
الئحة أخالقيات العمل 

     ١. نبذه عن الئحة أخالقيات العمل
١-١مقدمة

يتعهد بنك ABC (”البنك“) بالمحافظة على أعلى مقاييس المعاملة األخالقية والمهنية.

تبين الئحة أخالقيات العمل الحد األدنى من السلوك المتوقع من جميع الموظفين والمدراء واإلدارة العليا وموظفي العقود 
والموظفين المؤقتين في كل المجموعة.

ترتكز هذه الالئحة على سياسات وإجراءات العمل ذات العالقة والتي يتوقع منكم قراءتها و فهمها، إضافة إلى فهم وااللتزام 
بسياسات الموارد البشرية وعقد التوظيف لكل منكم.

يتم االلتزام بالقوانين والتشريعات المحلية عندما تكون هذه القوانين والتشريعات أشد صرامة من تلك المذكورة في هذا الدليل.

في حال وجود أي استفسارات حول الئحة أخالقيات العمل يرجى سؤال مديركم المباشر أو دائرة االلتزام.

١-٢ قيمنا
يجب عليكم أداء العمل اليومي الخاص بالبنك بطريقة تعكس قيمنا الرئيسية وهي:

األولوية للعميل
نتعهد بمعرفة عمالئنا وتطوير عالقات طويلة األمد معهم مع الحرص على توفير أعلى مستويات الخدمة لهم وذلك عن 

طريق:

التركيز على بناء عالقات مع العمالء من جميع المستويات.  •

الرد السريع على العمالء مع األخذ بعين االعتبار دور السرعة في عالم اليوم.  •

المحافظة على حوار مستمر ومفتوح لمعرفة احتياجات العمالء.  •

تحديد وتوفير خدمات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العمالء على اختالفها.  •

نعمل كفريق
نحن نعمل سويا كفريق واحد على مستوى شبكتنا العالمية كي نوفر تجربة متميزة لعمالئنا وذلك عن طريق توظيف اآلتي:

تسخير مزايا شبكتنا العالمية.  •

تعزيز قوة الفريق الواحد المتجانس عبر الحدود الجغرافية.  •

التركيز على احتياجات العمالء التي تمتد عبر الدول وإعطائها أولوية على األهداف المتعلقة باألداء المنفرد.   •

ابتكار طرق جديدة ألداء األعمال وجعل العمليات أكثر إنسيابية.  •

أداؤنا ثابت
يثق بنا عمالؤنا لتوفير الخدمة بشكل صحيح في كل مرة، مظهرين نحن بذلك نزاهتنا في العمل تجاه جميع أصحاب المصلحة 

وذلك من خالل:

توفير الخدمات على مستوى عال من األداء.  •

إيالء سمعة البنك أولوية على األرباح قصيرة األمد.  •

تركيز المتناهي على االمتثال بالقوانين للمحافظة على أعمال مستدامة.  •

القيام بإيفاء جميع وعودنا تجاه عمالئنا وزمالئنا.   •
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١-٣ مسؤوليات الموظف
نحن نعتمد على نزاهتكم الشخصية لحماية سمعة البنك.

تتمثل مسؤولياتكم فيما يتعلق بالئحة أخالقيات العمل في ما يلي:

فهم الالئحة و االمتثال بها.  •

التصرف بعدل وصدق ونزاهة أثناء القيام بأعمال البنك.  •

تجنب تضارب المصالح.  •

االمتثال بجميع القوانين والتشريعات.  •

االمتثال بسياساتنا و إجراءاتنا.  •

االمتثال بحدود الصالحيات الموكلة وعدم تجاوزها.  •

التعاون خالل إجراء أية تحقيقات أو استجوابات أو دعوات قضائية فيما يتعلق بأعمال البنك.  •

االلتزام بالتدريب المتعلق بالئحة أخالقيات العمل عند الحاجة.  •

االلتزام باإلبالغ عن أية إجراءات قانونية أو تشريعية متعلقة بالموظف شخصيًا.  •

اإلبالغ عن أي سلوك يتعارض مع قيم البنك وأخالقيات المهنة.  •

تقع على المدراء مسؤولية أكبر و يندرج تحتها ما يلي:

أن يكونوا قدوة للموظفين.  •

تعزيز المساواة وعدم تفضيل أو تهميش أي زميل.  •

مساعدة الموظفين بشأن أي أسئلة متعلقة بالتصرف األخالقي أو توجيههم إلى من يستطيع المساعدة.  •

تشجيع الموظفين على اإلبالغ عن أي سلوك غير مقبول أو مثير للشبهات.  •

حماية الموظفين الذين يعملون على تبليغ أي سلوك مثير للشبهات أو غير مقبول من أية ردود أفعال قد تنتج إثر إبالغهم   •
عن سوء السلوك بحسن نية.

