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 كلمة الرئيس التنفيذي للمجموعة

 تساعدنا المصرف الدولي الرائد في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، نكونسعًيا لتحقيق رؤيتنا بأن 
في كل وقٍت لى المحافظة على أعلى مستويات السلوكيات األخالقية والمهنية عالئحة قواعد السلوك 

 وضمان نجاح مصرفنا. شهرتنا،على نزاهتك الشخصية في حماية  نعتمد باألساس نحن. وحين

نفخر بأّننا نؤّدي نحن ، الفحص والدراسة المتمعنةمزيد من للالسلوكيات األخالقية فيه تخضع  في الوقت الذي
 توجهلمصرفنا. فهي بالنسبة وتعزز مثل هذه القيم األساسية  الالئحةعملنا بالطريقة الصحيحة. توّثق هذه 

 .الرقابيةوالجهات  لمستثمرينواطريقة تصّرفنا تجاه أصحاب المصلحة لدينا، بمن فيهم العمالء، والمجتمعات، 

فستقع على عاتقك مسؤولية ضمان فهم الئحة قواعد السلوك الخاصة بنا، واالمتثال لها نًصا ، بالنسبة لنا
مراقبة  ومضموًنا. وإذا راودتك أية شكوك، فال تتردد بطلب االستشارة من مديرك المباشر أو رئيس دائرة

 لتزام.اال

 

 د. خالد كعوان

 الرئيس التنفيذي للمجموعة 
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 قواعد السلوك الئحة. حول ١

 مقدمة ١-١

 يات") بالمحافظة على أعلى معايير السلوكABC("البنك"، أو "المجموعة"، أو " ABCيلتزم بنك 
 األخالقية والمهنية.

، موظفيناالمتوّقعة على مستوى المجموعة من  ياتتحّدد هذه المدونة الحد األدنى لمعايير السلوكو
 المتعاقدين والمؤقتين (ُيشار إليهم الحًقا بعبارة "الموظفين"). وعاملينا، وإدارتنا العليا، ناومدراء

ع منك أيًضا قراءتها وفهمها (انظر  تدعم بند المواد ذات هذه المدونة السياسات والمعايير التي ُيتوقَّ
 عقد عملك. مع مع أي إجراءات داعمة و ُتقرأ). كما ويجب أن ١١الصلة في القسم 

بها على وحدة عملك متطلبات أكثر صرامة  قوانين واألنظمة المحلية المعمولالأّما في حال فرضت 
 من المبّينة في هذه المدّونة، فإّن من الواجب عليك االمتثال لها.

 دائرةاشر أو رئيس إذا كانت لديك أية أسئلة حول المدونة، يرجى طلب االستشارة من مديرك المب
 .االلتزاممراقبة 

 قيمنا ٢-١

يجب عليك أن ُتظهر سلوكيات تعكس قيمنا في أنشطتك اليومية التي تؤديها نيابًة عن البنك، والتي 
 تتمثل فيما يلي:

 ية للعميلولواأل
بخدمات ، ضماًنا لتزويدهم نحن نلتزم بالتعرف على احتياجات عمالئنا وبناء عالقات طويلة المدى معهم

 رائعة.

 التركيز على بناء عالقات مع العمالء على جميع المستويات •
 االستجابة السريعة لعمالئنا، انطالًقا من إدراك أهمية السرعة في عالم اليوم •
 المحافظة على استمرار الحوار المفتوح لتحديد احتياجات العمالء •
 تحديد الرؤى والحلول المتخصصة وتحقيقها. •

 العمل كفريق
لتزويد العمالء بخدمة  ،نعمل كفريق واحد أينما تواجدنا في شبكة البنك المنتشرة حول العالمنحن 

 متميزة وفريدة.

 تحقيق األفضل لعملنافي  تسخير شبكتنا العالمية •
 التركيز على تماسك الفريق الذي يعمل في دوٍل متعددة •
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 الفرديةلخدمات العابرة للحدود قبل أهدافنا لنضع احتياجات عمالئنا  •
 وتبسيط عملياتنا أعمالنار يإيجاد طرق جديدة لتسي •

 أداؤنا ثابت
 يثق عمالؤنا بقدرتنا على تقديم أفضل الخدمات بنزاهة تامة.

