيس مجلس اإلدارة
والعضـو المنتــدب
طـارق الخولـي

ميثاق السلوك المهني واألخالقي  |
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ــاق  ــأن ميث ــابق بش ــدار س ــاق أي إص ــذا الميث ــي ه يلغ
الســلوك المهنــي واألخالقــي للبنــك ويبـــدأ ســريانه مــن 

تاريــخ اعتمــاده و نشـــره.

تم وضـع هذا الميثـاق ليكـون دليال إسترشاديـًا لتطبيــق 
أفضـل الممارسـات فـي هـذا الشـأن.

األولى  بالدرجة  يعتمد  أهدافه  بلوغ  في  بنك  أي  نجاح  إن 
ــب  ــك يج ــه لذل ــن مع على الثقة التي يوليها له المتعاملي
علــى موظــف البنــك أن يبــذل قصــارى جهــده عنــد تقديم 
ــح المتعامليــن معــه وأن يلتزم بالمتطلبات  أي خدمــة لصال
القانونية والرقابية وال يجــوز لــه أن يســتغل وظيفتــه فــي 
ــح شــخصية أو أن يتقاضــى مــن العمــالء أي  تحقيــق مصال

ــك.  ــه بالبن ــه أو وظيفت ــل ألداء عمل مقاب

ــدف  ــك يه ــة بالبن ــام الحوكم ــم نظ ــار تدعيـ ــى اط ف
هــذا المســتند إلــى إرســاء ثقافــة الحوكمــة حيــث 
يوضــح  األســس و القواعــد والقيــم الواجــب اتباعهــا مــن 
ــا بالبنــك فــي ممارســتهم  ــن و اإلدارة العلي اكفــة العاملي
ــراف  ــع األط ــع جمي ــة م ــخصية والمهني ــم الش وتعامالته
ــا  ــليمة و ضمان ــرارات الس ــاذ الق ــي اتخ ــاعدة ف والمس
لممارســة العمــل بحرفيــة ونزاهــة فــي اطــار مــن 

الشــفافية والعدالــة والمســاواة.

ميثاق السلوك المهني واألخالقي  |
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تتمثل مجموعة القيــم الخاصـة ببنـك
الشركة المصرفية العربية الدولية في:

يجــب علــى الموظــف أن يبنــى جميــع عالقاتــه مــع الغيــر 
ــة  ــى كرامـ ــة عل ــاواة والمحافظ ــرام و المس ــى االحت عل
ــة،  ــات الوظيفي ــتويات والدرج ــة المس ــى اكف ــراد عل األف
ــة  ــات الشخصيـ ــرام الحريـ ــن باحتـ ــع العاملي ــزم جمي ويلت
ــات  ــن االختالفـ ــدا ع ــر بعي ــات النظ ــدات ووجه والمعتق

الثقافيـــة واالجتماعيـــة لجميـــع المتعاملين معهـــم.

يلتـــزم البنـــك باإلفصاح عــن سياســاته وإجراءاتــه وقراراته 
وتأثيراتهــا المعروفــة والمحتملـــة على البيئـــة والمجتمع، 
وأن تكــون هــذه المعلومــات متاحــة لألشــخاص أصحـــاب 
المصالـــح وتوفيـــر قنـــوات تواصـــل مفتوحة تستند إلى 

االحتــرام و الحرفيــة.

نؤمــن أن النزاهــة هــي جوهــر العمــل المصرفــي والتــي 
تحكم جميـــع تعامالتنـا، ويجـب أن يكـــون اكفـة موظفي 
ــب  ــتغالل المناص ــبهات أو اس ــتوى الش ــوق مس ــك  ف البن
ــي  ــة ف ــًا بنزاه ــرف دائمـ ــح و أن يتصـ ــارض المصال أو تع
تعامالتــه مــع العمــالء والزمــالء وأصحــاب المصلحــة مــن 
ــزام بهــذه القواعــد وتطبيــق معاييرهــا علــى  خــالل االلت

ــه. ــا يفعل لك م

يعتمــد نجــاح البنــك علــى ضــرورة إعــالء قيمــة موظفيــه 
 حيــث يعتبــر البنــك أن لك موظــف يمثــل رأس مــال بشــرى
و حجــر أســاس للبنــك  مــع ضــرورة معاملــة اكفــة عمــالء 
البنــك بنزاهــة وعــدل وإنصــاف و عــدم ممارســة أي 
ضغــوط علــى عمــالء البنــك أو تزويدهــم بمعلومــات غير 
دقيقــة أو إعطــاء أي عميــل أفضليــة علــى عميــل آخــر.  

اإلحتـــرام

الشفافيـه

النـزاهـه

إعالء قيمة
العميل و العاملين 

1

3

2

4
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ــل  ــي العم ــاكرات ف ــك االبت ــجع البن يش
ــع  ــك لرف ــة ، وذل ــة المضاف ذات القيم
معاييــر األداء باســتمرار لتلبيــة احتياجات 

ــالء. العم

ــار طويلــة المــدى ألنشــطتنا وتوليــد قيمــة مســتدامة لعمالئنــا  نلتــزم بالنظــر فــي اآلث
ــب  ــم الجوان ــدرس ونقي ــا ن ــي أنن ــذا يعن ــل وه ــع ككـ ــتثمرينا والمجتم ــا ومس وموظفين
ــي  ــر اإليجاب ــادة التأثي ــر المباشــرة و زي ــة المباشــرة وغي ــة والبيئي ــة واالجتماعي االقتصادي

ــة. ــع والبيئ ــتدام للمجتم ــتقبل مس ــم مس ــا ودع ــرارات أعمالن لق

االهتمــام بااللتزام بالســلوك الشــخصي 
الــذي يعكــس المهنيــة واالحترافيــة 

ــل. ــي التعام ف

ــي  ــاركة ف ــرورة المش ــك بض ــن البن يؤم
ــالل  ــن خ ــه م ــع وخدمت ــة المجتم تنمي
ــي  ــاركة ف ــة و المش ــة االجتماعي الرعاي

ــة. ــة المختلف ــطة المجتمعي األنش

يعمــل البنــك علــى تطويــر ودعــم وزرع 
ثقافــة األداء المتميــز وتقديــم المبــادرة 
ــدر  ــز وتق ــة تمي ــق بيئ ــل وخل ــي العم ف
ــم  ــات وتدع ــوق التوقع ــذي يف األداء ال

ــر الموظفيــن.  وتشــجع علــى تطوي

االبتكــــار

التـنميـة المستدامة

المسئولية االحترافيـة
االجتماعية

المبـــادرة

5

8

67

9

تتمثل مجموعة القيــم الخاصـة ببنـك
الشركة المصرفية العربية الدولية في:

ميثاق السلوك المهني واألخالقي  |

8



كيفية اتخاذ القرار

9



ميثاق السلوك المهني واألخالقي  |

10

نعـم ال / غير متأكد

هل هو قانوني ويتوافق مع التعليمات الرقابية؟

توقف واطلب 
المشورة

يتـــم استيـفــاء 
الموافقات الالزمة

اذا تطلــب األمــر 
وتنفيـذ القـرار

هل يتماشى مع ميثاق السلوك المهني واألخالقي
والتعليمات المنظمة للبنك؟

هي يمكن تبرير القرار / اإلجراء المتخذ للمدير المباشر؟

هل يوجد قيمة مضافة لعمالئي وأتعامل معهم بإنصاف
بناًءا على هذا القرار؟

هل سيتجنب مصرفنا ومساهمينا الخسارة أو الضرر بما في 
ذلك اإلضرار بالسمعة نتيجة لقراري / اإلجراء المتخذ مني؟

يجب أن تكون قادرًا على اإلجابة بـ » نعم « على جميع األسئلة. إذا لم تتمكن من وضع عالمة »نعم«
على جميع األسئلة توقف واطلب المشورة من مديرك المباشر أو قطاع االلتزام أو القطاع القانوني

عند مواجهة أي موقف أخالقي أو صعوبة
في اتخاذ قرار، يجب عليك أن تسأل نفسك



خلق بيئة العمل
المناسبــة
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في هذا االطار نؤكد على مسئولية الجميع في اإلبالغ فورا عن حاالت عدم االلتزام من خالل النظام المعتمد من البنك
لإلبالغ عن الممارسات غير المشروعة

يلتزم البنك بتوفير بيئة عمل مناسبة لاكفـة العامليــن مبنية على االحترام المتبادل
والمساواة والنزاهة والشفافية واالبتاكر. لذلك على جميع العاملين االلتـزام باآلتي:

https://pdctr0wbs01.saib.com

يحظــر ممارســـة أي نــوع مــن أنــواع التفرقــة 
أو التمييــز ضــد أي مــن العامليـــن أو العمــالء 
ــرق أو  ــاس الع ــى أس ــك  عل ــوردي البن أو م
الجنســية أو الجنــس أو العمــر أو اإلعاقــة 
أو  السياســية  اآلراء  أو  اللــون  أو  الجســدية 

المعتقــدات الدينيــة.

ــة أي  ــك ممارس ــي البن ــى موظف ــر عل يحظ
ــر أو  ــل مباش ــرش بش ــواع التح ــن أن ــوع م ن
غيــر مباشــر، ويقصــد بالتحــرش أي سلوك 
فعلــي أو ضمنــي من شأنه المساس بكرامة 
أو صحة الفرد أو ثقته بنفسه ممــا يوثــر علــى 

ــف. ــاءة الموظ ــة وكف انتاجي

يحظــر ممارســة أي ضغــوط مــن أي نــوع فــي 
مــاكن العمــل أو إلحاق أي أذى ســواء جســدي أو 
معنــوي بالعامليــن حيــث يجــب علــى العاملين 
ــرام،  ــف واحت ــم بلط ــع زمالئه ــة جمي معامل
ــة. ــدية أو لفظي ــاءة جس ــة أو إس  دون مضايق
ــن  ــم م ــى الرغ ــذي، عل ــلوك ال ــب الس و تجن
ــة أو  ــتوى المضايق ــى مس ــه إل ــدم ارتفاع ع
اإلســاءة ، إال أنــه قــد يخلــق جــًوا مــن العــداء 

ــف. أو العن

يحظــر حيــازة أي أســلحة داخــل مبانــي وفــروع 
البنــك بــأي شــل اكنــت. 

ميثاق السلوك المهني واألخالقي  |
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السلوك المهني
لموظفي البنـك
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على جميع العاملين االلتزام  بـ :

بذل العناية الواجبة طبقـًا  
لألصول الفنية والمهنيـة.

الحفـاظ على مظهـر الئـــق 
يتسـم بالوقـار سـواء داخـل 

البنــك أو خارجــه.

بذل العناية الواجبة لحمايـة 
مصالح العمالء ومعامالتهم 

بطريقة عادلة.

المحافظـة علـى نظافــة 
البنـــك ومكــان العمــل 

والنظافـة الشخصيـة

االلتزام بأحكـام القوانيــن
واللوائـح والسياســـــات
واإلجراءات والتعليمــــات

الصـــــادرة.

مواعيــد العمـل واستغـالل 
ساعــات العمـل في إنجــاز 

أهــداف البنــك.

النزاهة والصدق في جميـع 
األوقـــــات.

جميع قواعد سالمة نظـم 
المعلومـات وعلـى سبيـل 
المثال إغالق أجهزة الحاسب 

اآللي قبل اإلنصراف.

تنفيـذ األعمـال الواقعــة 
في نطــاق مسؤولياتــه

بكفـاءة وفاعليـة طبقــًا 
للقوانيـن واللوائـح.

التأكد قبل مغادرة البنــك أن 
جميع المستندات والملفـات 
التـي تحتـوي على بيانـــات 
ومعلومات جميعهـا مؤمنـة 
ومحفوظة بالطريقة المقررة 
.Clean Disk Policy وفقًا

اإلفصاح و الشفافيـة عنـد 
إتاحة المعلومـات الالزمــة 

للعمــــــالء.

الحفاظ على أعلـى معاييـر 
السلوك داخل وخارج البنـك

اإلبالغ فورًا عن أي مخالفات 
بالبنــك لقطـاع االلتــزام 
و/أو مخاطـر التشغيــل و/

أو قطـاع الموارد البشريـة 
حسـب األحـوال.

توخي الحـــذر والحكـــم 
السليم في أداء واجباتهم.

15912

261013

3711

48

14
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كما يحظر على جميع العاملين: 

نشر أو تــــداول أي سياسـات، إجــــراءات عمـل، تعليمــات، استخدام وسائل النقل المخصصة ألعمال البنك ألي أغراض شخصية.
قرارات داخليــة و/أو معوقات تخص العمل أو أطراف خارجية 

بأي طريقـة أو علـى أي مـن مواقع التواصل االجتماعي.

التدخيــن بالبنــك أو فروعــه إال في األماكـن المخصصـة لذلــك.

ــة  ــر المــواد المخــدرة أو المشــروبات الكحولي أن  يكــون تحــت تأثي
ــواء  ــل س ــاعات العم ــالل س ــك أو خ ــق البن ــأت ومراف ــل منش داخ
اكنــت داخــل أو خارج منشــأت ومرافـــق البنــك كذلــــك يحظر على 
المجرمة  أو  المخدرة  المواد  استخدام  أو  التعامل  الموظفين  جميع 
قانونا أو طبقا للوائح البنك الداخلية بأي شل من االشاكل داخل أو 

ــك. خارج البن

ممتلاكت أو متعلقـات شخصيـة داخـل البنـك أو فروعـه. ترك أي 

يحظــر التصويــر أو التســجيل باكفــة صــوره باســتخدام اى 
ــات  ــتندات أو محادث ــخصية ألى مس ــدات ش ــزة أو مع أجه
أو إجتماعــات ويشــمل ذلــك تســجيل اى محادثــات او 
ماكلمــات ألى مــن العامليــن او العمــالء بالبنــك باســتخدام 
مرئــى. او  صوتــى  التســجيل  اكن  ســواء  وســيلة،   اى 
ــم  ــى تت ــجيالت الت ــى التس ــر عل ــذا الحظ ــرى ه و ال يس
ــائل  ــتخدام الوس ــة و باس ــك الداخلي ــراءات البن ــا الج وفق
الخاصــة بالبنــك فــى ســبيل تنفيــذ االعمــال االعتياديــة.