وبما أننا نعزز ثقافة النزاهة الشخصية والشفافية، يترتب عليكم مسؤولية إبالغ المدير المباشر أو مناقشته بشأن أية حوادث أو 
مخاطر سواء كان وقوعها حتميًا أو ممكنًا، وسيقوم المدير بدوره بتصعيد المعلومات الى االدارة العليا حسب سياسة التصعيد 

إذا اقتضت الحاجة. 

١-٤ االمتثال بالئحة أخالقيات العمل:
عند التعيين وسنويًا بعد ذلك يتوجب عليكم اإلقرار خطيا أو إلكترونيا بإتمام قراءة وفهم مسؤولياتكم والتزاماتكم المبينة في 

الئحة أخالقيات العمل والسياسات و اإلجراءات المتعلقة بها، و اإلقرار أيضا بموافقتكم على االمتثال بها.

في حال اإلخالل بأي من بنود الالئحة أو أي من السياسات ذات العالقة، فإنه يتوجب عليكم فورًا استشارة مديركم المباشر 
ودائرة االلتزام باألنظمة والقوانين اللذان سيقومان بدورهما بالتعامل مع الموضوع والتأكد من معالجته.

في حال ارتكاب أي إخالل مقصود أو عدم التبليغ عمدًا عن أي إخالل بالدليل فإنه يترتب على ذلك عواقب عليكم أو على 
البنك، األمر الذي قد يتبعه إجراءات تأديبية مثل الفصل من الخدمة أو المحاكمة الجنائية في بعض الحاالت.

١-٥ اتخاذ القرارات بشكل أخالقي:
ال يمكن تغطية جميع الحاالت الممكن أن يتعرض لها الموظف في الئحة أخالقيات العمل وفي سياسات وإجراءات البنك،

وعليه، فإنه يمكنم استخدام األسئلة التالية للمساعدة على اتخاذ أي قرار:

هل األمر قانوني أويلتزم بروح القانون؟  •

هل يتماشى األمر مع الئحة أخالقيات العمل؟  •

هل القرار مبني على معلومات كافية؟  •
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هل من الضروري استشارة اآلخرين؟  •

من هي الجهات أو األشخاص الذين قد يتأثرون من هذا القرار؟  •

هل يمكن أن ينعكس القرار علي أو على البنك بصورة سلبية؟  •

لو تم اإلعالن عن القرار في وسائل اإلعالم، كيف سيظهر الخبر؟  •

هل يمكن أن يتسبب القرار بإحراج لي؟  •

هل أشعر بأن هذا القرار صائب؟  •

٢. موظفونا
نحن نعلم بأن موظفي البنك هم أهم مكوناته والعامل الرئيسي في نجاحنا وتحقيق أهدافنا، وعليه فإننا نركز على توفير بيئة 

آمنة ترتكز على التعامل معهم بعدل واحترام.

٢-١ إدارة األداء
يعمل البنك على تطوير ودعم وزرع ثقافة األداء المتميز، حيث يتم تحديد ومراجعة األهداف المهنية والموافقة عليها في بيئة 

تميز وتقدر األداء الذي يفوق التوقعات وتدعم وتشجع على تطوير الموظفين.

٢-٢ تساوي الفرص
نحن نؤكد على مبدأ تساوي الفرص لجميع المتقدمين للعمل في البنك وللموظفين، ونحن ال نميز بين األشخاص على أسس 

العرق أو الدين أو اللون أو الجنسية أو األصل العرقي أو الوطني أو الجنس أو الحالة االجتماعية أو اإلعاقة أو على أي أسس 
أخرى.

