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يتوجب عليهم و كما    ،والتقيد بمحتويات ميثاق السلوك املنهي هذا  ،فهم  ، قراءة   سورية-البنك العربي  يتوجب على جميع موظفي  

للبنك  مراقبه االلتزام    إدارةدوري من قبل    روح هذا امليثاق. سيتم مراجعة وتحديث هذا امليثاق بشكلو االلتزام بنص  و أيضا إتباع  

أن تلغي  سورية-العربي   بها    أو   ، التعليمات  ،تتجاوز القوانين  أو . إن محتويات هذا امليثاق ال ينبغي  التي تحكم و األنظمة املعمول 

واألنظمة املوضوعة    ، التعليماتو . في حالة وجود تعارض بين محتويات هذا امليثاق وبين القوانين  سورية-البنك العربي  أعضاء  

األخذ بأيهما كان أشد صرامة إلى املدى الذي ال يتم فيه مخالفه القوانين و التشريعية فيجب إتباع    أو من قبل السلطات الرقابية  

 . لرقابيةالتعليمات الصادرة عن السلطات او 
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 :مقدمة

 

ــي ــي الصـــــناعة ســــورية –يلتــــزم البنــــك العربــ ــة فــ ــة املهنيــ ــة وال زا ــ ــايي  األ  قيــ ــدا بـــــأعلى املعــ ــاألن تواجــ ــي م تلــــا أمــ ــم وفــ ــة  افـــــة أعمالــ بممارســ

واملــــوظفين  بمــــن فــــيهم املــــديرين واملشــــرفين  ،ســــورية-ا علــــى  افــــة مــــوظفي البنــــك العربــــيذ ــــ يســــري ميثــــاق الســــلوك املنهــــي  ،املصــــرفية. وعليــــم

ــات ، املــــؤقتين واملتــــدر ين  ــى الواجبــ ــ ندين فـــــي ذلــــك   ــ ــا هم مســ ــام بواجبــ ــد القيــ ــة عنــ ــات القانونيـــــة و حيــــف يــــوفر لهــــم امر ـــــاقات ال امــ االلتزامــ

 واأل  قية.

 ،ياطــات املاليــة للمجتمعــات المــي ي ــدمها وقعــم اقتصــاقيات العــالم العربــي. و نــا  عليــمتحعلى تلبية وتجــاوا اال  سورية-يحرص البنك العربي

فانــم يتوجــى علــى املــوظفين القيــام بواجبــا هم بكــو حــرص واج هــاق وأن يثــابروا قا مــا علــى العمــو لتطــوير أقا هــم واالرتقــا  بجــوق  الخــدمات. 

بــين املــوظفين وعلــى أقا هــم ملهــامهم لشــفافية والتصــر  بمهنيــة عاليــة و ــذل ال هــد  الحتــ ام املتبــاقلافــ  بــد مــن التأأليــد علــى أ ميــة  ،وعليــم

بامضافة   ى املتعاملين معم أوأي جهة  ارجية أ رى. و ما أن تقــديم  سورية-ال ام لضمان املعاملة بإنصا  ملوظفي وعم   البنك العربي

 نزا ة.و أقا  مهامهم بكو    ص  سورية-وقع من موظفي البنك العربيتيف مقبول،أمر غي   و مضللة    معلومات  اطئة أو  أية بيانات أو 

ــي ســــياق ع قــــات و  فيتوقــــع مــــن  العمـــو،حيـــف أنــــم ال يمكـــن ألتابــــة ميثــــاق يتطـــرق   ــــى  افــــة املواقـــا والحــــاالت المــــي مـــن املمكــــن أن تواجــــم فـ

حكمــة وحســن تصــر  واالســتجابة لتلــك املواقــا  وكــ املــوظفين التعامــو مــع املواقــا الخاصــة المــي لــم يشــملها ميثــاق الســلوك املنهــي  ــذا ب

فانــم يتوجــى علــى املشــرفين واملــديرين أن يعملــوا علــى تعزيــز وترســي   أ ــرى،عنــد حــدووها وامبــ ي عــن أيــة م الفــات  ن وجــدت. ومــن ناحيــة 

أن يكونــوا األنمــوذج الــذي و مــوظفين للاملثو األ  قية وقبول اال ت فات والفروقــات فــي بائــة العمــو وأن يتبنــوا مبــدأ  تاحــة الفــرص العاقلــة 

 يحتذى بم في ممارسة أعمالهم و ما يتوافق مع قواعد السلوك املنهي وضمان التزام  افة املوظفين بهذا امليثاق.

ــي تحكـــم أعمـــ و  ــرا ات المـ ــات والتوجيهـــات وامجـ ــة والسياسـ ــوانين واألنظمـ ــا يتفـــق مـــع القـ ــا هم بمـ ــة املـــوظفين أن يـــؤقوا واجبـ  لااملتوقـــع مـــن  افـ

امجــرا ات و نــوق ميثــاق الســلوك املنهــي  جــرا ات تأقيبيــة و حيف سيت تى على املخالفــات لهــذا السياســات والتوجيهــات   ،سورية-العربيالبنك  

فـــان األمـــر ســـيحال   ـــى  جنا يـــة،تصـــر  ذي طبيعـــة  مناســـبة قـــد تصـــو   ـــى الفصـــو مـــن الوظيفـــة. وفـــي حـــال انطـــوت املخالفـــة علـــى جريمـــة أو 

 في ات اذ أي  جرا  آ ر يتعلق بهذا التصر  امجرامي. سورية-ن ام  ل بحق البنك العربيو قالسلطات املختصة 

ــي ــي للبنـــك العربـ ــاق الســـلوك املنهـ ــا  فـــي ميثـ ــوا مـــا جـ ــد قـــراوا وفهمـ ــرار بـــأاهم قـ ــى املـــوظفين ال ـــدق توقيـــع  قـ وأاهـــم ســـو  ســـورية، - يتوجـــى علـ

يقــر املوظــا بموجبــم أنــم قــدا اطلــع علــى  ذلــك،عنــدما يطلــى مــ هم  تعهــد،تقــديم  يجــى علــى جميــع املــوظفين  أنــم،يقومــون بــااللتزام بــم. ألمــا 

-العربـــي بامضــافة   ـــى التــزام جميـــع املــوظفين بإتمــام أي تـــدريى  ــاص بميثـــاق الســلوك املنهــي يطلبـــم البنــك املنهــي،مضــمون ميثــاق الســـلوك 

 .سورية

يتوقــع مــن  ذلــك،حبة صــ حية فــي  جــرا  تحقيــق أوتــدقيق. وعــ و  علــى اصــ من املتوقع أيضا من املــوظفين أن يتعــاونوا مــع أيــة جهــة قا ليــة و 

مــدير امقار  المــي ي بعــون لهــا فــي امقار  العامــة ومــدير  \مــدير املنطقــة\بإب ي مدير الدا ر  المي ي بعــون لهــا   بطا ،قون  يقوموا،املوظفين أن 

ال هات القا مــة علــى التحقيــق أو  ريطة أن تسمح القوانين   ارجي،قيق دت أو  قار  املوارق البشرية في حال أصبح أي م هم طرفا في تحقيق 

 بمثو  ذا التبليغ.