1

4

5

2

3

6
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تـعــــارض 
المصالـــح

3

16



يجــب علــى موظفــي البنــك تجنــب أي شــبهات لتضارب 
المصالــح فــي اكفــة األحــوال و يجــب اإلبــالغ عــن جميــع 
حــاالت تضــارب المصالــح المحتملــة إلــى قطــاع االلتــزام 
و الحوكمــة، بمــا فــي ذلــك التعارضـــات الشخصيـــة التي 
قـــد تكـــون لــدى الموظف مــع مصرفنا ، أو مع موظـــف 

آخـــر ، أو عميــل ، أو مــورد ، ومــا إلــى ذلــك.

يقصــد بتعــارض المصالــح هــو قيــام موظــف البنك بممارســات 
مــن شــأنها تحقيــق منفعــة شـــخصية )ماديــة / معنويــة(  لــه 
أو لصالــح أحــد أفــراد عائلتــه أو أصدقائــه مــن خــالل اســتغالل 
ــة  ــات ونزاه ــع متطلب ــارض م ــا يتع ــي وبم ــه الوظيفـ موقعـ

واســتقاللية وظيفتــه بالبنـــك.
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االستثمار أو ممارسة
أنشطـة خارجيـة

3-1
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يستثني من ذلك السادة ممثلي البنك في الشراكت المساهم فيها البنك

يستثني من ذلك السادة ممثلي البنك في الشراكت المساهم فيها البنك

يحظــر علــى اكفــة العامليــن لدى البنك العمـــل لـــدى جهـــات خـــارج البنـــك أو ممارســة أي نشــاط خارجي أيا 
اكن نوعــه أو شــله أو أن يصبــح عضــوًا فــي مجلــس إدارة أو مســاهم أو شــريك فــي أي كيــان اعتبــاري بصفة 
دائمــة أو مؤقتــة ســواء بمرتــب أو بــدون مرتــب بــدون الحصــول علــى موافقــة كتابيــة مســبقة مــن اإلدارة 
العليــا بالبنــك، كمــا يتعيــن علــى العامليــن اخطــار البنــك مســبقا قبــل المشــاركة فــى اى نشــاط سياســى.

قبــول وظائــف العمــل األخــرى، أو التوظيــف المهنــي، أو أي ماكفــآت عــن خدمــات مقدمــة خــالل فتــرة 
توظيفهــم مــن قبــل البنــك؛ أو أن يصبــح مرشــًحا أو يقبــل التعييـــن فــي أي منصب عــام بــدون الحصول 

علــى موافقــة إدارة البنــك كتابيا

المشاركــة في جميـع األوقـات في أي أنشطـة مراهانـات أو العــاب المقامــرة بأي شكـل كـانــت. 

الدخــول فــي مناقشــات دينيــة أو سياســية فــي جميــع أوقــات العمــل الرســمية أو داخــل منشــآت 
البنــك أو إبــراز أي شــارات سياســية أو إظهــار الشــعارات الدينيــة بشــل واضــح.

يحظر على اكفة
العاملين لدى البنك

1

2

3
4
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االلتزام التام باكفة القوانين والتعليمات ذات الصلة و النظام العام للدولة.

ــه كموظــف بالبنــك وأن أمــوال البنــك أو  ــا عــن واجبات التأكــد مــن أن ذلــك يبقــى منفصــاًل تماًم
مــوارده )بمــا فــي ذلــك الوقــت( ال ُتســتخدم ألي أغــراض سياســية حيــث أن البنــك ال يشــارك فــي 

حمــالت سياســية حزبيــة أو يقــدم تبرعــات سياســية حزبيــة مــن أي نــوع  مــع مراعــاة:

أال يتم استخدام اسم البنك أو شعاره أو أصوله أو أنظمته الداخلية بأي شل من األشاكل. 

أن ال يكون البنك طرف في أي دعاية من أي نوع للمرشح.

أن تكون مشاركة الموظف بصفته الشخصية.

ممارســة حقوقهــم السياســية )مثــل التصويــت ، وتقديــم المســاهمات السياســية ، والمشــاركة علــى 
ــطة  ــي األنش ــاركة ف ــن المش ــاع ع ــم االمتن ــب عليه ــن; يج ــي( ولك ــي أو المجتمع ــتوى المحل المس

السياســية - ســواء داخــل البنــك أو خارجــه - والتــي قــد تتدخــل أو تتعــارض مــع مهنتهــم.

فــي جميــع األحــوال فــي حالــة المشــاركة فــي أي أنشــطة سياســية أو منظمــات مشــروعة ومرخــص 
لهــا، يتعيــن علــى الموظــف:

يجوز
للموظفين

1

2

)نموذج 1 – طلب ممارسة وظائف / أنشطة أخرى او مساهمات مالية لموظفى البنك(.
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المتاجــــرة
الداخليــــة

3-2
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إن المتاجــرة الداخليــة هــي ســوء اســتخدام 
المعلومــات الســرية أو الغيــر متاحــة للعامــة 
ــة  ــة عام ــخصية وبصف ــة ش ــق منفع لتحقي
ــذر  ــي الح ــك توخ ــي البن ــى موظف ــب عل يج
عنــد مشــاركة أي معلومــات مــع جهــات 
خارجيــة أو داخليــة و أن يكــون ذلــك فــي اطــار 
مــا تســمح بــه القوانيــن و التعليمــات و فــي 
ضــوء تطبيــق قاعــدة المعرفــة قــدر الحاجــة 

ــة:  ــد التالي ــا للقواع و وفق

إفشــاء أو اســتخدام أي معلومــات متوفــرة عــن مســاهمات البنــك 
ــك  ــي ذل ــا ف ــخص بم ــوق ألي ش ــن بالس ــة للمتعاملي ــر المتاح وغي

ــة. ــة الثاني ــى الدرج ــل حت ــارب العمي أق

عــن شــراء أي أســهم أو ســندات حــال شــكه بــأن المعاملــة قــد تــم 
اتخاذهــا بنــاًء علــى معلومــات داخليــة غيــر منشــورة للعامــة.

شــراء أســهم فــي أي شــراكت يتعامــل عليهــا البنك بإســمه أو باســم 
زوجتــه أو أبنائــه القصــر أو كشــف هــذه المعلومــات ألشــخاص خــارج 
ــر  ــة للنش ــر مخصص ــة الغي ــات الجوهري ــى المعلوم ــاًء عل ــك بن البن

والغيــر متاحــة للعامــة.