 تقديم الخدمات بمستوى تشغيلي عاٍل  •
 سمعة البنك أهم من تحقيق عوائد قصيرة األجل •
 التفاني بالتركيز على االمتثال لألنظمة وضمان العمل المستدام •
 االلتزام بالوفاء بوعودنا للعمالء والزمالء •

 مسؤولياتك ٣-١

 .نعتمد على نزاهتك الشخصية في حماية سمعتنا

 قواعد السلوك هذه بما يلي: الئحةتتمثل مسؤولياتك بموجب 

 فهم المدّونة واالمتثال لها •
 التصرف بإنصاف، وصدق، ونزاهة عند أداء مهامك نيابة عن البنك •
 المصالحتجنب حاالت تضارب  •
 االمتثال إلى القوانين واألنظمة المطبقة •
 االلتزام بسياساتنا، ومعاييرنا، وإجراءاتنا •
 تك عند التصرف نيابة عن البنكامراعاة حدود صالحي •
 أو استفسار يتعلق بأعمالنا ، أو استجواب، أو تقاٍض التعاون مع أي تحقيق •
 استكمال التدريب اإللزامي عند االقتضاء •
 إجراءات قانونية أو تنظيمية تشملك شخصًيااإلبالغ عن أي  •
 اإلبالغ عن أية مخاوف إساءة سلوك •

 ى أعلى من المسؤوليات. إذ ُيضاف إلى مسؤولياتك بصفتك مديًرا ما يلي:ُيسَند إلى المدراء مستو

 مثاًال ُيحتذى بهأن تكون  •
 مراعاة تكافؤ الفرص، وعدم تفضيل أو استغالل أٍي من الزمالء •
 إرشادهم وأالمسائل األخالقية،  حولاالستفسارات اإلجابة على ين في مساعدة الموظف •

 لشخص يمكنه المساعدة
 تشجيع الموظفين على اإلبالغ عن إساءة السلوك •
 حماية الموظفين من أي شكٍل من أشكال االنتقام إذا ما أبلغوا عن إساءة السلوك بحسن نية •
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أي خطر أو ب، مما يوجب عليك إبالغ مديرك المباشر والشفافيةإننا نشجع ثقافة المسؤولية الشخصية 
تصعيد المعلومات وفًقا  مما قد يفرض عليه بدورهومناقشتها معه، تعلم بها،  حادثة فعلية أو مرتقبة

 لمعيار التصعيد.

 قواعد السلوك الئحةاالمتثال إلى  ٤-١

اإلقرار خطًيا أو إلكترونًيا بأّنك قد عند انضمامك إلى فريق عملنا، ومّرة سنوًيا بعد ذلك، يجب عليك 
قرأت وفهمت التزاماتك بموجب هذه المدونة والسياسات والمعايير الداعمة، وأّنك توافق على 

 االمتثال لها.

هذه المدونة أو أٍي من السياسات والمعايير الداعمة،  خالفتوفي حال حدث موقف وجدت فيه أّنك قد 
سيتعامل مع مسألتك الذي  لتزامدائرة مراقبة االالمباشر ورئيس  يجب عليك التشاور فوًرا مع مديرك

 بطريقة فّعالة. المخالفة، وسيساعدك على ضمان معالجة بتعاطف

معروفة للمدونة أو أٍي  مخالفةأو أي إخفاق في اإلفصاح عن  ةالمتعمد المخالفة تؤديمع ذلك، فقد 
من السياسات والمعايير الداعمة إلى عواقب تترتب عليك و/أو على البنك، وقد ينتج عن ذلك اّتخاذ 

 إجراء تأديبي يشمل الفصل، أو في بعض الحاالت، المالحقة الجنائية.

 القرارات األخالقية اتخاذ ٥-١

 ، وسياساتنا، ومعاييرنا، وإجراءاتنا.المدونة هذهفي  المواقف المحتملةحيث أّنه ال يمكن تغطية جميع 
 لقرارات األخالقية:اترد فيما يلي بعض األسئلة األساسية التي يمكنك االستعانة بها في صنع 

 قانوني، ويطبق روح القانون؟ القرارهل  •
 مع مدونتنا؟ القرارهل يتّسق  •
 هل القرار الذي أصنعه حكيًما؟ •
 هل أحتاج إلى استشارة آخرين؟ •
 ؟بالقرارلجهات التي يمكن أن تتأثر أيًضا ما ا •
 أو البنك؟ شخصيسلًبا على  القرارهل يمكن أن يؤّثر  •
 ؟القراراإلعالم هذا  سيرىكيف  •
 هل سأشعر باإلحراج إذا عرف اآلخرون أّني صنعت هذا القرار؟ •
 هل يبدو القرار صحيًحا؟ •
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 . فريقنا٢

 مقدمة ١-٢

واألساس لنجاح عملنا. ونهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة، تؤّمن  األثمنأّن موظفينا هم موردنا  ُنؤمن
 .بإنصاف واحتراملهم المعاملة 

 إدارة األداء ٢-٢

فق على األهداف ، والتي ودعمها، ودمجها ضمن عملناثقافة األداء العالي،  نسعى إلى إيجاد فيها ُيتَّ
 التحسينويلقى  ،األهداف تحقيقق في وُتدَرس إمكانيات التفّو  ،وتتم مراجعتها وتقييمهاذات الصلة، 

 كل الدعم.