 تضــارف فــي املصــال  أو  ســو  ســلوك محتمــو أو   ذا  انت لديك أية أسئلة حول  ذا امليثاق أوأية استفسارات حول مواقــا مشــكوك فيهــا أو 

مــدير امقار  المــي ت بــع لهــا  \مــدير املنطقــة\ت   ى مدير الــدا ر  المــي ت بــع لهــا ار فانم يتوجى توجيم  ذا االستفسا  األقا ،حول معايي  ونزا ة  

التفسي ات. فان لل نة املوارق البشرية املرجعيــة ال ها يــة فــي تفســي  بنــوق  ــذا  \في امقار  العامة. وفي حال وجوق ا ت فات في وجهات النظر 

 امليثاق.

 

 

 تعريفــات  وام  ــــــــع .2
 

 إرشادات عامة 
 

-البنك العربــي وال يتعّين عليم ذلك.  ن  ،ال يمكن ألي ميثاق للسلوك املنهي وضع التصرفات ال  قة وامل  مة لكو موقا من املواقا  2.1.1

 صحيح وم  م وفي أي موقا من املواقا. و عتمد على  و موظا من موظفيم في الحكم على  و ما  ي  سورية
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امقاريــين بجميــع مســتويا هم  ،بما فيهم أعضــا  مجلــد امقار  سورية-البنك العربي على جميع ممثلي  ايسري ميثاق السلوك املنهي  ذ 2.1.2

واملتعاقـــدين واملس شـــارين املســتقلين. يتوجـــى قــرا    ـــذا امليثــاق مقت نـــا لسياســـات  ،املتــدر ين  ،املــوظفين املـــؤقتين  ،املـــوظفين  ،امقاريــة

االط ع  ــذا السياســات وأيــة سياســات  ضــافية مكملــم تنطبــق علــى وحــد   ةؤوليقك مستايقع على عو ألما  ،وحد  العمو المي ت بع لها

 العمو المي ت بع لها.

- بنووك العربوويلل بووااللتزام بميثوواق السوولوك املنهووي نمووو ا التعهوود الي  وو ي يتوجــى عليــك اســتكمال  امــو البيانــات املطلو ــة بموجــى  2.1.3

 املوارق البشرية. قا ر سورية بإ را  وحفظ –عند االنضمام   ى البنك العربي  ([21]بند )واملرفق بهذا املس ند وتوقيعم  سورية

تحصــو فــي الوقـــت أو نشــ عك علــى مناقشــة أيــة تســااالت تــدور فــي  لــدك حــول  ــذا امليثــاق أوحــول أيــة تصــرفات حصــلت فــي املا ــ ي  2.1.4

 مع 
ً
 للظرو  مراقبة االلتزام مدير  قار الحاضر أوقد تحصو مستقب 

ً
 .يمكنك م اطبة قا ر  املوارق البشرية  ووفقا

ــة أســــئلة حـــول  ــــذا  2.1.5 ــاق أو  ذا  ـــان لــــديك أيـ ــذا امليثــــاق  امليثـ ــار  بــــين  ـ ــة وجــــوق تعـ ــم أوفــــي حالـ  ــــين و حــــول أيـــة سياســــات  ضــــافية مكملـ

التطبيــق فيجــى عليــك  ةبــ أوالتعليمــات أوحمــا  ذا  ــان لــديك أيــة تســااالت تتعلــق بتفســي  القــوانين املطّبقــة أوالواج  ،األنظمــة  ،القوانين 

 .قا ر  املوارق البشرية  أو و/مراقبة االلتزام مدير  قار  مناقش ها مع 

 ،فيجــى عليــك  بــ ي  ــذا األمــر ،لهــذا امليثــاق ةبإمكانيــة ارتكــاف م الفــ  أو  ة ذا  ان  نالك أي سبى يدعوك   ى االعتقاق بوجوق م الف 2.1.6

 .مراقبة االلتزاممدير  قار  و  ،قا ر  املوارق البشرية  ،ك املبا رر يال هات التالية: مد  ى جميع   ،و صورا مكتو ة

أو ــــذا  ،التعليمــــات ،ال ســــت  علــــى األ طــــا  وحــــاالت ام مــــال أومحاولــــة حمايــــة امــــ  ك الــــذين قــــاموا بم الفــــم القــــوانين أو  ن التغطيــــة  2.1.7

 ب
 
ا ـــو أو التغطيـــة أوال ســـت  علـــى أيـــة تصـــرفات غيـــ  ال قـــة جتامليثـــاق يعـــد بمثابـــة م الفـــم مليثـــاق الســـلوك املنهـــي  ـــذا.  ذا قمـــت متعمـــدا

 في ارتكاف  ذا املخالفة.
ً
 صاقر  عن أحد ام  ك فساتم اعتبارك متواطئا

 ة  لــىذى أي موظــا يشــك بوجــوق م الفــ ولــن يتعــر  ،  ــى املــدى املمكــنو ســاتم التعامــو مــع التقــارير الخاصــة باملخالفــات لســّرية تامــة   2.1.8

 ا بأمانة وحسن نية.ه ويقوم بالتبليغ ع

ســـاتم التحقيـــق أيضـــا بـــأي حالـــم يشـــ بم بأاهـــا تمثـــو  رقـــا و ألمـــا  ،ســـاتم التحقيـــق فـــي  ـــو الحـــاالت المـــي يشـــ بم بم الف هـــا لهـــذا امليثـــاق      2.1.9

ــين  ــة بــ ــة املتباقلــ ــي للثقــ ــا  أو  وموظفيـــــم ســــورية-البنـــــك العربــ ــين أعضــ ــم ســــورية-البنــــك العربـــــي  ــ ــي  ـــــين أو  ،وعم  ــ  ســـــورية-البنــــك العربــ