بالتعامــل علــى األســهم المتداولــة بالبورصــة علــى أن يلتــزم 
ــة  ــة الداخلي ــات الرقاب ــات لقطاع ــك المعلوم ــم تل ــف بتقدي الموظ

ــا. ــد طلبه ــك عن بالبن

يحظـر

االمتناع

يسمـح

عن ممارسة أي نشاط يمكن اعتباره يشلك استخدامـا
للمعلومات الداخلية.
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قابلــة  الغيــر  الســرية  بالمعلومــات  ويقصــد 
للنشــر

ــر  ــك وغي ــص البن ــة تخ ــات جوهري ــي أي معلوم ه
ــى رأى أي  ــر عل ــد تؤث ــي ق ــة و الت ــة للعام معلوم
مســتثمر فــي شــراء أو بيــع أو االحتفــاظ باألســهم 

ــي:  ــن اآلت ــد تتضم ــي ق و الت

أي تغييرات بإدارة البنك العليا اال التى يتم إعالنها.

المنتجات والخدمات الجديدة المزمع إطالقها.

األرقام التشغيلية للبنك. 

أي ماكسب أو خسائر متوقعة على سعر سهم البنك.

توقعات األرباح و الخسائر للبنك أو ألسهم البنك.

أي متغيرات قد تطرأ على أسهم البنك.

أي بيانات سرية داخلية تخص البنك بما فيها عمليات البنك، 
السياسات واإلجراءات الداخلية، األهداف المستقبلية، أرباح، 

تقييمات مستوى األداء، عالوات.

1

4

2

5

3
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7
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القـــــروض
والسلـــــف

3-3
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يكــون االقتــراض مــن خــالل الجهــات الخاضعــة للضوابــط الرقابيــة والمصــرح لهــا بمزاولــة 
هــذا النشــاط ) مثــل البنــوك، شــراكت التمويــل، .... الــخ ( 

يحظــر علــى موظفــي البنــك إقــراض أو اقتــراض أي مبالــغ ماليــة )حتــى إن اكنــت فــي 
صــورة ســلف أو تســهيالت ( مــن عمــالء البنــك – أو موظفيــه أو مورديــه أو أي أشــخاص 

أخــرى ســواء اكن ذلــك داخــل البنــك أو خارجــه ألي ســبب.
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إبرام الصفقات أو المعامالت 
مع أطراف داخلية

3-4
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يلتــــزم الموظــــف و/ أو أقاربــــه
ــن  ــاع ع ــة باالمتن ــة الثاني ــى الدرج حت
ممارســة أي عمليــات شــراء/ بيــع/ تأجيــر 
لصالــح البنــك أو توفيــر أي خدمــات/ 
التعامــل  أو  البنــك  لصالــح  معــدات 
ــك  ــوردي البن ــن م ــع أي م ــبق م ــا س بم
اكتشــاف  حالــة  فــي  و  عمالئــه  أو 
ــل  ــأي ش ــة ب ــود عالق ــف وج الموظ
ــه  ــن علي ــابقة يتعي ــاكل الس ــن األش م
ســرعة اإلفصــاح إلــى مســئول االلتــزام 

ــافها. ــور اكتش ــك ف بالبن

ينطبــق مــا ســبق علــى عمليــات 
الضمان أو التقييم أو الموافقة على منح 
النوع  هذا  من  عمليات  أية  أو  القروض 
لعمالء البنك الذين تربطهم صلة قرابة أو 

نسب أو صداقة بموظفــي البنــك.

ــك  ــي البنــ ــى موظفــ ــر عل يحظــ
المشــاركة أو الوســاطة فــي أي عــروض 
أو عطــاءات لصالــح البنــك ســواء بصورة 

ــرة. ــر مباش ــرة أو غي مباش
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موظفي البنك
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       إجراء المعامالت

ــة / ــذ / الموافق ــك تنفي ــف البن ــى موظ ــر عل يحظ
مراجعــة / تدقيــق أي معامــالت تتــم علــى حســاباته 
ــه حتــى الدرجــة الثانيــة  الشــخصية أو حســابات أقارب
مــن خاللــه أو اســتخدام حســاباته الشــخصية لصالــح 
معامــالت ألطــراف أخــرى أو اســتخدام حســاباته لجمع 
األمــوال بــأي شــل اكنــت ســواء مــن موظفــي البنك 

أو العمــالء أو المورديــن ومقدمــي الخدمــات.

       التوكيالت

ــالت  ــدار أي توكي ــك إص ــي البن ــى موظف ــر عل يحظ
إلجــراء أي معامــالت بنكيــة علــى حســاباتهم أو لصالح 

عمــالء أخريــن أو أقاربهــم حتــى الدرجــة الثانيــة.

فــي بعــض الحــاالت التــي قــد تتطلــب إصــدار مثــل هذه 
التوكيــالت يتعيــن الحصــول علــى موافقــة اإلدارة العليــا 

مســبقا مــن خــالل قطــاع االلتــزام و الحوكمــة.

3-5-13-5-2
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قبـول الهدايـا
أو مبالغ مالية
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ــا أو أي  ــول الهداي ــن قب ــى العاملي ــر عل يحظ
مبالــغ ماليــة أو أي دعــوات ترفيهيــة أو حضــور 
 أحــداث عامــة أو تجاريــة مــن العمــالء ) الحالييــن
ــواء  ــرض س ــن ألي غ ــن ( أو الموردي / المتوقعي
اكن مقابــل تقديــم خدمــة أو معلومــات أو أنهــا 
ــن  ــد م ــك أو تح ــة البن ــى مصلح ــر عل ــد تؤث ق
قدرتكــم علــى اتخــاذ قــرارات ســليمة أو إبــداء 
ــم  ــا منه ــول أي مزاي ــعي أو قب ــاع بالس أي انطب
ــن أو  ــن محتملي ــالء أو موردي ــوا عم ــواء اكن س

ــن. حاليي

فــي بعــض الحــاالت التــي ال يكــون مــن 
الالئــق رفــض الهدايــا يجــوز قبــول الهدايــا مــن 
العمــالء علــى أن تكــون رمزيــة و فــي حــدود 
500 جنيــة مصــري علــى أن يتــم اإلفصــاح 
عنهــا لمديــر الفــرع أو القطــاع و يمنــع تمامــا 
أيــا اكن مبلغهــا. النقديــة  الهدايــا   قبــول 

ــة  ــيء ذو قيم ــي أي ش ــة ه ــد بالهدي ويقص
يتــم تقديمــه أو قبولــه مــن أي شــخص يتعامل 
ــث  ــل، حي ــياق العم ــي س ــا ف ــه مصرفن مع
ــة  ــة نقدي ــا ذات طبيع ــون الهداي ــن أن تك يمك
ــا أو  ــك المزاي ــي ذل ــا ف ــة ، بم ــر نقدي أو غي
المميــزات األخــرى مثــل: التذاكــر، المجوهــرات، 
األعمــال الفنيــة، المــواد الغذائيــة والتبرعــات 

ــة.  الخيري

فــي حالــة تجــاوز قيمــة الهديــة الحــد المذكــور أو فــي حالــة عــدم القــدرة علــى تحديــد مبلــغ الهديــة أو عــدم التأكــد منهــا 
بصــورة واضحــة يجــب إبــالغ » قطــاع االلتــزام و الحوكمــة « و » قطــاع المــوارد البشــرية « باســتخدام النمــوذج المعــد لذلــك.  