 تكافؤ الفرص ٣-٢

والموظفين. ونتجّنب أشكال التمييز كلها، سواًء  ،نتعامل بإنصاف مع جميع المتقّدمين إلى الوظائف 
على أساس العرق، أو الدين، أو اللون، أو الجنسية، أو األصل العرقي أو الوطني، أو الجنس، أو الحالة 

 االجتماعية، أو العجز، أو أي أساس آخر.

 .بكل أشكالهمع التمييز، أو اإلساءة، أو العنف، أو التنمر  نتهاون هذا وإّننا ال

 بالغاتالمدونة. وتؤخذ جميع الهذه وُتسَند إلى كل موظف مسؤولية اإلبالغ عن أي سلوك يخالف 
 على محمل الجد.

 الجدارة بالعمل ٤-٢

 أنت مسؤول عن ضمان جدارتك وقدرتك على أداء مهامك ضمن عملك.

غير المشروعة في مرافقنا أو أثناء ساعات العمل. وقد يؤدي ظهور  العقاقيرُيحَظر استخدام الكحول أو 
 عالمات الثمل أو تعاطي العقاقير غير المشروعة إلى اتخاذ إجراء تأديبي يشمل إنهاء العمل.

 مكان العمل اآلمن ٥-٢

 حة وسالمة اآلخرين بعناية معقولة أثناءوص ،صحتك وسالمتكاالهتمام بمسؤولية شخصًيا ُتسند إليك 
 تواجدك في العمل.

 ونذكر على وجه الخصوص:

 والسالمة ،االلتزام بالسياسة المحلية الخاصة بالحريق، والصحة •
ضمان فهمك للمخاطر الموجودة في بيئة العمل اليومية، واتخاذك جميع االحتياطات  •

 المعقولة لتفادي وقوع الحوادث واإلصابات في مكان العمل
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إلى  ’وشيكة الوقوع’ير آمنة، أو حوادث خطيرة، أو حوادث اإلبالغ فوًرا عن أي ظروف عمل غ •
 مديرك المباشر

 في حاالت الطوارئالمتبعة معرفة اإلجراءات الصحيحة  •
ف من البنك •  استكمال التدريب على الصحة والسالمة كما هو مكلَّ
 المبانيالمشاركة في التدريبات على الحرائق وإخالء  •

 . عمالؤنا وسوق العمل٣

 مقدمة ١-٣

 حجر األساس لنجاحنا. هيثقة عمالئنا وسوق العمل 

 المعاملة المتكافئة مع العمالء ٢-٣

يشّكل التعامل مع العمالء بطريقة منصفة، وأخالقية، ودون تمييز، طوال دورة حياة العالقة مع 
 عمالئنا.العميل، جزًءا ال يتجزأ من ثقافتنا في العمل، مما يساعد على بناء عالقات طويلة المدى مع 

 احرص دائًما على:

 التواصل مع عمالئنا بطريقة واضحة، ومنصفة، وغير مضللة •
 المعتمدة فقط بما يناسب العميلبيع المنتجات والخدمات  •
 ، ومهنية، وكفاءةبسريةالتعامل مع شكاوى العمالء  •

 إياك واستغالل عمالئنا عن طريق:

 التالعب •
 اإلخفاء •
 إساءة استخدام المعلومات السرية •
 تحريف الحقائق الجوهرية •
 أي ممارسة غير منصفة أخرى •

 التداول من الداخل ٣-٣

غير عادلة. بصفتك موظًفا، يمكنك  ميزًة  لتقديمهُيضِعف التداول من الداخلي نزاهة النظام المالي نتيجة 
الشركات  وأعمالئنا،  وأالوصول إلى معلومات جوهرية غير عامة ("معلومات داخلية") حول البنك، 

ألوراق اإذا ما ُعِرفت المعلومات الداخلية للعامة، ُيرّجح أن تؤثر على سعر األخرى التي نعمل معها. و
 ، أو على قرار مستثمر عاقل ببيع أو شراء األوراق المالية للشركة.في السوق المالية للشركة
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السعر إلى أي شخص غير مخّول بالحصول عليها،  حولويعّد اإلفصاح عن معلومات حّساسة غير منشورة 
 التصرف بناًء على مثل هذه المعلومات جريمة جنائية.أو 

 تجّنب على وجه الخصوص:ف

تداول األوراق المالية لحسابك الخاص أو أي حساب تتحكم به عند امتالكك لمعلومات داخلية  •
 تتعلق بهذه األوراق المالية

ول األوراق المالية من خالل إرشاده أو تمرير معلومات داخلية التسبب بقيام أي شخص آخر بتدا •
 إليه تتعلق بهذه األوراق المالية

 السرية ٤-٣

 ومخصصةينبغي النظر إلى جميع المعلومات التي تحصل عليها خالل عملك معنا على أّنها خاصة وسرية، 
ُينص على خالف ذلك صراحًة وخطًيا من الجهة المسؤولة عن  لم لغايات االستخدام الداخلي فقط، ما

 المعلومات.