لن يتم التسامح مع التمييز أو المضايقة أو العنف أو الترهيب من أي نوع.

تقع على عاتق كل موظف مسؤولية اإلبالغ عن أي سلوك يخالف هذه السياسة ونحن نأخذ كل التقارير على محمل الجد.

٢-٣ القدرة على العمل
تقع على عاتق الموظف مسؤولية التأكد من القدرة الجسدية والصحية ألداء واجباته عند القدوم الى العمل.

يحظر استخدام الكحول أو المخدرات أو أي من العقاقير غير المشروعة في مقر البنك أو أثناء ساعات العمل الرسمية.

سيؤدي ظهور عالمات التسمم أو استهالك المخدرات أو أي من العقاقير غير المشروعة على الموظفين إلى اتخاذ إجراءات 
تأديبية بما في ذلك الفصل من العمل.

٢-٤ بيئة عمل آمنة
تقع على عاتقكم مسؤولية المحافظة على سالمتكم وسالمة اآلخرين فيما يتعلق باآلتي بشكل خاص:

االلتزام بالسياسة المتعلقة باندالع الحرائق والصحة والسالمة.  •

التأكد من فهم المخاطر الموجودة في بيئة العمل اليومية واتخاذ جميع االحتياطات المعقولة   •
 لمنع حوادث العمل واإلصابات.

اإلبالغ الفوري عن أي ظروف غير آمنة للعمل،سواء حوادث خطيرة أو حوادث أوشكت على  الحدوث، إلى المدير المباشر.  •

معرفة ما يجب القيام به في حاالت الطوارئ.  •

القيام بتدريبات الصحة والسالمة الذي يكلف البنك الموظفين بها.  •

المشاركة في تدريبات إخالء المبنى.  •

٣.  عمالؤنا والسوق
٣-١ معاملة العمالء بطريقة عادلة

معاملة العمالء بطريقة عادلة وأخالقية وغير قائمة على التمييز طوال فترة عالقتنا معهم هي جزء ال يتجزأ من ثقافة العمل 
لدينا، وهذا يساعد على بناء عالقات بناءة طويلة األمد مع عمالئنا.
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يجب دائما الحرص على:

أن تكون االتصاالت مع العمالء واضحة وعادلة و غير مضللة  •

بيع المنتجات والخدمات الموافق عليها والمعتمدة بما يتناسب واحتياجات العميل  •

التعامل مع شكاوي العمالء بحساسية ومهنية وكفاءة.  •

يجب عدم استغالل عمالئنا من خالل:

التالعب  •

اإلخفاء  •

إساءة استخدام المعلومات السرية  •

تحريف الوقائع المادية  •

أي ممارسات أخرى غير عادلة  •

٣-٢ استغالل المعلومات السرية في التداول 
ان استغالل معلومات داخلية في عمليات التداول أو عن طريق إفشائها لألطراف غير المصرح لها بذلك يضعف سالمة 

النظام المالي من خالل خلق ميزة غير عادلة. كموظفين لدى البنك، قد يكون لديكم صالحية الوصول إلى معلومات جوهرية 
غير معلنة («المعلومات الداخلية») عن البنك وعمالئنا أو غيرهم من الشركات التي نتعامل معها. هذه المعلومات الداخلية، 
لو يتم اإلعالن عنها، من المرجح أن تؤثر على سعر السوق لألوراق المالية للشركة المتعلقة بها، أو قد تؤثر على قرار مستثمر 

عقالني لشراء أو بيع األوراق المالية لتلك الشركة.

إن نشر أي معلومات سرية قد تؤثر على السوق المالي ألشخاص غير مصرح لهم بمعرفة هذه المعلومات والتصرف بها يعتبر 
جريمة جنائية.

وعلى وجه الخصوص، يجب ان ال نقوم بما يلي:

في حال معرفة معلومات داخلية وسرية يجب عدم استخدامها في التداول لحساباتكم الشخصية أو للحسابات المفوضين   •
عنها.

حث اآلخرين على تداول أوراق مالية معينة استنادًا للمعلومات الداخلية عن طريق اإليحاء لهم بذلك أو إعطائهم هذه   •
المعلومات بشكل مباشر.