)نمــوذج 2 – طلــب قبــول هدايــا(.

$
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تقـديــم
الهدايـــا
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يحظــر علــى جميــع العامليــن بالبنــك تقديــم الهدايــا أو دفــع مبالــغ ،أو التبــرع، أو تخفيــض 
ــة  ــة بالمخالف ــا خاص ــاء مزاي ــك أو إعط ــتحقة للبن ــوالت مس ــوم أو عم ــن رس ــازل ع أو تن
للتعليمــات والضوابــط ألي طــرف خارجــي لغــرض تســهيل أو تيســير أي عمليــات تخــص البنــك 
وهــذا ال يعنــي األعمــال الطبيعيــة والمتعــارف عليهــا بالبنــك مثــل ) تقديــم وجبــات الطعــام 
أو مشــروبات أو هدايــا البنــك الرمزيــة ( بغــرض الدعايــة واإلعــالن أو أيــة مزايــا طالمــا أن لك 
هــذا يتــم فــي إطــار القيمــة الماديــة العاديــة وغيــر مبالــغ فيهــا و مقـــدمة لكبــار العمــالء 

بمعرفــة العامليــن المخوليــن بهــذا الشــأن و وفقــا لنظــام البنــك الداخلــي.
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ــالت  ــطة و التعام ــن االنش ــدد م ــى ع ــاد ف ــوة و الفس ــر الرش ــر مخاط ــن ان تظه يمك
اليوميــة و التــى قــد تاتــى فــى اشــاكل كثيــرة مثــل : الهدايــا ، تقديــم ســلع او خدمات 
او تذاكــر الحــداث ترفيهيــة ســواء باســعار رمزيــة او دون مقابــل للحصول على ماكســب 
ــؤولين  ــع المس ــل م ــرة ، التفاع ــر مباش ــرة او غي ــة مباش ــخصية بطريق ــة ش او منفع

العاميــن بحكــم وظيفتهــم او المســاعدة علــى او تســهيل عمليــات التوظيــف. 

يقــع علــى عاتــق موظفــي البنــك مســؤولية منــع واكتشــاف واإلبــالغ عــن الرشــوة 
بــأي شــل )مباشــر أو غيــر مباشــر( فيمــا يتعلــق بأعمــال مصرفنــا.

ُيحظــر تقديــم أي شــل مــن أشــاكل االلتمــاس أو الموافقــة علــى تلقــي أو قبــول أي 
شــيء يشــل أو يمكــن أن ُينظــر إليــه علــى أنــه يشــل رشــوة أو فســادًا.

يلتــزم جميــع العامليــن بالبنــك باكفــة قوانيــن ولوائــح ماكفحــة الرشــوة والفســاد 
المعمــول بهــا فــي إطــار مــن   الشــفافية والنزاهــة خــالل إجــراء أي تعامــالت تجاريــة 

لتجنــب أي ميــزة غيــر الئقــة أو ظهــور ســلوك مشــكوك فيــه.
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أمـن وسريـة
المعلومــات
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أمــــــــن
المعلومـات
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يجب على المستخدمين أداء واجبات 
العمل اليومية ضمن الحدود المصرح 

بها للحقوق واالمتيازات.

جميــع المعلومــات، بغــض النظــر عــن 
الشــل الــذي يتــم تخزينهــا بــه أو 
ــن  ــتخرجة م ــواء المس ــا و س تقديمه
النظــام أو المعــدة يدويــًا تكون ملكـــًا 
ــتخدمين  ــى المس ــب عل ــك، ويج للبن
ومراعــاة  بحــرص  معهــا  التعامــل 
حمايــة المعلومــات التــي تكــون فــي 

عهدتهــم.

تعديــل  أو  حــذف  أو  إخفــاء  يحظــر 
ــة بنظـام البنـك  المعلومـات المدرجــ

أو سجالته .

إرســال معلومــات ســرية  عــدم 
خارج شــباكت البنــك دون اســتخدام 
ــص  ــن مخص ــج أم ــفير أو برنام التش

ــد. ــك ومعتم لذل

أمن المعلومات
4-1

13
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ــرية  ــات الس ــال المعلوم ــدم إرس ع
إلــى حســاب البريــد اإللكترونــي 

الشــخصي.

الحساســة  المعلومــات  تــرك  عــدم 
ــزة  ــك أجه ــي ذل ــا ف ــة، بم دون مراقب
ــزة  ــة واألجهـــ ــوتر المحمـولـ الكمبيـ

ــولة. المحمـ

ــم  ــى النظ ــول إل ــة الدخ ــدم محاول ع
ملفــات  أو  المشــتركة  الملفــات  أو 
 )Shared Folders( التخزيــن المشــتركة
المصــرح  غيــر  الشــبكة  مناطــق  أو 
بالدخــول إليهــا ومحاولــة نقــل أيــة 

معلومــات منهــا.

ــر  ــزة الكمبيوت ــتخدام أجه ــدم اس ع
والشبكــــة اإللكترونيـــة للبنـــك 
ــة أو  ــر قانوني ــطة غي ــاكب أنش الرت
اســتخدامها بطريقــة قــد تكــون 
محرجــة أو ضــارة للبنــك أو تضــر 

البنــك. مصالــح  أو  بســمعة 

57

68

أمن المعلومات
4-1
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ســريـــــة
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يلتــزم العامليــن بالحفــاظ علــى ســرية المعلومــات الخاصــة بالبنــك )داخــل و خــارج البنــك ( وغيــر المخصصــة للنشــر والتــي يدخــل ضمنهــا لك 
ــال ) المنتجــات أو االســعار او حجــم المبيعــات او احتياجــات رأس المــال او الخطــط التســويقية او  مــا يتعلــق بأعمــال البنــك علــى ســبيل المث
الخطــط االســترايجية ( وكذلــك لك مــا يتعلــق ببيانــات وحســابات العمــالء والمودعيــن والعامليــن بالبنــك إال فــي الحــاالت التــي يكــون هــذا 
ــط  ــراءات والضواب ــا لإلج ــات وفق ــك البيان ــن تل ــف ع ــا الكش ــب فيه ــي يتطل ــا أو الت ــؤوليات مصرفن ــذ مس ــل تنفي ــن أج ــوب م ــاح مطل اإلفص

الداخليــة بالبنــك و بنــاًء علــى تعليمــات صــادرة مــن اإلدارات المختصــة وبنــاًء عليــه يتعيــن علــى العامليــن:

سرية المعلومات
4-2

ــات  ــع المعلوم ــرية جمي ــى س ــاظ عل الحف
غيــر العامــة، ســواء اكنــت شــفهية أو 
ــائط  ــدام الوس ــة باستخـ ــة، أو مخزن مكتوب

اإللكترونيــة و تشــمل األمثلــة:
ومحاضـــر  والخطابـــات  المذكــــرات 
المحاســبية  والســجالت  االجتماعــات 
ــى  ــورق أو عل ــى ال ــة عل ــات المخزن والبيان
وســائط مغناطيســية أو إلكترونيــة وبرامــج 
والصــور  البرامــج  ووثائــق  الكمبيوتــر 

بالبنــك.  الخاصــة  والرســومات 

تــم  معلومــات  أيــة  اســتخدام  عــدم 
الحصــول عليهــا خــالل فتــرة العمــل بالبنــك 
لمصلحتــه أو لصـالـــح منفعة ألحـــد أفـــراد 
عائلتــه أو أصـدقـــاء لــــه أو مشــاركة 
المعلومــات الســرية مــع العائلــة و / أو 
ــد  ــد أن أح ــت تعتق ــى إذا كن ــاء حت األصدق
أفــراد العائلــة أو األصدقــاء لــن يســيء 
اســتخدام المعلومــات، كمـــا يحظـــر كذلك 
اســـتخدام معلومـــات خاصـــة بأحـد عمالء 
البنــك لصالــح عميــل أخــر أو لصالــح آخريــن 

ــه. ــك أو خارج ــل البن داخ

12
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يحظــر علــى جميــع العامليــن إعطــاء 
معلومــات بطريقــة مباشــرة أو غير مباشــرة 
تتعلــق بعمــالء أو مورديــن البنــك إلــى 
ــات  ــراءات والتعليم ــق اإلج ــر إال وف ــرف أخ ط

ــة. المتبع

ــي  ــة ف ــف الخدم ــرك الموظ ــة ت ــي حال ف
ــن  ــوغ س ــتقالة أو بل ــبب )أس ــك ألي س البن
التقاعــد( فــال يحــق لــه الكشــف أو اإلفصــاح 
عــن أيــة معلومــات أو بيانــات قــد تــم 

ــة. ــاء الخدم ــا أثن ــول عليه الحص

أي  علــى  األطــالع  أو  تــداول  يحظــر 
ــن أو  ــب الموظفي ــص روات ــات تخ معلوم
ســجالتهم الشــخصية / الصحيــة )عــدا 
طبقــا  بذلــك  المخوليــن  األشــخاص 

لطبيعــة عملهــم بالبنــــك(. 

ــل أي  ــك نق ــن بالبن ــى العاملي ــر عل يحظ
ــة  ــر آمن ــرق غي ــات بط ــات أو معلوم بيان
ــرقة  ــات للس ــك البيان ــرض تل ــد يع ــا ق مم

الفقــــد.  أو 

3

5

4

6

سرية المعلومات
4-2
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دقة وسالمة
البيــانــــات
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دقة وسالمة البيانات
4-3

عنــد التعامــل مــع عمــالء البنــك يتعيــن 
 - التواصــل  وســائل  اكفــة  تكــون  أن 
الشفويـــة والمكتوبــة - عادلــة وواضحة 
ودقيقــة، أي بيانــات يمكــن اعتبارهــا 
تضميــن  فــي  تفشــل  أو  مضللــة 
معلومــات مهمــة التخــاذ قرار االســتثمار 
ــاك  ــل انته ــي تش ــالء فه ــن العم ألى م

ــاق. ــذا الميثـــــــ ــح له صري

ــة  ــات دقيق ــرض بيان ــن بع ــزم العاملي يلت
و صحيحــة فــي جميــع األوقــات ألى مــن 
ــر  ــك و يحظ ــرار بالبن ــاذ الق ــات اتخ جه
تمامــا إخفــاء عــرض أو تقديــم أو تدليس 
أي بيانــات / منتجــات / إحصائيــات يكــون 
مــن شــأنها التأثيــر علــى متخــذي القــرار 
ــد  ــواء عن ــق س ــاء حقائ ــك أو إخف بالبن
ــن أو الرؤســاء  تقديمهــا ألى مــن العاملي

ــة.  ــات الرقابي أو القطاع

ــادل  ــر ع ــل غي ــتفادة بش ــوز االس ال يج
مــن أي شــخص أو اإلضــرار بــه مــن خــالل 
التالعــب أو اإلخفــاء أو إســاءة اســتخدام 
المعلومــات أو مشــاركتها أو اســتخدامها 
ــق  ــف الحقائ ــق أو تحري ــر الئ ــل غي بش

ــالت. ــة أو المعام المادي

123
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كـلمـــات
الســــــر
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لكمات السر
4-4

يلتــزم موظفــي البنــك بضــرورة إنشــاء لكمــات ســر معقــدة لضمــان عــدم تعــرض أنظمــة البنــك أو 
بياناتــه للخطــر وفقــا لسياســات لكمــة الســر المعتمــدة بالبنــك. كمــا يحظــر علــى العامليــن اإلفصــاح 

عــن لكمــات الســر الخاصــة بهــم ألى شــخص داخــل أو خــارج البنــك و تحــت أي ظــروف. 

ميثاق السلوك المهني واألخالقي  |

46



حفظ المستندات
والسجالت بالبنك
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ــاظ  ــك االحتف ــن بالبن ــى العاملي ــن عل يتعي
بالمســتندات و الســجالت ســواء الورقيــة أو 
علــى الوســائل اإللكترونيــة القابلــة لإلزالــة 
فــي مــاكن مناســب لحمايــة ســريتها ويجــب 
التعامــل معهــا وفًقــا ألي قواعــد وإجــراءات 
ــل  ــوز نق ــرض  وال يج ــذا الغ ــا له ــم وضعه يت
المعلومــات إلــى خــارج البنــك إال وفًقــا 
ــي  ــا ف ــوص عليه ــة المنص ــر الحماي لتدابي
سياســة أمــن المعلومــات الخاصــة بالبنــك.

يحظر على الموظفين االحتفاظ بنسخ من أيه 
مستندات / مراسالت / خاصة بالبنك خارج مقر 
ــة  ــخصية الخاص ــزة الش ــى االجه البنك أو عل
ــم  ــرح له ــخاص المص ــدا األش ــا ع ــم )فيم به

بذلــك طبقــا إلجــراءات البنــك الداخليــة(.