ح لك بذلك، أو ف ال يحق لك اإلفصاح عن معلومات البنك، أو العمالء، أو أي أطراف أخرى، ما لم ُيصرَّ
 ُيفَرض ذلك بموجب القانون. ويسري هذا االلتزام حّتى بعد انتهاء عملك مع البنك. 

لومات التي حصلت عليها خالل عملك معنا فقط في أداء مهامك تجاه البنك. يجب عليك استخدام المع
 وال يحق لك استخدام المعلومات السرية التي حصلت عليها أثناء عملك مع أصحاب عمل سابقين.

 الموردينعالقات  ٥-٣

وجودة  والمتعاقدين بإنصاف، وأن يتم اختيارهم بناًء على سعر الموردينيجب عليك ضمان معاملة جميع 
 أي تفضيل شخصي. ال على أساسالخدمات، 

كما يجب عليك أيًضا أن تحرص دائًما على اّتباع المعايير واإلجراءات الخاصة باالستعانة بالمصادر الخارجية 
 والمتعاقدين. الموردينالتعامل مع  لتنظيموالمطبقة على مستوى مجموعتنا الخاصة بنا والمشتريات 

 مع المنافسين التصرف ٦-٣

القنوات  علىعلى أي معلومات ُتجَمع عن سوق العمل ومنافسينا  لحصولا يجب أن تقتصر طرق
 القانونية واألخالقية.

 فال يجوز لك إشراك موظف لدى جهة منافسة للحصول على معلومات سرية.
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 العامة التصريحات ٧-٣

سياسة وسائل ُيسَمح فقط للمتحدثين الرسمين المعّينين إصدار التصريحات نيابة عن البنك. اّطلع على 
 للمزيد من التوجيهات.اإلعالم 

 الحيادية السياسية ٨-٣

نحن محايدون سياسًيا. فإذا رغبت بالمشاركة في أنشطة سياسية كالحمالت، أو جمع التبرعات 
يجوز إقامة مثل هذه األنشطة  كما اللشخصية، وليس ممثًال عن البنك. السياسية، ُقم بذلك بصفتك ا

 في مبانينا، باستخدام معدات البنك أو خالل ساعات العمل فيه.

 . الجرائم المالية٤

 مقدمة ١-٤

عن عمد أو  ؛نحن ملتزمون بتبني أعلى المعايير األخالقية والمهنية، والسعي إلى تفادي توظيف البنك
 مالية. جريمةغير عمد، لغايات ارتكاب 

إّننا نلتزم بالقوانين واألنظمة المعمول بها والمعايير الدولية. ويشمل ذلك األنظمة الخاصة بالجرائم 
لدول حيث نسّير أعمالنا. المحلية في ا الرقابيةكزي، والجهات المالية الصادرة عن مصرف البحرين المر

 .(فاتف) ا بتوصيات مجموعة العمل الماليكما أّننا نلتزم أيًض 

 وتشمل الجرائم المالية، من بين جملة أخرى:
 غسل األموال •
 تمويل اإلرهاب •
 خرق العقوبات •
 االحتيال •
 الرشوة والفساد •
 التهرب الضريبي •

 مسؤولياتك فيما يخص الجرائم المالية ٢-٤

 ُيفَرض عليك:

 ماليةلتوظيف البنك كوسيلة الرتكاب جريمة  تجنًباإيالء العناية الواجبة واالجتهاد في عملك،  •
 فهم سياساتنا ومعاييرنا وإجراءاتنا الخاصة بالجرائم المالية واالمتثال لها •
التي تشير إلى احتمالية سعي أحد العمالء إلى المشاركة في  إشارات الحذرفهم طريقة تحديد  •

 غير مشروع نشاطمتحصالت من  أو معاملة لهدف غير األهداف المشروعة أو باستخدام عالقة
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ضمان كفاية أداء العناية الواجبة للعمالء فيما يتعلق بعالقات العمالء الجديدة والحالية،  •
 تماشًيا مع سياسيات ومعايير وإجراءات البنك

االلتحاق بتدريب على الجرائم المالية بحسب ما يقتضيه عملك، وتحقيق معدالت النجاح  •
 المفروضة

 العقوبات المطبقة وسياسة العقوبات الخاصة بالمجموعة دحدوفهم واّتباع  •
 الذي تتبع لهمسؤول مكافحة غسيل األموال  اإلبالغ عن النشاط المشتبه به فوًرا إلى •
 عدم "التلميح" لعميل في حال الحظت اشتباًها أو في حال إبالغك عن ذلك االشتباه. •

 الرشوة والفساد ٣-٤

، أو الضيافة، أو إكراميات أو قبول الهدايا والفساد، بما في ذلك تقديم نتبع نهًجا ال يتهاون مع الرشوة 
، أو يبدو مستحقةالقصد منه الحصول على ميزة تجارية غير  أو أي شيٍء آخر ذي قيمة إذا كان التسهيل،

 يوّفرها.  ذلكأّن 

ا، أو طلبها، أو هض الرشوة، أو الوعد بها، أو إعطاؤفي العديد من الدول حيث نسير أعمالنا، ُيعّد عر
 قبولها جريمة جنائية، وقد ُيفَرض على من تثبت إدانته بها عقوبات جسيمة.