 .وال هات الرقابية المي تشر  عليم

ــي حــــال      2.1.10 ــاتم ات ــــاذ امجــــرا ات املناســــبة فـ ــات وجــــوق م الفــــ  سـ  أو  ،أنظمتــــم أو  ،ســــورية-البنـــك العربــــي لسياســــات  ةقيــــام التحقيــــق بإدبـ

ي فإنــم ســاتم تحويلهــا   ــى ئاقواعــد  ــذا امليثــاق. فــي حــال دبــوت وجــوق م الفــة ذات  ــكو جنــ أو  ،التعليمــات الســارية املفعــول و القــوانين 

 .في ات اذ أية  جرا ات أ رى  سورية-البنك العربي السلطات املعنية قون  سقاط حق 
 

 مالحظة هامة لجميع الموظفين 
 

ــاق  ــوا  ملـــــدو ال يشــــكو  ـــــذا امليثــ ــم يشـــــكو عقــــد توظيا/عمـــــو ســ ــر علـــــى انــ  ألمـــــا أنــــم ال  ،غيـــــ  محــــدقاأو محــــدقا   ال ينبغـــــي أن يفســ
ً
يمثـــــو ضـــــمانا

 .سورية- التوظيا/العمو لدى البنك العربي  ةيالستمرار 
 

 التعريفات 
 

 .البنك سورية:-البنك العربي أعضا  /سورية-البنك العربي  2.3.1

 .الصا االول مدرا  و مساعديم و املدير العام : امقار  التنفيذية 2.3.2

 ،املتــدر ين  ،املــوظفين املــؤقتين  ،ن يفاملــوظ ،امقاريــين بجميــع مســتويا هم امقاريــة ،: أعضــا  مجلــد امقار ســورية-البنك العربــي  موظفي   2.3.3

 .سورية-البنك العربي املتعاقدين واملس شارين املستقلين لدى 

 

 

 

 المقدمة   .3
 

 بالثقة املمنوحة لمارتالبنك  يرتبط نجاح  3.1
 
 وديقا

ً
 املسا مين فيم.و  ال هات الرقابية المي تشر  عليم ،عم  ا ،من قبو موظفيم  باطا



 

ال  ا المستند بجميع محتوياته يجب آ ألي أطراف خارجية أخرى. هذ  عمالء أولل  ةأو موجه  ةغير معد  ةيحتوي هذا المستند على توجيهات وتعليمات داخلي 
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عليـــم، و األوقـــات. و الســـمعة الحســـنة فـــي جميـــع الظـــرو  و اع الخـــدمات املاليـــة يســـتلزم الحفـــا  علـــى الثقـــة طـــ ق ن مواصـــلة النجـــاح فـــي  3.2

ونحـــن ملزمـــون بحمايـــة أمـــوال عم  نـــا و وقائـــع الحســـنة فـــنحن نعتيــ  أوصـــيا  علـــى  املحافظـــة علـــى نزا تـــم وســـمعتم البنـــكيتوجــى علـــى 

 .مي تحكم عملنالاالتعليمات و مصال  عم  نا والتقيد باألنظمة والقوانين 

 الخالية من األ طا .و املمارسات األ  قية السليمة و يهد   ذا امليثاق   ى وضع اللبنات األساسية للعمو  3.3

 ألعلى معايي  ال زا ة الشخصية  3.4
ً
حيف لــن نســمح باملســاومة علــى  ــذا ال زا ــة ألي  ،املهنيةو  ن جميع املوظفين مطالبين بالتصر  وفقا

 مـــن و البنـــك منفعـــة مزعومـــة تتعلـــق بو أمنفعــة صخصـــية 
ً
فأنـــت معـــر  ملبـــدأ املحاســـبة حيـــف يتوجـــى عليـــك  البنـــكنظـــرا لكونـــك جـــز ا

وميثــاق الســلوك حــد  عملــك وو البنــك التعليمــات الصــاقر  عــن الســلطات ال شــراعية والرقابيــة وسياســات و التقيد بالقوانين واألنظمة  

  ذا. 

را ات املعتمـــد  للبنـــك، وال يـــتم هـــا ضـــمن السياســـات وامجـــ يـــتم تطبيـــق العقو ـــات املنصـــوص علي فـــي حـــال م الفـــة بنـــوق  ـــذا امليثـــاق،        .35

 .على تنساى من مدير الدا ر  املعنية وقا ر  املوارق البشرية  ات  ال بموافقة اصولية من قبو املدير العام بنا ً تلك العقو  امعفا  من
 

 نطاق المسؤوليات .4
 

 عــــــــام 
 

تــأدي  قا ــم و ضع نفسم فــي مرألــز ذيل ،و أعلى قرجات ال زا ة ،مر ح ،متقن ،  ى تقديم الخدمات املالية لشكو فعال سورية-  يالبنك العربهد   ي 

 يتوجى على  و موظا املسا مة في تحقيق  ذا الهد . منفإ ،وعليم ،على قطاع األعمال الذي تنشط بم
 

 يشتمل نطاق المسؤوليات على ما يلي:  
 

 العمالء 
 

ــامتقـــديم  ـــدمابنحـــن نقـــوم  .أ ــاحت ا  تـ ــار  ـــدمات  ،ت تنافســـية بـ ــافة   ـــى ابتكـ ــلوف و  ضـ ــا بأسـ ــات واحتياجـــات عم  نـ ــات تلبـــي متطلبـ منتجـ

 ألفؤ.و منظم وققيق  

 على املظهر .ف
ً
 .البنك ةسمعو اعزا من وضع و والتصر  امل  م الذي يفيد  ،ور صلوا  ،نحن نحافظ قا ما

املنتجــات امل  مــة لهــم وذلــك لعــد تفهــم احتياجــا هم و خــدمات ويــد م بأفضــو الزحيــف ســنقوم بت ،يتوجــى علينــا تجــاوا توقعــات عم  نــا .ت

رت لدينا الر صة واملؤ  ت
ّ
 والخي ات املناسبة. ،وظروفهم املالية. سنقوم بتوفي  الخدمة أواملنتج  ذا ما توف

 املضللة غي  مقبولة على امط ق.أو ئة طفعلينا التأألد أن تكون املشور  صاققة وواضحة.  ن املشور  الخا ،في حالة تقديمنا للمشور  .ث

 الموظفون 
 

عمــو ســوا  فــي الوقــت لاومنافســة تســ ند   ــى املســا مة الفرقيــة فــي نجــاح  ةاألــز وظيفيــة مميــز  وامتيــااات عاقلــ مر  ســورية-البنــك العربــي  وفر يــ 

ـــــر  .  أو الحاضــ
ً
ـــــتقب  ـــــي ؤمن يـــــــ و مســ ـــــك العربــ ـــــورية-البنــ ـــــو و  ســ ـــــرص العمــ ـــــاوي فــ ـــــدأ تســ ـــــو ال بمبــ ـــــة عمــ ـــــق بائــ ـــــة ت لــ ـــــو أيــ ـــــةقبــ ـــــز أو  ،تفرقــ  أو  ،تمييــ

  مضايقات/تحر ات.