٣-٣ السرية
ينبغي التعامل بسرية تامة مع جميع المعلومات التي نحصل عليها خالل العمل ما لم يصرح صاحب هذه المعلومات خطيًا 

بعكس ذلك.

يجب عدم اإلفصاح عن أية معلومات تخص البنك أو العمالء أو أي أطراف أخرى ما لم تكن لديكم الصالحية بفعل ذلك أو ما 
يقتضيه القانون، وينطبق هذا االلتزام حتى بعد ترك العمل مع البنك. 

يجب استخدام المعلومات التي يتم الحصول عليها أثناء العمل لدى البنك فقط ألداء واجباتكم في البنك. وال يجوز استخدام 
معلومات خاصة بشركات عملت فيها سابقًا.

٣-٤ العالقات مع الموردين
يجب التأكد من أن يتم التعامل مع جميع الموردين ومزودي الخدمات الذين يتم التعاقد معهم بعدل وأن يتم اختيارهم على 

أساس السعر وجودة تقديم الخدمة، وال ينبغي أن يكون هناك أي معاملة تفضيلية أو شخصية.

يجب اتباع السياسات واإلجراءات المتعلقة بالمشتريات وبتوظيف مصادر خارجية لتقديم الخدمات من الموردين.

٣-٥ التعامل مع المنافسين
يجب أن يتم الحصول على أية معلومات تخص السوق أو منافسينا من خالل قنوات قانونية وأخالقية.

يجب عدم تحريض موظفي منافسينا للحصول على معلومات مملوكة من قبل المنافسين.
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٣-٦ التواصل الخارجي
ال يسمح بإصدار بيانات باسم البنك إال للمتحدثين الرسميين باسم البنك ويجب مراجعة سياسة وسائل اإلعالم للمزيد من 

التوجيه والمعلومات.

٣-٧ الحياد السياسي
نحن محايدون سياسيا. إن وجدت الرغبة في المشاركة في نشاطات سياسية كالحمالت أو التبرعات السياسية، يجب على 

الموظف فعل ذلك بصفته الشخصية وليس بصفته ممثال للبنك، وال ينبغي االنخراط في هذه األنشطة في أماكن العمل أو 
أثناء ساعات العمل أو استخدام أجهزة البنك.

٤. الجرائم المالية
٤-١ المقدمة

نحن ملتزمون بتعزيز أعلى المعايير األخالقية والمهنية والسعي لمنع استخدام البنك كأداة الرتكاب الجرائم المالية سواء أكان 
ذلك بقصد أو بغير قصد.

ونحن نمتثل بجميع القوانين والتشريعات والمعايير الدولية، ويشتمل ذلك على أنظمة الجرائم المالية التي يصدرها مصرف 
البحرين المركزي والهيئات التنظيمية المحلية للبلدان التي نعمل فيها، ونحن نتمسك أيضا بتوصيات فرقة العمل المعنية 

.(Financial Action Task Force – FATF) باإلجراءات المالية

يندرج تحت الجرائم المالية ما يلي:

غسيل األموال  •

تمويل الجهات اإلرهابية  •

خرق العقوبات  •

االحتيال  •

الرشاوي و الفساد  •

٤-٢ مسؤوليات الموظفين فيما يتعلق بالجرائم المالية
يجب على جميع الموظفين ما يلي:

التعامل بحرص شديد وتحري األعمال بدقة في مجال عملك لمنع تعرض البنك للجرائم المالية.  •

الفهم واالمتثال بسياسات وإجراءات البنك حول الجرائم المالية وجميع القوانين والتشريعات المتعلقة بذلك.  •

كيفية التعرف على المؤشرات الملحة إلى أن أحد العمالء قد يكون في صدد محاولة المشاركة بعالقة أو صفقة لدوافع   •
غير قانونية أو باستخدام عائدات نشاطات غير قانونية.