أو  الرمزية التي تساوي قيمتها المقبولةبالغ عن جميع الهدايا والضيافة المقّدمة أو وبالتالي، يجب اإل
 وفًقا لمعيار مكافحة الرشوة والفساد. فأكثردوالر أمريكي  ١٠٠فعلية ال

 االحتيال ٤-٤

يتم باالستخدام المتعّمد  – عنهمتناع االفعل أو السواء كان بارتكاب  –االحتيال فعل غير مشروع 
ربما قانونية في بعض األحيان، من أجل الحصول على ميزة ملموسة لكن والشخصي لوسائل غير منصفة، 

وافقة، أو من أجل التهّرب مالحصول على أو غير ملموسة غير مستحقة، بشكٍل مباشر أو غير مباشر، أو 
 من التزام أًيا كانت طبيعته، تحقيًقا لمصلحة شخصية أو مصلحة طرف ثالث.

، غير مقبوًال بالنسبة للبنك وموظفيه، نظًرا فعلًيا وُيعد االحتيال، سواًء بمحاولة ارتكابه أو ارتكابه
 لطبيعته غير القانونية، وعدم نزاهته، وتهديده لسمعة البنك. 

) لرئيس فعليةواقعة ، أو محاولةي، يجب عليك اإلبالغ فوًرا عن أي حادثة احتيال (مشتبه بها، أو وبالتال
من خالل القنوات المتاحة لإلبالغ عن المخالفات (راجع قسم  ، أوله االحتيال الذي تتبعوحدة مخاطر 

 المخاوف" من هذه الوثيقة). تصعيد"

 المصروفات ٥-٤

مسؤولية اإلبالغ عن المصروفات بدقة وفي الوقت المناسب. وينبغي لجميع المصروفات  ُتسَند إليك
ح بها وفًقا  . كما يجب لمعيار سفر العمل، ومعيار ضيافة العملأن تكون ذات صلة بالعمل التجاري وُمصرَّ

 غير مصروفات العمل المالئمة.  غرضلعمل ألي با الخاصةئتمانك اعليك عدم استخدام بطاقة 
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 غير الربحية والمؤسساتالجمعيات الخيرية  ٦-٤

 عند العمل مع جمعية خيرية أو منظمة غير ربحية، احرص على:

 التأكد من عدم تعارض العمل فيها مع مسؤولياتك تجاه البنك •
المشاركة ، أو الموظفين اآلخرين على المساهمات أو أشكال المزّودينعدم حث العمالء، أو  •

 األخرى

تقديم مساهمة لجمعية خيرية أو منظمة غير  المزودينفي بعض األوقات، قد يطلب مّنا العمالء أو 
ضماًنا  لتزامدائرة مراقبة االموافقة مسبقة من رئيس غي لجميع المساهمات أن تحصل على ربحية. وينب

 التبرعات الخاصة بالمجموعة.لعدم مخالفتها ألٍي من القوانين واألنظمة المحلية وسياسة 

 . حماية أصولنا٥

 مقدمة  ١-٥

ُتسند إليك مسؤولية حماية أصول البنك من السرقة، أو الضياع، أو التلف، أو إساءة االستخدام. كما 
 ويجب استخدامها فقط لغايات العمل المشروعة. 

 تشمل أصولنا:

 أثاث المكاتب، ومعداتها، ومستلزماتها •
 المعلومات، وأنظمة الدعم سواًء الموجودة في مرافقنا أو على السحابةالبرمجيات، وأنظمة  •
سواء المخزنة  السجالت والبيانات (بما في ذلك النسخ االحتياطية والوسائط المحمولة) •

 إلكترونًيا أو المحفوظة ورقًيا
 النقد واألوراق المالية •
 القروض والمطالبات األخرى الخاصة بالعمالء واألطراف الثالثة •
 لملكية الفكريةا •
 العالقات مع العمالء •

 حماية البيانات الشخصية ٢-٥

يجب عليك االمتثال للقوانين واألنظمة الخاصة بحماية البيانات (الشخصية) حيثما ينطبق ذلك. ويرد 
 فيما يلي المبادئ األساسية لالسترشاد بها.
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 : ، فينبغينا، واألطراف الثالثة، ... إلخ)يوموظفنا، ة التي تتعلق باألفراد (مثل عمالئلبيانات الشخصيفأّما ا