كمــا يتعيـــن على العامليــــن توخي كـــل 
العنايــة الواجبــة لمنع تســلل أى فيروســات  
ومنــع  االلــى،  الحاســب  برامــج  إلــى 
الوصــول غيــر المصــرح بــه إلــى أى أجهــزة 
ــزة  ــذة أالجه ــي ه ــة ف ــات مخزن أو معلوم
ــتخدام  ــى، واالس ــب االل ــائط الحاس أو وس
غيــر المصــرح بــه ســواء مــن خــالل تعديــل 

ــا. ــة فيه ــات مخزن ــالف أي بيان أو إت

يلتــزم العامليــن بالسياســات واإلجــراءات 
الداخليــة فيمــا يخــص إعــدام / إتــالف 
ــدد  ــا للم ــات و وفق ــتندات و البيان المس

ــك. ــددة لذل ــة المح القانوني

1

3

2

4

حفظ المستندات والسجالت بالبنك
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استخدام الكمبيوتر,
البريد اإللكتروني,

اإلنترنت.

5
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أجهـزة الكمبيوتـر والتليفونــات و البريــد اإللكترونـي
ونظـم اإلنترنـت الخاصــة بالبنــك تستخـدم ألغــراض

العمل فقط و يحظر استخدامهـم ألغراض شخصية.

ــراق ــام باختـــ ــن القيــ ــى الموظفيــ ــر علـ  يحظــ
“ انظمــة البنــك ” إلزالــة أو ســرقة أو التالعــب باألموال 
أو اى معلومــات حساســة للتســبب فــي ضــرر أو 
ــراءات  ــات أو إج ــف سياس ــرض يخال ــال أو ألى غ لإلحتي

ــك. البن

ميثاق السلوك المهني واألخالقي  |

50



التعامـــل مع
وسائل اإلعالم
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التعامل مع وسائل اإلعالم واإلدالء باألحاديث 
الصحفية واستخدام وسائل التواصل االجتماعي

ــث أو تصريحــات إلــى وســائل  ــأي أحادي يحظــر علــى جميــع العامليــن بالبنــك الظهــور أو المشــاركة أو اإلدالء ب
ــتثناء  ــة باس ــات اإلعالمي ــي أو المنص ــل االجتماع ــع التواص ــروءة ( أو مواق ــموعة / المق ــة / المس ــالم ) المرئي اإلع
المتحدثيــن الرســميين للبنــك و المصــرح لهــم بذلــك و فــي بعــض الحــاالت التــي قــد يســمح فيهــا بالظهــور مــن 
خــالل تلــك الوســائل يتعيــن علــى الموظــف تقديــم طلــب إلــى إدارة االلتــزام للحصــول علــى موافقــة إدارة البنك.

يحظــر نشــر أو تــداول أي معلومــات غيــر معلنــة أو تلــك غيــر المتاحــة للعامــة خــارج البنــك بمــا فيهــا االتصــاالت 
والمراســالت بيــن العامليــن دون الحصــول علــى موافقــة مســبقة، بمــا فــي ذلــك اإلعالنــات والحمــالت الترويجيــة 

وتصويــر مرافــق ومنشــأت البنــك حيــث يجــب االلتــزام بالسياســات واإلجــراءات المنظمــة.

ــات  ــة ألي بيان ــي المختلف ــل االجتماع ــع التواص ــى مواق ــر عل ــاح أو النش ــن اإلفص ــع العاملي ــى جمي ــر عل يحظ
ــه أو  ــاهمين في ــه أو المس ــن في ــه أو العاملي ــك أو عمالئ ــص البن ــة تخ ــر مالي ــة أو غي ــار مالي ــات أو أخب أو معلوم
منتجاتــه أو الخدمــات التــي يقــوم بهــا أو غيرهــا إال مــن خــالل اإلدارة أو الجهــة الملفــة بالنشــر أو اإلفصــاح عــن 

ــك المعلومــات. تل

1
2

3
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التعامل مع وسائل اإلعالم واإلدالء باألحاديث 
الصحفية واستخدام وسائل التواصل االجتماعي

يحظــر علــى جميــع العامليــن بالبنــك الــرد علــى أي شــاكوى أو استفســارات أو أخبــار تخــص البنــك أو منتجاتــه 
أو أي مــن الخدمــات التــي يقــوم بتقديمهــا علــى أي مــن المواقــع المختلفــة حيــث يقتصــر الــرد علــى الجهــات 

المختصــة.

يحظــر علــى اكفــة العامليــن إنشــاء أيــة صفحــات تحمــل اســم البنــك أو العالمــة التجاريــة للبنــك أو العامليــن 
فيــه ويحظــر مشــاركة العامليــن فــي أيــة صفحــات غيــر رســمية تحمــل ذات المســميات.

يجــوز للموظفيــن المشــاركة فــي المؤتمــرات والنــدوات ذات الصلــة بأنشــطة البنــك أو التــي تســاهم فــي تعزيز 
معرفتهــم ومهاراتهــم المهنيــة ، بعــد الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن إدارة البنك.

4
5
)نموذج 3  – طلب الظهور بوسائل االعالم او منصات التواصل االجتماعى.(6
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حماية أصول
البنـــــــك
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يتعيــن علــى موظفــي البنــك حمايــة أصــول البنــك ضــد الســرقة أو الضيــاع أو الهــدر أو ســوء االســتخدام، وعــدم 
اســتغاللها فــي غيــر األغــراض المخصصــة لهــا ولصالــح البنــك و تشــمل أصــول البنــك مــا يلــي:

) على سبيل المثال ال الحصر (

االسم والعالمة
التجاريــــــــة

الهواتـــــــف

أثاث الماكتب 
والمعـــدات

آالت النســخ

أمـــــوال
البنـــــك

سيــــارات 
البنــــــك

أنظمة وبرامج 
الكمبيـوتـــر

المعلومـــات 
السريـــــــة

يمنــع اســتعمال أصــول البنــك ومهماتــه أو 
أجهزتــه فــي أي غــرض مــن األغــراض غيــر 
المخصصــة لهــا أو اســتخدامها ألغراض شــخصية 

1

2

4

يمنــع اســتخدام أجهــزة الكمبيوتــر والتليفونــات 3
ــت  ــباكت اإلنترن ــم وش ــي ونظ ــد اإللكترون والبري

الخاصــة بالبنــك فــي األغــراض الشــخصية.

يجــب علــى جميــع العامليــن المحافظــة علــى ممتلــاكت البنــك واإلبــالغ عــن أي مخالفــات قــد تــؤدى إلــى تكبــد 
أو احتمــال تكبــد البنــك خســائر ماديــة وتشــغيلية ناتجــة عــن االســتخدام الغيــر ســليم أو ســوء االســتخدام.
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حماية حقـوق
العمالء بالبنك

8

56



الموظفيــن معاملــة  يجــب علــى جميــع 
ــل  ــات العم ــاف و أخالقي ــالء بإنص ــع العم جمي

ــز. ــى دون تمييـ المهن

يلتــزم جميــع العامليــن بالتعامــل مــع شــاكوى 
العمــالء بمهنيــة وكفــاءة.