 موظفيــم ســورية-البنــك العربــي ألمــا ًيشــ ع
ً
 مهنيــة  ــهاقاتأو  أعلــى، علميــة قرجــات علــى املســتمر وتطــوير الــذات، للحصــول  الــتّعلم علــى قا مــا

  سورية-البنك العربي وعليم، يلتزم  .مت صصة
ً
 .الغر  تحقيق  ذالال امة  املوارق  افة وتوفي  بتدريى موظفيم قا ما

 

 الحكوميةوالجهات الرقابية  
 

ــام  .أ ــد التــ ــع املــــوظفين التقيــ ــى جميــ ــع القــــوانين و يجــــى علــ ــة بجميــ ــاتو  دقــ ــارية املفعــــول، والتوجيهــ ــات الســ ــايي  ،التعليمــ ــى  ،واملعــ ــافة   ــ بامضــ

 .ممارسات السوق 

 ،بــأي تصــر  غيــ  مســؤولالقيــام  أو  ،ا امليثــاقد  ــذعــ قواأي مــن  أو  ،البنــكسياســات  أو  ،األنظمــة أو  ،التعليمــاتو للقوانين    ة ن أي م الف .ف

علــى أاهــا أو  ةيــ تي ير ــا بــأي حــال مــن األحــوال تحــت ق ــر مثــو تحقيــق الر حأو حمــا القيــام بأيــة مجاافــات غيــ  ضــرورية، ال يمكــن قبولهــا أو 

 غي  م في السوق.أو تمارس من قبو املنافسين 



 

ال  ا المستند بجميع محتوياته يجب آ ألي أطراف خارجية أخرى. هذ  عمالء أولل  ةأو موجه  ةغير معد  ةيحتوي هذا المستند على توجيهات وتعليمات داخلي 
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نحــاول الضــغط ألن املنافســون ال يتقيــدون بهــا، بــو يجــى أن أو ألاهــا غيــ  مناســبة  التعليمــات ســارية املفعــول  أو القــوانين  ةم الفــ ال يمكــن  .ت

 المي تحكم عملم.  ةي ين ال هات الرقابو   ى تعزيز الثقة والتفا م بانم  البنكسعى او تعديلها  أو لتغي  ا  
 

 المنافسون 
 

أســعارنا و  ،حرفّي نــاو  ،ملدروســة، وفعالي نــانوعيــة  ــدماتنا ا التميز مــن  ــ لو  ال أننــا نســعى نحــ  ،نحن نحت م املمارسات العامة للعمو املصرفي

تــــدني فــــي أو  نــــا   ــــى م ــــاطر  ماملنافســــة. يمنــــع املــــوظفين مــــن القيــــام بأيــــة اس شــــارات تســــعي ية مــــع املنافســــين، والمــــي قــــد تــــؤقي   ــــى تعــــري  ع

 حما ت لق ظروفا قد تلحق األذى بمصالحهم. أو مصالحهم 
 

 البيئة االجتماعية  
 

 البنــكاملصــرفية ألأعضــا  مســؤولين فــي امل تمــع ونتجنــى أدنــا  قيامنــا بأعمالنــا أيــة ممارســات قــد تــؤدر ســلبا علــى ســمعة  أعمالنــا ينحــن نــؤق

 معم.و ي. سو  نقوم بأفضو ما في وسعنا لخدمة امل تمع الذي نعمو بم فرعلى القطاع املصأو على املسا مين فيم  أو 
 

 سورية-البنك العربي مسؤوليات موظفي   .5
 

 امـــــعــ 
 

منطقيــة، وعلــى تطبيــق أعلــى معــايي  ال زا ــة األ  قيــة فــي و  و موظا منا لديم مســؤولية صخصــية وفرقيــة تلزمــم علــى تقيــيم األمــور بمعقوليــة  

مــن   بحرفيــة وروح األنظمــة والقــوانين المــي تحكــم عملنــا،  ضــافة   ــى السياســات وامجــرا ات الدا ليــة املطبقــة واملعتمــد ماعلــى االلتــز و العمــو، 

 .ومراعا  ال سلسو الوظيفي )سلم الص حيات( في سياق العمو اليومي  ،البنكقبو 
 

 الموظفين: مسؤوليات جميع 
 

ممارســـــات الســـــوق بامضـــــافة   ـــــى التعليمـــــات و  ،واألنظمـــــة وامر ـــــاقات ،التعليمـــــاتو  ،االنصـــــياع التـــــام ل ميـــــع القـــــوانين الســـــارية املفعـــــول  .أ

 .وتعليمات مصر  سورية املرألزي  البنكمول بها لدى عوالقواعد امل ،والتوجيهات ،الدا لية

 العلم بالسياسات وامجرا ات املتعلقة بأعمالهم وتطبيقها بوعي تام و أفضو ما بوسعهم من  مكانيات.و التعر   .ف

 األفضو. و التقدم باقت احات للتطوير نحو الغمو ،  أو األسئلة في حاالت االلتباس   حطر  .ت

 املشت ألة.و ال ماعي لتحقيق األ دا  املوضوعة أو لى الصعيد الفرقي عالقيام بكو ما في وسعهم سوا   .ث

 واحت ام الذات. ،اقلبتواالحت ام امل ،وحسن األقا  ،والحرفّية العالية ،عمو، تش ع على الثقةاملسا مة في  لق أجوا   . ج

  ارجم.و أومصال  عم  م أدنا  ساعات العمو الرسمي  وحماية مصالحمالبنك بذل أقص ا جهوق م في  دمة  . ح

 .، واتباع قواعد العمو املهنية السليمةاحت ام راســا م وام  م في العموعلى املوظــا  يجــى  . خ