ضمان إجراء التحريات المطلوبة حول أعمال العمالء الجدد والحاليين وفقًا لسياسات وارشادات البنك.  •

حضور أي تدريب يتعلق بالجرائم المالية وحسب متطلبات العمل ودرجات التحصيل المطلوبة.  •

فهم واتباع وااللتزام بنطاق العقوبات الملزمة قانونيا وسياسة البنك في هذا الشأن.  •

إبالغ مسؤول مكافحة غسيل األموال لدى البنك (MLRO) عن أي نشاط يثير الشك.   •

٤-٣ الرشاوى والفساد
نحن لن نتسامح مع أية مواقف تشتمل على رشوة أو فساد، وتشمل هذه األعمال إعطاء أو تلقي هدايا غير الئقة أو وسائل 

الترفيه أو دفعات التسهيل أو أي شيء آخر ذو قيمة للحصول على ميزة تنفيذ األعمال بشكل غير مشروع.

في العديد من المناطق التي يتواجد بها البنك يعتبر تقديم أو وعد أو طلب أو إعطاء أو قبول الرشاوى جريمة جنائية يترتب 
عليها عقوبات وخيمة في حال ارتكابها.

جميع الهدايا أو وسائل الترفيه أو الضيافة المقدمة أو التي يتم تلقيها وتزيد قيمتها عن ١٠٠ دوالر يجب اإلبالغ عنها وفقا 
لسياسة مكافحة الرشوة والفساد المعتمدة.
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٤-٤ المصاريف
يجب إعداد تقارير النفقات بشكل دقيق وفي الوقت المحدد لذلك. ويجب أن تكون جميع النفقات متعلقة بعمل البنك 

وموافق عليها حسب ما تقتضيه سياسات النفقات. كذلك ال يجوز استخدام بطاقة االئتمان الرسمية الخاصة بالموظف ألي 
أغراض غير متعلقة بنفقات العمل.

٤-٥ المؤسسات الخيرية وغير الربحية
عند التعامل مع مؤسسات خيرية أو غير ربحية يجب أخذ اآلتي بعين االعتبار:

التأكد من أن ذلك ال يتعارض مع مسؤولياتكم في البنك.  •

عدم تشجيع العمالء أو الموردين أو غيرهم من الموظفين للمساهمة أو المشاركة في ذلك النشاط.  •

في بعض األوقات قد يطلب العمالء أو الموردين من البنك تقديم مساهمة لمؤسسة خيرية أو غير ربحية، وفي مثل هذه 
الحاالت يجب أن تتم الموافقة على جميع المساهمات من قبل مدير االلتزام باألنظمة والقوانين للتأكد من أنها ال تخالف أية 

قوانين أو سياسات تحكم هذه األنشطة. على سبيل المثال، من الممكن أن تكون المساهمة الموجهة لمسؤول حكومي تخرق 
سياسة مكافحة الرشوة والفساد.

٥. حماية أصول البنك
٥-١ المقدمة

تقع على عاتق الموظف حماية أصول البنك ضد السرقة أو الضياع أو الهدر أو سوء االستخدام، كما ينبغي أن تستخدم للقيام 
بأعمال البنك المشروعة فقط.

تشمل أصول البنك ما يلي:

أثاث المكاتب والمعدات واللوازم.  •

البرمجيات ونظم المعلومات ونظم الدعم.  •

الوثائق والبيانات (بما في ذلك النسخ االحتياطية) سواء المطبوعة أو األلكترونية.  •

القروض والمطالبات األخرى على العمالء واألطراف األخرى.  •

النقد واألوراق المالية.  •

الملكية الفكرية.  •

عالقات العمالء.  •

٥-٢ حماية المعلومات والبيانات
يجب االمتثال بقوانين حماية البيانات والمعلومات المعمول بها، ويمكن االستعانة بالمبادئ الرئيسية التالية للتوجيه.

يجب مراعاة مايلي بخصوص البيانات الشخصية التي نحتفظ بها:

أن يتم جمعها واستخدامها بصورة عادلة و قانونية.  •

أن تكون دقيقة وذات صلة ومحدثة.  •

أن يتم حفظها بشكل آمن على النحو المطلوب في التشريعات والقوانين وفي العقود التي تشتمل على شروط ذات صلة.  •

أن يتم الكشف عنها للجهات المصرح لها بذلك فقط.  •

أن ال يتم االحتفاظ بها لمدة أطول من الالزم.  •

يجب احترام حقوق الفرد فيما يتعلق بمعلوماته الشخصية وفيما يتعلق باآلتي:

أن يتم تقديم نسخة من معلوماتهم الشخصية عند الطلب خالل فترة زمنية معقولة وحسب ما تقتضيه القوانين   •
والتشريعات المحلية.