معلومــات  تقديــم  موظــف  ألي  يجــوز  ال 
مضللــة أو خاطئــة و / أو غيــر اكملــة للعمــالء 
ــم  ــك أو حثه ــات البن ــراء منتج ــم بش إلقناعه
ــع  ــح جمي ــاذج دون توضي ــع أي نم ــى توقي عل
طلــب  أو  الصلــة  ذات  واألحــاكم  الشــروط 
ــئ  ــدون مل ــة ب ــاذج فارغ ــى نم ــع عل التوقي

ــل. ــة بالعمي ــية الخاص ــات األساس البيان

يلتــزم البنــك بعــرض أســعار الفائــدة الســنوية 
الفعليــة والتعريفــات المصرفيــة فــي فــروع 
أو  اإللكترونــي،  موقعــه  علــى  أو  البنــك، 
ــي  ــة و / أو ف ــالم المختلف ــائل اإلع ــي وس ف
ــالء. ــلة للعم ــات المرس ــالت أو الماكتب المراس

ــع  ــم م ــاالت تت ــن أن أي اتص ــد م ــب التأك يج
العمــالء يجــب أن تكــون واضحــة وعادلــة 

ــة.  ــر مضللـــــ وغي

تقديــم  علــى  العمــالء  تشــجيع  ضــرورة 
ــوات  ــالل القن ــن خ ــدت، م ــكواهم، إن وج ش

المعتمــدة داخــل البنــك. 
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االلتزام بالمتطلبات
الرقابية والقانونية
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يخضــع البنــك  إلــى العديــد مــن المتطلبــات القانونيــة والرقابيــة المحليــة والدوليــة وإشــراف وتنفيــذ تعليمــات البنــك 
المركــزي المصــري والضوابــط المنظمــة الصــادرة عنــه، كمــا أنــه خاضــع لعمليــات الفحــص الــدوري مــن الجهــات الرقابيــة 
المختلفــة ولــذا فإنــه يتعيــن علــى العامليــن الحــرص الشــديد علــى االلتــزام في جميــع األوقــات واألحــوال باكفــة القواعد 
ــات  ــادية والسياس ــات األرش ــة والتوجيه ــد واألنظم ــن والقواع ــدوا بالقواني ــات و أن يتقي ــح والتعليم ــة واللوائ المنظم
واإلجــراءات لتحقيــق أهــداف البنــك حيــث إن عــدم االلتــزام بهــذه التعليمــات يمكــن أن يــؤدى إلــى مخاطــر عديــدة ســواء 
ــة  ــن أي ــوري ع ــالغ الف ــام باإلب ــن القي ــة الموظفي ــى اكف ــب عل ــه يتوج ــه فإن ــمعة وعلي ــر س ــة أو مخاط ــة أو قانوني مالي
مخالفــات للقوانيــن والتعليمــات الرقابيــة إلــى رئيــس العمــل المباشــر و مســئول االلتــزام و/أو قطــاع مخاطــر التشــغيل.

االلتزام بالمتطلبات القانونية والرقابية
وكذا القواعد واللوائح والتعليمات
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مكـافحة غسل 
األموال وتمويل 

اإلرهـــاب
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إن االلتــزام بالقوانيــن والتشــريعات الخاصــة بماكفحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب و سياســة البنــك الداخليــة 
فــي هــذا الشــأن هــو مســئولية الجميــع وعليــه يتوجــب علــى اكفــة العامليــن بالبنــك االلتــزام التــام بمــا يلــى:

القوانيـن و اللوائــح و التشريعـات ذات الصلـــة. 
عــدم اإلفصــاح ألي عميــل أو أي مســتفيد عن 
ــق بالتحقيقــات  ــات أو معلومــات تتعل أي بيان
ــتباه  ــاالت اش ــات ألى ح ــص أو االبالغ أو فح
والتــي تتعلــق بغســل األمــوال نظــرًا للســرية 

الخاصــة بتلــك الحــاالت. سياســة ماكفحــة غســل األمــوال و تمويــل 
ــي ذات  ــات ف ــادات و التعليم ــاب و اإلرش اإلره

الشـــــــأن.

تطبيــق مبــدأ اعــرف عميلــك عنــد بــدء أي عالقة 
جديــدة مــع أي مــن العمــالء أو المورديــن أو عنــد 

ــراء أي معامالت. إج

عــدم المشــاركة بــأي شــل مــن األشــاكل فــي 
ــبهة  ــى ش ــوي عل ــد تنط ــال ق ــالت أو أفع معام
ــورة  ــواء بص ــاب س ــل إره ــوال أو تموي ــل أم غس

ــرة. ــر مباش ــرة أو غي مباش

اإلبــالغ فــورا عــن أي معامــالت مصرفيــة 
ــم  ــة تت ــر عادي ــبوهة أو غي ــاوالت مش أو مح
علــى حســابات العمــالء أو موظفــي البنــك.

الرجــوع لــإلدارة القانونيــة بالبنــك فــي حالــة 
ورود أي استفســارات أو تحقيقــات مــن جهات 

رقابيــة تخــص أي حســابات أو عمــالء بالبنــك. 
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مخالفـة ميثــاق
السلوك المهني

واألخالقـي
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ــة  ــق بالنزاه ــا يتعل ــك فيم ــمعة البن إن س
هــي أهــم أصولــه ويتــم تحديدها مــن خالل 
ســلوك المديريــن والمســؤولين والموظفين 
حيــث يجــب أن يســعى لك منــا لتجنــب 
ــي  ــًا ف ــبب تضارب ــد تس ــي ق ــف الت المواق
المصالــح بيــن البنــك وعمالئــه ومســاهميه 

ــه.  وموظفي

يجــب علــى مديــري البنــك ضــرورة العمــل 
علــى تشــجيع الموظفيــن لمناقشــة أي 
ــو  ــعي نح ــا و الس ــالغ عنه ــات واإلب مخالف

ــة.  ــل إيجابي ــة عم ــق بيئ خل

االلتــزام  العامليــــن  علــى  يتعيـــن 
بميثــاق الســلوك المهنــي و األخالقــي 
و فــي حالــة الشــك فــي أو اكتشــاف 
أي مخالفــات لميثــاق الســلوك المهنــي 
واألخالقــي ، فيقــع علــى عاتــق اكفــة 
العامليــن باختــالف مواقعهــم ووظائفهــم 
ــن  ــات م ــك المخالف ــن تل ــورًا ع ــالغ ف اإلب
خــالل النظــام المعتمــد مــن البنــك و الــذى 
ــات  ــرية المعلوم ــى س ــاظ عل ــن الحف يضم
تقديــم  و  بالُمبلــغ  الخاصــة  الشــخصية 

ــة. ــرية تام ــة و س ــه بحري إبالغ

ــذا  ــات واردة به إن مخالفــــــة أي تعليم
الميثــاق  ُتعــرض الموظــف المخالــف إلــى 
إجراءات تأديبية صارمة وفقا لــالئحة جزاءات 

ــدة. البنك المعتم
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مراجعـة ميثــاق
السلوك المهني

واألخالقـي
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يتم مراجعة الميثاق من جانب قطاع االلتزام
والحوكمة لك سنة أو عند الحاجة لذلك.
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شكـــرًا
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