لــذا يطلــى مــنكم الحــد مــا أمكــن مــن اســت دامم ألغــرا  صخصــية  ــي ال يــؤدر ذلــك علــى أقا   يات العمــو املشــروعة،أن الهاتا متوفر لغا . ق

. وفـــي حـــال عــدم تواجـــدألم فـــي املكتـــى، مـــن الهـــاتا مــن قون  اعـــاج ا  ـــريناســـت دام  معـــين علـــيكعملكــم اليـــومي. باألضـــافة   ـــى ذلــك، يت

سن تحويو اتصالتكم   ى الزم   الذين يستطيعون تقديم املساعد  ال امــة و التــا ي تلبيــة املكاملــات الهاتفيــة املوجهــة  لــيكم أدنــا  املستح

 كم.غياب

شــك ت المــي  م بمهنيــة وموضوعية عالية، وتقديم املســــاعد  لهــــم حيثمــا أمكــــن، لحــو املم آراهعلــى املوظــا  التعامــو مــع ام  م ومشــارأل  . ذ

 تواجههم في مجال العمو.
 

 مسؤوليات إضافية للمدراء المباشرين: 
 

 تطبيق وتعزيز املباقئ املذ ور  في ميثاق السلوك املنهي  ذا. .أ

 ملناطة بهم.اومساعد  املوظفين في أقا  األعمال  ،و ر اق  ،قياق  .ف
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 العمليات المصرفية العامة .6
 

 التعامل مع المعلومات 
 

 ةصيالسرية / الخصو 
 

تكــون متاحــة لعامــة ال مهـــور، تعتيــ  حّساســة وســـّرية ا مـــن  ــ ل أقا ك لعملــك والمـــي ال د تحصــو عليهــ  ن أي نــوع مــن املعلومــات المـــي قــ  .أ

ال يجــوا اســت دامها ألي غــر   ــان  ــارج عــن و ألمــا  ،جهــة  ارجيــةألي  انقلهــ أو تســرياها أو  ،امفصــاح ع هــاأو للغايــة، ويجــى عــدم ألشــفها 

واســـري لشـــكو  ـــاص علـــى  البنــكيتعـــار  مــع القـــوانين والتعليمـــات المـــي تحكـــم ملبــدأ   ـــى الحـــد الـــذي ال يســـري  ـــذا ا املنوطـــة بـــك.املهــام 

 .املعلومات والتعليمات الوارق  من مصر  سورية املرألزي 

تكــون  املمكــن أن  ا. علينــا  قراك أنــم مــن، محكومــة بقاعــد  االحاجــة للمعرفــةالبنــكمــوظفي  ــين أو  البنــكين بــ  ن تباقل املعلومات السرية   .ف

 .املرعيةتعليمات الو قوانين ال ة   ى متطلبات امفصاح، وذلك امتثاال   ىمات  اضع ذا املعلو 

( ال يجــوا اطــ ع املــوظفين ... لــ  االلتــزام،اقبــة ر  قار  م ، نــاك معلومــات ذات طــالع ســري ت ــي أقســام معينــة بــذا ها ) القســم القــانوني .ت

 تعليمات املرعية.وذلك امتثاال للقوانين وال ،عليها

 صوصـــية مثـــو  ـــذا املعلومـــات ضـــد أيـــة ا ت اقـــات و ال امـــة لحمايـــة ســـرية و االحتياطـــات املناســـبة واملنطقيـــة   افـــةذ املـــوظفين ات ـــاعلـــى  .ث

ـــانوا ق أصـــــخاص غيـــــ  م ـــــّولين بمعرف هـــــاأو   ســـــا   أو الـــــد ول غيـــــ  املصـــــرح بـــــم أو م( وحماي هـــــا مـــــن الضـــــياع  ـــــو البنـــــك أم  ارجـــــ ا)ســـــوا  أ ــ

  .التغيي  غي  املصرح بمأو  االست دام

 يمنع من . ج
ً
حما بأية معلومــات أو متوقعين، أو حاليين أو مشارألة أي جهة  ارجية بأية معلومات سرية تتعلق لعم   سابقين  أو  عطا     عا باتا

مصــر   يمــات تعلأو  البنــك  مــوظفيأو  ،ي مــن األطــرا  املتعاقــد  مــع البنــك ــأأو  البنــكر ســوا  تعلقــت بو غيــ  متاحــة لعامــة ال مهــ و  اصــة 

 .اس ثنا من ذلك فقط ما نصت عليم القوانين والتعليماتو السري  سورية املرألزي ذات الطالع

املـــوظفين ومي، علـــى اتا العمــ هـــ  ــ ل المـــن أو  ،مكيـــ  الصــوتواســطة الهـــاتا و اصــة عنـــد اســت دام لــدى مناقشـــة املعلومــات الســـرية ب . ح

  رين.مسموعة من قبو ا  أو التأألد من أن مكاملا هم غي  مراقبة  

أي حوار  اتفي جمــاعي التأألــد مــن أن جميــع األطــرا  املشــارألة فــي  ــذا املكاملــة  ــم مــن املعنيــين واملخــّولين  على املوظا الذي يتو ى  قار  . خ

 باملشارألة في املكاملة الهاتفية.

يــــة، وعلــــى املــــوظفين  مــــا ارجالخ أو الســــّرية علــــى  ــــكو رســــالة صــــوتية علــــى أي مــــن األنظمــــة الدا ليــــة أو  ومــــات التنفيذيــــةليمنــــع تــــرك املع . ق

 ترك م حظة لم/لها يطلى من   لها أن يقوم/تقوم باالتصال بم/بها لدى عوقتم/عوق ها.أو الشخي املعني في وقت الحق،  التحدث مع

ــتعمال الي يــــد االلكت ونــــي بمنت ــــا ا . ذ ــة عنــــد  رســــال أيــــة معلومــــات   ــــى أصـــخاص  ــــارج البنــــك، و الحــــذر و حيطــــة لاسـ التأألــــد مــــن عــــدم و  اصـ

 ارج البنك علــى أو قا و ألغرا  ال سلية سوا   انت املراس ت   ى أو بنك ألية أغرا  صخصية اللكت وني الخاص بالست دام الي يد اا

 حد سوا .