أن يتم تقديم تفاصيل عن مصدر المعلومات وكيفية استخدامها في البنك.  •
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أن يتم التأكد من تصحيح أو حذف البيانات غير الدقيقة.  •

٥-٣ أمن المعلومات
تعتبر المعلومات ونظم المعلومات أساسية ألداء أعمال وعمليات البنك، وعليه فإن الحوادث التي تنطوي على فقدان السرية 

أو النزاهة أو توفر المعلومات قد تجلب آثارًا مكلفة وسلبية لسمعتنا.

قبل  من  أنظمتنا  على  استقبالها  أو  إرسالها  أو  تخزينها  أو  إنشاؤها  يتم  التي  البيانات  عن  والتصريح  ومراجعة  مراقبة  تتم  قد 
الموظفين، وعليه يجب أن ال يكون هنالك توقعات للخصوصية الشخصية عند استخدام أنظمة البنك أو البنية التحتية الخاصة بها.

يجب االمتثال بسياسة أمن وحماية المعلومات وعلى وجه الخصوص باألشكال اآلتية:

عدم إرسال معلومات سرية خارج شبكتنا دون استخدام التشفير أو برنامج أمن مخصص لذلك ومعتمد.  •

عدم إرسال المعلومات السرية إلى حساب البريد اإللكتروني الشخصي.  •

عدم انتهاك اتفاقيات ترخيص البرمجيات أو حقوق الملكية الفكرية.  •

عدم استخدم أجهزة الكمبيوتر والشبكة االلكترونية للبنك الرتكاب أنشطة غير قانونية أو استخدامها بطريقة قد تكون   •
محرجة أو ضارة للبنك أو تضر بسمعة أو مصالح البنك.

عدم مشاركة كلمات السر الخاصة بك مع أي شخص أو االحتفاظ بكلمة سر أي شخص آخر.  •

عدم محاولة الدخول إلى النظم أو الملفات المشتركة أو ملفات التخزين المشتركة (Shared Folders) أو مناطق الشبكة   •
غير المصرح بالدخول إليها ومحاولة نقل أية معلومات منها.

عدم إجراء تغييرات غير مصرح بها على وظائف أو مهام أو تنظيم األصول اإللكترونية الخاضعة إلدارة أو مراقبة الموظف.  •

عدم ترك المعلومات الحساسة دون مراقبة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة واألجهزة المحمولة.  •

عدم الكشف عن أو مناقشة أمور حساسة أو معلومات خاصة أو سرية في األماكن العامة، بما فيها شبكة اإلنترنت (مثل   •
البريد اإللكتروني العام، وسائل اإلعالم االجتماعي وما إلى ذلك).

٥-٤ حقوق الملكية الفكرية
نحن نملك جميع حقوق الملكية الفكرية التي يعمل أي موظف على تطويرها أثناء عمله بالبنك ونمتلك حق التصرف بها 

وجميع ما يتعلق بها.

و تشتمل الملكية الفكرية على المقترحات االستراتيجية وخطط األعمال والسياسات الداخلية واالرشادات واإلجراءات 
والتحسينات و األفكار والعمليات األخرى متعلقة بالبنك.

٥-٥ حفظ السجالت
أنتم مسؤولون عن حفظ سجالت دقيقة وكاملة وفقا للقوانين والتشريعات ذات الصلة.

٦. تضارب المصالح
٦-١ المقدمة

من المهم تجنب الحاالت التي يكون فيها أو يبدو فيها وجود تضارب للمصالح الشخصية مع مصالح البنك أو مصالح عمالئنا. 

يتواجد تضارب للمصالح أو يشتبه وبجودها عندما تؤثر ظروف شخصية على الحكم المهني أو على القدرة على التصرف بما 
يتوافق مع مصلحة البنك أو مصلحة عمالئنا.

٦-٢ تجنب تضارب المصالح
من الصعب تحديد كل الظروف التي قد تؤدي الى تضارب المصالح سواء أكان ذلك مؤكدًا أو مشتبهًا فيه، وعليه يجب عليكم 

استخدام الحكم الجيد وطلب المشورة من مدير االلتزام في حال عدم التأكد من المسار األفضل اتخاذه في هذه المواقف.