جمعها ألغراض مشروعة ومحددة وصريحة، وعدم معالجتها بعد ذلك بطريقة ال تتوافق مع  •
 هذه األغراض؛

 معالجتها بطريقة قانونية، وعادلة، وشّفافة؛ •
 أن تكون كافية، وذات صلة، وُمحددة بما هو ضروري لألغراض التي تتم معالجتها من أجلها؛  •
خذ كل إجراء معقول لضمان  • مسح أن تكون دقيقة، وأن يجري تحديثها عند الضرورة؛ وأن ُيتَّ

، أو تصحيحها البيانات الشخصية غير الدقيقة ذات الصلة باألغراض التي تتم معالجتها من أجلها
 .تأخيردون 

 حفظها لفترة أطول من الالزمة لألغراض التي تتم معالجة البيانات الشخصية من أجلها؛عدم  •
ح بها أو غير  • ، أو القانونيةمعالجتها بطريقة آمنة، بحيث تكون محمية من المعالجة غير المصرَّ

التنظيمية الضياع، أو اإلتالف، أو التضرر عن طريق الخطأ، باستخدام التدابير الفنية أو من 
 المالئمة.

 نحترم حقوق األفراد، ويجب علينا ضمان:

 إبالغ األفراد بشفافية حول طريقة معالجتنا لبيانتهم الشخصية؛ •
 ؛الطلبتوفير نسخة من بياناتهم الشخصية التي عالجناها عند  •
 تصحيح أو استكمال بياناتهم الشخصية عند الطلب؛ •
 اتهم الشخصية؛احترام الحق في االعتراض على معالجة بيان •
 تقييد معالجة بياناتهم الشخصية عند الطلب؛ •
 احترام الحق في مسح بياناتهم الشخصية ("الحق في نسيانهم")؛ •
 الطلب (الحق في "إمكانية نقل البيانات")؛ دنقل بيانتهم الشخصية أو نسخها عن •
، بما في ذلك يةحصًرا على معالجة آل احترام حق الفرد في اختيار عدم الخضوع إلى قرار اعتمد •

 التوصيف؛
سحب موافقته في أي وقت (بما في ذلك عدم الشمول في حمالتنا احترام حق الفرد في اختيار  •

 التسويقية بعد ذلك).

 أمن المعلومات ٣-٥

تعّد المعلومات وأنظمة المعلومات ضرورية لعملنا وعملياتنا. وقد تكون الحوادث التي تتضمن فقدان 
 مكلفة وُتِضر بسمعتنا.تها، أو توّفرها نزاه، أو المعلومات سرية

البيانات التي أنشأتها، أو حفظتها، أو أرسلتها، أو استلمتها عبر أنظمتنا (بما في ذلك يحق لنا متابعة 
. وال يجوز لك توّقع خصوصية شخصية عند ، ومراجعتها، واإلفصاح عنهاالحلول السحابية المعتمدة)

 لتحتية الخاصة بنا.البنية ا وأاستخدامك ألنظمتنا 
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 يجب عليك االلتزام بسياسة أمن المعلومات الخاصة بنا. وبشكٍل خاص، ال يجوز لك:

استخدام الخدمات، أو األدوات، أو البرمجيات، أو الحلول السحابية غير المعتمدة ألداء عملك  •
ح لهم  أو مشاركة المعلومات مع أطراف خارجية أو موظفين داخليين غير مصرَّ

 المعلومات السرية خارج شبكتنا دون استخدام برنامج تشفير أو حماية معتمدإرسال  •
 إرسال المعلومات السرية أو غير العامة إلى حساب البريد اإللكتروني الخاص بك •
 نسخ المعلومات المحفوظة على أصول البنك إلى وسائط خارجية أو مواقع سحابية عامة •
 استخدام قنوات اتصال غير معتمدةمشاركة معلومات العمل مع أطراف خارجية ب •
 مخالفة اتفاقيات ترخيص البرمجيات وحقوق الملكية الفكرية •
حواسيب والموارد الشبكية للبنك الرتكاب أنشطة غير قانونية، أو استخدامها الاستخدام  •

 لبنك أو سمعته أو مصالحهبابطريقة قد تكون ُمحِرجة أو مضرة 
لمخصصْين لك مع أي شخص، أو امتالك اسم مشاركة اسم المستخدم وكلمة المرور ا •

 المستخدم وكلمة المرور المخصصْين ألي شخص آخر
الشبكة التي ال  مواقعمحاولة الوصول إلى أو البحث في األنظمة، أو المجلدات المشتركة، أو  •

 يحق لك الوصول إليها
 أو تحكمك إجراء تغييرات غير مصرح بها على عمل أو تكوين األصول الموجودة تحت إدارتك •
ترك المعلومات الحساسة دون مراقبة، بما في ذلك حاسوبك المحمول الخاص بالشركة، أو  •

ح بها  هواتفك المتنقلة المصرَّ
أو مناقشتها في األماكن العامة،  ،اإلفصاح عن مسائل حساسة أو معلومات مملوكة أو سرية •

بادل الملفات، ومواقع التواصل بما في ذلك اإلنترنت (مثل البريد اإللكتروني العام، ومواقع ت
 االجتماعي ... إلخ).