الحفــا  علــى ســري ها والســيما املمهــور  واعتمــاق امجــرا ات الكفيلــة ب ،ةصــرفيملتــو ي  امــو الحيطــة والحــذر عنــد التعامــو مــع املعلومــات ا .ر

 .ونيةلة القانذلك تحت طا لة املسا سريا و بار  الع
  

 تبتعليمــا املــوظفين، أو  أو  ،البنــكفــروع  أو  ،األطــرا  املتعاقــد معهــا أو  ،ســوا  تعلقــت بــالعم   ،املعلومــات ةيبقى االلتزام باملحافظة على سري

 لدى البنك. أ رى على عاتق املوظا حما لعد ان ها   دمتم  ةبأية أعمال مصرفي  أو   ،املرألزي سورية   مصر 

 
 

 دقة السجالت ومة البنكية، التوثيق، سالمة األنظ 
 

 العمليات في حينم وبشكو ققيق وصحيح و امو وبشفافية ووضوح.و يجى توديق جميع التعام ت  .أ

قة قــد تغيــ  فــي الصــفة الحقيقيــة ألي صــفأو مضــللة فــي ال ــ  ت  أو الحذ  بصور  اا فة  أو  ،ىعتبديو/الت   ،يمنع املوظفون من  ق ال .ف

 تعامو في س  ت البنك. أو 

ة  ،العملياتأو عند تنفيذ م للتعام ت  البنكى جميع املوظفين االلتزام التام لسياسات و جرا ات يجى عل .ت بما في ذلــك التحقــق مــن  ويــّ

 التجارية بامضافة   ى قدرا هم اال تمانية.م هم وقدرا هم انزا  هم واستقتقييم و العم   
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ــةيتحمـــو املوظفـــون الـــذين ي .ث ــا ق دبوتيـ ــة ودـ ــة  قـــدمون أيـ مـ ــد نـــوع اأو مدّعِّ ــي تحديـ ــاف و شـــار ون فـ ــنيا الحسـ ــام ت أو تصـ ــى التعـ ــة علـ  املوافقـ

ــام ت أو  ــار  افـــة التعـ ــيو و يم لشـــكو ســـل تالعمليـــاو العمليـــات، املســـؤولية الكاملـــة عـــن التأألـــد مـــن أنـــم قـــد جـــرى  ظهـ ققيـــق و امـــو و تفصـ

ولتـــــوفي  املعلومـــــات لبنـــــك اوققيـــــق للحفـــــا  علـــــى مصـــــداقية نشـــــاطات  منطقـــــي. يجـــــى ت ـــــ يو جميـــــع العمليـــــات لشـــــكو ســـــليمو معقـــــول 

 ال امة معداق البيانات املالية.و الضرورية 

 بتطبيق القواعد واملعايي  املحاسبية املعتمد .  امت  االلتزام المراعالبنك  يجى على املوظفين املشارألين في تحضي  البيانات املالية ل . ج

الودــا ق املتعلقــة و ســت دم فــي غيــ  األغــرا  الــوارق  فــي املســ ندات  ذا  ــان أي جــز  م هــا ساالبنــك بــة عــن يمنع القيام بأي قفعة ماليــة نيا . ح

بشــكو واضــ  و فوعات املقبوضــات واملــد يجــى  ظهــار جميــعو لن يتم املوافقة على أي عملية من  ــذا القبيــو.  ــذا و ألما  ،بموضوع الدفعة

طالبــة باســت قاق لعــ  النفقــات املتعلقــة للمــوظفين امل املناســبة. يحــقملســ ندات دعيمها بايجــى تــ و ألمــا  البنــكســليم فــي ســ  ت و  امــو و 

 .البنكذلك وفقا لسياسات و جرا ات و بالعمو 

 

 
 

 التصريحات العامة 
 

 جــرا  أيـــة تصـــريحات أو يـــون... الـــ ( ألة فــي أيـــة مقـــاب ت  ع ميــة ) ذاعـــة، صــحافة، تلفز ر يمنــع املـــوظفين )عــدا عـــن املخـــّولين بــذلك( باملشـــا .أ

 من العمليات الخاصة بها. أي أو البنك ق بامة حول أي أمر يتعلع

 قون  ذن مسبق من امقار  التنفيذية. البنكيجى على املوظفين عدم السماح لوسا و امع م بالتصوير قا و منشآت  .ف

 ــأي مــن العمليــات أو لبنــك ق بايتعلــ شــارألة فــي أي ألتابــات حــول أي أمــر امل أو تعليــق  أو بــذلك( نشــر  املخــولين عــدا عــن ن )ييمنــع علــى املــوظف .ت

 بم ضمن أي من مواقع التواصو امجتماعي.الخاصة  

 
 

 المعلومات السرية )المعلومات الداخلية(أوإساءة استخدام المراكز الوظيفية  
 

للموظــا  طبيعــة املرألــز الــوظيفيأو  البنــكاملعلومــات الســرية علــى أاهــا اســتغ ل وضــع أو الوظيفيــة  ز  ســا   اســت دام املراألــ البنــك   ر عــ ي .أ

مــث   تســريى معلومــات قا ليــةأو بشكو تعسفي وغي  قانوني )مثال: اســت دام و منافع مالية و على امتيااات املعلومات السرية للحصول أو 

غي  املتوفر  و الدا لية االست دام غي  امل  م للمعلومات غي  املنشور  لتعام ت ا. تتضمن ...(.تلفزيون   ،ة ذاعة، صحافلوسا و امع م )

 املشتقات املالية.و  اصة عند التعامو باألوراق و ر بهد  جلى املنفعة الشخصية المي تؤدر على األسعاو عامة ال مهور ل

مـــن أيـــة معلومـــات حصـــلوا عليهـــا مـــن  االنتفـــاع أو   ل ســـتفاقالبنـــك يجـــى علـــى املـــوظفين عـــدم  ســـا   اســـت دام مراألـــز م الوظيفيـــة لـــدى  .ف

أي جهـــة أو ملنفعــة أي مـــن العمـــ   أو املـــوظفين ا  ـــرين، ملنفعــة أي مـــن أو ك ملنفعـــ هم الشخصـــية  ــ ل أقا  ـــم لىعمـــال املنوطـــة بهــم وذلـــ 

 أ رى.

مــن أو ، البنكة من عم   يللحصول على أية  دمات صخصأو لطلى  البنكيجى على املوظفين عدم است دام مراألز م الوظيفية لدى  .ت

 ــــأي عمــــو أو ي  فــــي الــــدفع، التقصــــ أو الســــماح لهــــم بالتجــــاوا أو لية، مــــنحهم  ــــروطا تفضــــيأو أي طــــر  آ ــــر مقابــــو مــــنحهم تســــهي ت بنكيــــة 

 مشابم ملا ذألر أع ا.