من أمثلة المواقف التي قد ينتج عنها تضارب للمصالح:

وجود مصالح شخصية في أعمال خارجية.  •

توظيف أو العمل مع األقارب أو مع أشخاص تربطهم بكم عالقة وطيدة.  •
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التعامل والتداول بحسابك الشخصي أو استخدام منصبك في البنك لكسب ميزة غير عادلة أو معلومات داخلية غير متاحة   •
للشخص العادي.

اتخاذ إجراءات بالنيابة عن البنك في معامالت أو صفقات يكون الموظف طرفًا فيها، أو أحد أقربائه أو معارفه أو أي   •
مؤسسة للموظف أو ألحد معارفه منافع مادية أو مصالح شخصية معها.

وعليك مسؤولية تحديد والكشف عن أي تضارب أو تضارب محتمل في المصالح امام رئيس الدائرة الخاصة بك ومدير الموارد 
البشرية ومدير االلتزام.

٦-٣ األموال الشخصية
يجب التعامل مع الشؤون المالية الخاصة بكم بطريقة مسؤولة وبنزاهة مع االمتثال بالقانون لتجنب الحاالت التي يمكن أن 

تنعكس سلبا على البنك.

بشكل عام ال يجوز: 

المشاركة في تعامالت مالية شخصية مع الزمالء أو العمالء أو الموردين، بما في ذلك أنشطة االستثمار (ما لم يكن ذلك   •
جزءًا من خطة استثمارية يديرها البنك).

االقتراض من أو إقراض المال لزمالئك أو العمالء أو الموردين (باستثناء مبالغ رمزية مثًال لتناول طعام الغداء).  •

٧. العالقات مع الجهات التشريعية والمدققين
نحن نهدف إلى تحقيق التميز في االلتزام عند تلبية جميع المتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، حيث أن المحافظة 

على عالقة قوية وإيجابية مع الجهات التشريعية والسلطات الحكومية األخرى أمر ضروري لضمان استمرار نجاح أعمالنا.

يجب على الموظف أن يكون صريحًا ومتعاونًا وسريع الرد مع الجهات الرقابية والمدققين الداخليين والخارجيين وإعالمهم 
بشكل تام عن األمور التي ينبغي أن يكونوا على علم بها.

يجب عليكم:

إحالة جميع االستفسارات الواردة من الجهات الرقابية إلى مدير االلتزام.  •

عدم االتصال بالجهات الرقابية إال إذا أذن بذلك مدير االلتزام.  •

٨.  التبليغ عن األمور المريبة
نحن ملتزمون بالنزاهة والصدق والشفافية في كل ما نقوم به.

ستكون غالبًا أول شخص يدرك بأن بعض زمالئك في العمل منخرطون في أنشطة غير مالئمة أو مخالفة للمعايير والسياسات 
المعتمدة.

نحن نشجعكم بقوة على اإلبالغ عن أي سلوك جرمي أو غير أخالقي أو أي سلوك مريب، علمًا بأننا نتعامل مع جميع التقارير 
بسرية وبشكل ثابت وبعدل وفي الوقت المناسب، وحيثما يتم التبليغ عن هكذا أمور بحسن نية سوف نقوم بحمايتك من 

التعرض ألي ضرر أو إيذاء أو فقدان محتمل للعمل. 

يمكنك اإلبالغ عن أي شكوك أو مخاوف من خالل الخط الساخن أو البريد اإللكتروني أو بواسطة البريد كما هو مذكور في 
.(Whistleblowing Policy) سياسة اإلبالغ عن المخالفات

الخط الساخن: ٣٢٧٧ ١٧٥٤ ٩٧٣+

gco-wb@bank-abc.com :البريد اإللكتروني

البريد: إدارة االلتزام باألنظمة والقوانين، بنك ABC، ص ب ٥٦٩٨، المنامة، مملكة البحرين.

في حال لم تتلق ردا مرضيا يمكنك اإلبالغ عن مخاوفك لمدير التدقيق في المجموعة.

الهاتف: ٣٣٥٠ ١٧٥٤ ٩٧٣+

ga-wb@bank-abc.com :البريد اإللكتروني