ا المعلومات المعتمدة، بما في ذلك الحلول السحابية، من أجهزة يالوصول إلى خدمات تكنولوج •
 حاسوب أو أجهزة محمولة غير خاضعة للمراقبة.

 الملكية الفكرية ٤-٥

 الفكرية التي تصنعها خالل عملك معنا.  الممتلكاتنمتلك كل الحق، والملكية، والمصلحة في جميع 

تشمل الملكية الفكرية أوراق االستراتيجيات، أو خطط العمل، أو السياسات الداخلية، أو المعايير 
 واإلجراءات، أو التحسينات، أو األفكار، أو العمليات، أو العمل المتعلق بالبنك. 

 حفظ السجالت ٥-٥

 وكاملة وفًقا للقوانين واألنظمة ذات الصلة. ُتسَند إليك مسؤولية حفظ سجالت دقيقة
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 . تضارب المصالح٦

 مقدمة ١-٦

 الشخصية، أو تبدو متضاربة، مع مصالح البنك المصالحيجب عليك تجنب المواقف التي تتضارب فيها 
 أو عمالئنا.

القدرة على يوجد تضارب المصالح، أو قد ُيرى موجوًدا، حيث تعيق الظروف الشخصية الحكم المهني أو 
 التصرف بما يحقق أفضل مصلحة للبنك أو عمالئه.

 تضارب المصالحتجنب حاالت  ٢-٦

عليك توظيف الحكم  ، يجبتحديد كل موقف قد يظهر فيه تضارب، أو تصور لتضارب لما كان من الصعب
 السليم.في حال لم تكن متأكًدا من اإلجراء  لتزامدائرة مراقبة االالرشيد، وطلب المشورة من رئيس 

 :تحدثالنموذجية التي قد  تضارب المصالحوتتضمن حاالت 

 مصلحة تجارية خارجية •
، أو األشخاص المقّربين (بحسب تعريفهم في الدرجة األولى من األقاربتوظيف األقارب، أو  •

 الخاص بالمجموعة)المعيار الخاص بتوظيف األقارب واألشخاص المقّربين 
 استخدام مركزك في البنك لكسب ميزة غير منصفةالتصرف لحسابك الشخصي أو   •
أقاربك، أو أشخاص أو  تشمل العمل لصالح البنك في صفقة أو عالقة تجارية تشملك، أو •

 مؤسسات أخرى حيث تمتلك أو يمتلك أقرباؤك صلة شخصية أو مصلحة مالية كبيرة

ح محتملة واإلفصاح عنها ُتسَند إليك مسؤولية تحديد أي حاالت تضارب مصالح أو حاالت تضارب مصال
 .لتزامدائرة مراقبة االلرئيس قسمك، أو رئيس قسم الموارد البشرية، أو رئيس 

 األموال الشخصية  ٣-٦

يجب عليك أداء جميع شؤونك المالية بمسؤولية، وبنزاهة، وبما يتوافق مع القانون، تجنًبا للمواقف 
 التي قد تنعكس بشكل سلبي على البنك.

 يجوز لك: بشكٍل عام، الف

، بما في ذلك أنشطة المزّودينالمشاركة في الصفقات الشخصية مع الزمالء، أو العمالء، أو  •
 االستثمار (ما لم تكن جزًءا من خطة استثمار يرعاها البنك)

(باستثناء المبالغ الرمزية مثل ما  المزّوديناقتراض المال أو إقراضه لزمالئك، أو العمالء، أو  •
 ء)ُيدَفع لقاء الغدا
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 . إرشادات استخدام وسائل التواصل االجتماعي للعاملين٧

يجب على جميع الموظفين التعرف على سياسة وسائل اإلعالم الخاصة بالمجموعة، وبذل أقصى درجات 
التعامل مع وسائل اإلعالم والجهات الخارجية فيما يتعلق بجميع المسائل الخاصة بالبنك  دالحذر عن
 وأعماله.

 اّتباع اإلرشادات أدناه:يجب عليك 

عدم مشاركة المعلومات السرية: ال تنشر أي معلومات سرية حول البنك، أو أية معلومات ال  •
ُيشاركها البنك في النطاق العام عبر حساباتك الشخصية أو أٍي من منصات التواصل االجتماعي. 