ور التاليــة ســوا  مــ مــن الوســطا ، الحصــول علــى األ أو مــن أي مــن األطــرا  املتعاقــد معهــا أو يجــى علــى املــوظفين عــدم الطلــى مــن العمــ    .ث

ــلح  ــا   هم أو هم الشخصــــية  انــــت ملصــ ــلحة أي مــــن أفــــراق عــ ــر، أو  أصــــدقا همأو ملصــ ــى(: و )تشــــتمو   ــــذا األمــــور و أي طــــر  آ ــ ــر علــ ال تقتصــ

الســندات واألوراق املاليـــة و فــي ذلــك األمــوال  بمــا- ــكلها أو بغــ  النظــر عـــن نوعهــا و الهــدايا  ،، العــرو  التفضــيليةالشخصــيةالخــدمات 

أي مــــن أو ت فيــــم ن وســــا و الأي وســــيلة مــــ  أو -اســــت دام امجــــااات  ،الخصــــومات ،تــــذاألر الطيــــ ان  ،القــــرو  الشخصــــية ،داول تــــ القابلــــة لل

 األ رى.املمتلكات 

) ال  ذا  ــان املوظــا البنــك للحصــول علــى مواقــع  قاريــة لــدى عمــ   البنــك يجــى علــى املــوظفين عــدم اســتغ ل مراألــز م الوظيفيــة لــدى  . ج

 ين لهم.وا مدينأن يصبحأو االستدانة من العم   أو ومتالعة مصالحم(  البنكر / يئم املديرين لتمثيو امعينا لدى مجلد امق
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 لومات إساءة استخدام المع 
 

 ــأي مــن عم  ــم بهــد  التــأدي  علــى أي عميــو أو البنــك تعتي   سا   الست دام املعلومات  ذا قام املوظفون باست دام املعلومات املتعلقــة ب .أ

ــةأو  ــة  انـــت انـــت للتعامـــ  علـــى أي جهـ ــي أيـــة عمليـ ــى أي عميـــو أو  ،و فـ ــة   ـ ــة أ ـــرى أو نقـــو أيـــة معلومـ ــية لـــك وذ ،أي جهـ ل لـــى منفعـــة صخصـ

 معارفهم.  أو ألي من أقاربهم  أو ألبنا هم   أو  ، ليهماأو ألحد والديهم  أو  ،اواجهمأ ل أو  ،ألنفسهم

يــامهم باألعمــال املنوطــة بهــم حصلوا عليهــا مــن  ــ ل ق الت لي من أية معلومةأو  ،تسريىأو  ن  أو يجى على املوظفين عدم است دام،  .ف

و اصــة  ذا  انــت املعلومــات ممهــور  لعبــار  اســريا  أ ــرى ألي جهــة أو غي  مبا ر  ألنفســهم أو نت بهد  جلى منفعة صخصية مبا ر   ا

  .وذلك تحت طا لة املسا لة القانونية
 

 .البنك ة املفعول حما لعد ان ها   دمات أي من موظفيياملتعلقة بإسا   است دام املعلومات تظو سار و  ذا املحظورات 

 
 

 تعارض المصالح 
 

وعم  ــم، املــوظفين وعمــ   البنــك وموظفيــم، البنــك نــا أن نتجنــى تعــار  املصــال  بــين: ال املنوطــة بنــا، يجــى عليبــأقا  األعمــ لــدى قيامنــا  .أ

   ــى  المــي   ي قــد تــؤقي   ــى تعــار  املصــالمــ  افــة املواقــا واألوضــاع ال فــي ســورية –البنــك العربــي  ــين أعضــا  أو  البنــك
ً
يجــى تبليغهــا ألتابــة

 ذ امجرا ات املناسبة وفقا ملا تقتضيم األمور. ت ابدراسة الحالة و  اوالذي سيقوم بدور  ،لشكو فوريتزام أحد مسؤو ي مراقبة االل

تجـــاا  البنـــكاملطلو ـــة مـــن أو  البنـــكاا جـــ يجـــى أن يحـــرص املوظفـــون علـــى أن مصـــالحهم الشخصـــية ال تتعـــار  مـــع املهـــام املطلو ـــة مـــ هم ت .ف

قــة ألتابيــة مســبقة مــن أحـــد لتاليــة بــدون موافالتعــاطي فـــي أي مــن النشــاطات ا صــر علــىال يقتو ا االلتــزام يتضــمن  ــذ مراعــا  ان و  عمــ  ا

 :مراقبة االلتزاممدير  قار  من و التنفيذيين أو/املدرا  

 .يةر سو -البنك العربي الد ول ألطر  صخص ي في أي من تعام ت  .1

 ا.أصدقا م مصال  صخصية فيه أو م أقار  ألي من أو منشأ  يكون للموظا  أو مع أي صخي  البنكالتعاقد نيابة عن   أو التفاو   .2

 .البنكالتعاطي بأي  راألم  ارج  أو قبول أي توظيا، منصى اس شاري، منصى  قاري،   .3

 أي عملية أ رى لىطرا  التالية: أو تسهي ت مصرفية  ملوافقة على أيةمسؤولين عن اأو أن ال يكونوا أطرافا  املوظفين  يجى على .ت

 أنفسهم. .1

 أصدقا هم.أو أقر ا هم   أي من أفراق عا   هم، .2

 ألفراق عا   هم مصال  فيها.أو املؤسسات المي لهم أو ر ات املنشآت، الش .3

 مرتبطة بهم.أو أي صخي/مؤسسة متعلقة  .4

-ألي مـــن ا ـــا ن البنـــك العربـــي  تنفيـــذ الوصـــية(أو  انـــت )مثـــو الوصـــاية  يجـــى علـــى املـــوظفين أن ال يقبلـــوا أي و الـــة صخصـــية مـــن أي نـــوع .ث

 ية.نا ئة عن الع قات العا لذلك تلك الاس ثني من و   سورية

 على حساف أي من عم  م.أو  سورية-البنك العربي منافع غي  ال قة على حساف  على أي  ى الحصول  ال يسعوايجى على املوظفين أن   . ج

 أي من عم  م.أو  سورية-البنك العربي ت ي امتيااات تجارية والمي  أو متلكات يحصلوا ألنفسهم على أي م يجى على املوظفين أن ال  . ح

اســـ ثنا مـــن ذلـــك  ذا  ـــان املوظـــا مرصـــحا ملنصـــى و فـــي الحمـــ ت السياســـية، البنـــك أن ال يســـتعملوا ســـمعة )اســـم( يجـــى علـــى املـــوظفين  . خ