 سابتك الشخصية.على ح رسمية عن البنكومنشورات في حين يمكنك إعادة مشاركة أي أخبار 
 : يقتصر حق الحديث نيابة عن البنك بالمتحدثين الرسميين فقط.ABCال تتحدث نيابة عن بنك  •
ال تفتح أي حسابات وسائل تواصل اجتماعي جديدة نيابة عن البنك أو أٍي من أقسامه، للجماهير  •

لمؤسسة دائرة عالقات االداخلية أو الخارجية، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من 
 في المجموعة. وشؤون اإلعالم 

كتلك تعامل مع جميع جماهيرك باحترام: ال تنشر تعليقات كراهية، أو عنف، أو تهديد، أو عنصرية  •
 في مكان العمل. التي تتجنبها

البنك أو  : يمكن الستخدام رأيك العام لتشويه أو تلويث سمعةتداعيات ما تقولهفكر في  •
 سلًبا على عمل المؤسسة التي تعمل لصالحها. ؤثرأصحاب المصلحة فيه أن ي

ع ذي صلة بالبنك أو منافسيه، ُكن واضًحا واآلراء الشخصية: عند نشر اآلراء الشخصية حول موض •
 بأّن هذه اآلراء تعّبر عنك.

الحرص بأن فإّنك ترتبط بالبنك. لذا، يرجى  ABCاالرتباط: ُخذ باالعتبار أّن بصفتك موظًفا لدى بنك  •
التواصل االجتماعي مع الطريقة التي ترغب بتقديم نفسك بها  ورتك على مواقعتتوافق ص

 للعمالء والزمالء.

 والمدّققين الرقابية. العالقات مع الجهات ٨

ذات الصلة. إذ ّتعد المحافظة على  الرقابيةاالمتثال حين نلتزم بجميع اللوائح نهدف إلى التمّيز في 
لضمان النجاح  المؤسسات الحكومية األخرى ضروريةو الرقابيةعالقة قوية وإيجابية مع الجهات 

 المستمر لعملنا.

والمدققين الرقابية يجب عليك أن تكون منفتًحا، وصريًحا، ومتعاوًنا، ومتجاوًبا بالكامل مع الجهات 
الداخليين والخارجيين، من خالل إعالمهم بالكامل حول األمور التي يجب اإلفصاح عنها لهم بطريقة 

 قولة.مع

 يجب عليك:
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 لتزامدائرة مراقبة االإلى رئيس  الرقابيةإحالة جميع االستفسارات التي تتلقاها من الجهات  •
 الذي تتبع له

 ١بذلك لتزاماالدائرة مراقبة ح لك رئيس ما لم يصرّ  الرقابيةمع الجهات ال تتواصل  •

 بالغ عن االنتهاكاتاال. ٩

 ما نؤديه من العمل. نلتزم بالنزاهة، والصدق، والشفافية في كل

غالًبا ما تكون أنت الشخص األول الذي ُيدِرك بأّن زمالءه يشاركون في أنشطة غير مالئمة أو تخالف 
 سياسات، ومعايير وإجراءات البنك.

، أو سياساتنا، أو معاييرنا وإجراءاتنا، أو السلوك حول الئحة فإذا ورد إلى علمك أو اشتبهت بمخالفات
المعمول بها، فيجب عليك اإلبالغ فوًرا عن مثل هذه المخالفات باستخدام المصادر  القوانين واألنظمة

 المذكورة أدناه.

بسرية، وإنصاف، وفي الوقت المناسب. وطالما أّنك تقّدم البالغ بنية حسنة،  بالغاتنتعامل مع جميع ال
 تجريم.ن أي ضرر، أو فقدان للوظيفة، أو فإّنك محمي من أن تعاني م

عيد مخاوفك من خالل الخط الساخن للبنك، أو عنوان البريد اإللكتروني أو عنوان البريد الخاص يمكنك تص
 به كما هو مذكور في سياسة اإلبالغ عن مخالفات الموظفين الخاصة بالمجموعة:

 3710 1754 973+  الخط الساخن:
 abc.com-wb@bank-gco البريد اإللكتروني:

 ،٥٦٩٨، ص. ب. ABCك ـنـة، بـــوعـــمــجـــمـــي الـف لــتــزامة االــبــراقــرة مــدائ يسـرئ عنوان البريد:
 نـريـحـبـة، الـامـنـمـال

 :رئيس مجموعة التدقيقفي حال لم يكن الرد الذي تلقيته مرضًيا، يمكن اإلبالغ عن مخاوفك إلى 

 3350 1754 973+   هاتف:
 abc.com-wb@bank-ga البريد اإللكتروني:

 
 

 

 
 
 
 
 ال يتعارض ذلك مع حقوقك بموجب سياسة اإلبالغ عن مخالفات الموظفين الخاصة بالمجموعة ١

mailto:gco-wb@bank-abc.com
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١٨ 
 

 اإلصدار. ١٠

 رقم االصدار اخر تحديث

 ٠-٦ ٢٠٢٠ديسمبر 
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