 .البنكق لدى بانت ابي حيف أنم يستطيع أن يذألر بأنم موظا/موظا سا

ســورية  –العربــي  خي يــة  ــريطة عــدم اســت دام اســم البنــكلاأو االجتماعيــة أو مــن املمكــن أن يشــارك املوظفــون فــي النشــاطات السياســية  . ق

تــؤدر املشــارألة فــي مثــو  ــذا النشــاطات علــى أقا   أو تتــدا و  أال  امضــافة   ــى ذلــك، يجــى و ساعات العمــو الرســمية. أو مرفقاتم  أو موارقا  أو 

يجــــى أن يتأألــــد املوظفــــون املشــــار ون فــــي  ــــذا النشــــاطات مــــن أن ال مهــــور يــــدرك أاهــــم و  ســــورية.-لواجبــــا هم فــــي البنــــك العربــــين وظفياملــــ 

 وأل   عنم.   أو  سورية-العربيلاد بصف هم ممثلين عن البنك و صرفون بصف هم الشخصية تي

ير املنطقـــة / الخي يــة تحتـــاج   ـــى موافقــة مســـبقة مـــن قبــو مـــدأو االجتماعيـــة أو املســا مات املقدمـــة مــن قبـــو البنـــك للنشــاطات السياســـية  . ذ

ــا فـــي امقار  ــع لهـ ــا فـــي امقار  المـــي ي بـ ــرية. مـــدير امقار  المـــي ي بـــع لهـ ــة ل نـــة املـــوارق البشـ ــة بامضـــافة   ـــى موافقـ يجـــى علـــى املـــوظفين و   العامـ

قبـــو  صــى عــام،  عـــ م ل نــة  قار  املــوارق البشــريةتعييــ هم ملنأو يــتم تســـمي هم أو الــذين يقــررون تر ــيح أنفســهم ملناصـــى سياســية عامــة، 
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 بــأن  ــذا امعــ أو الشــروع فــي الحمــ ت االنت ابيــة 
ً
- م ال يشــكو أيــة ع قــة مهمــا  ــان  ــكلها بــين البنــك العربــيقبــول تلــك التعيانــات، علمــا

 .االنتما  السياس ي للموظفين املرصحين و   سورية
 

 مــدير  قار أو أوال اس شــارا مــديرك املبا ــر فإنــم عليــك  ،و  قد ينشأ تضــار ا فــي املصــال من الشك بأن ظرفا من الظر  ةلديك حال ذا تولدت 

 ذلك قبو القيام بأي  جرا .و بشكو مكتوف و جيم ذلك للحصول على تو و مراقبة االلتزام 
 

ن مثــو  ــذا التعــار  فــي فــي حــال  ــون الخطــر النــاجم عــ ور ما تنشــأ تعارضــا فــي املصــال ، أو قبــو تنفيــذ تعليمــات العميــو، والمــي ســو  تنشــأ/

 في الوقت املناسى فإنك ملزم بإب ي العميو بذلك ألتابيا.املصال  قد ال يزول 
 

  ةالمهني  ةبذل العناي 
 

النشــاطات املصــرفية متفقــة مــع ميثــاق الســـلوك و يجــى علينــا أن نعــر  عم  نــا ويجــى أيضــا أن نحــرص علــى أن تكــون  افــة التعــام ت  .أ

يــــة والقانونيــــة، و اصــــة تلــــك املتعلقــــة بــــالتعر  علــــى األطــــرا  التوجيهــــات والتعليمــــات الرقاب ،ات الدا ليــــةاملنهــــي  ــــذا، القواعــــد/التعليم

لـــن يتـــأتى ذلـــك  ال مـــن  ـــ ل و تلـــك املتعلقـــة بمكافحـــة عمليـــات غســـو األمـــوال وتمويـــو امر ـــاف و فيدين الحقيقيـــين علـــى املســـتو املتعاقـــد  

 .عميلكا اعر ا  ملباقئااللتزام والتطبيق الصارم 

 ،املعلومــات تشتمو  ذا أن و  ،متطلبات ال هات الرقابية و تفي باحتياجاتنا و عن عم  نا  افية يجى التأألد من أن املعلومات المي لدينا  .ف

ــىو  ــر علـ ــة أ ،ال تقتصـ ــا ومـــ    أوضــــاعهم املاليـــة، طبيعـ ــاطا هم، ومســــاعدتنا علـــىســـمعة عم  نـ ــالهم ونشـ ــر عـــن نشــــاطات  عمـ الكشـــا املبكـ

 ياقية.العميو غي  االعت

العمـــ   التصــر  بحكمــة و درجــة عاليــة مــن املعقوليــة عنــد تنفيــذ تعــام ت  قرجــا هم الوظيفيــةعلــى ا ــت    املــوظفين  افــة يجــى علــى  .ت

عمليــات  أو حــاالت  أو عــن أي مواقــا أحد مسؤو ي مراقبــة االلتــزام تنبيم أو وتنبيم املسؤول عن مكافحة عمليات غسيو األموال في الفرع 

 . اتفية(   ل محاقدة من )ولو  مثي   للشك أو مناسبة  أاها غي   و تبد

 

  

 الرقابية:االلتزام بالمتطلبات   
 اإلرهاب  مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل 

علـــى /بقـــوانين وتشـــراعات مكافحـــة عمليـــات غســـو األمـــوال وتمويـــو امر ـــاف  ـــي مســـؤولية جميـــع موظفيـــم ســـورية  – ن التـــزام البنـــك العربـــي 

ــم ،الوظيفيــــةا ــــت   قرجــــا هم  ــا يتعلــــق بكافــــة املنتجــــات املصــــرفية ر  علــــى ا املؤ ــــرات التحذيريــــةا لتعــــ ايتوجــــى علــــى املــــوظفين  ،وعليــ فيمــ

 بة االلتزام باملتطلبات الرقابية.غي  االعتياقية   ى مدير مراقأو امب ي عن النشاطات املشبو ة األقسام و /
 

  

 الهدايا والضيافة 
 

ــيافات  .أ ــدايا، ضـ ــ  الهـ ــا تعتيـ ــو أو العمـــو، عـــاق  مـ ــة مـــن املنظـ ــا أ ـــرى مقبولـ ــة  ،ر القـــانونيأيـــة مزايـ ــاطات التجاريـ ــز ا مـــن النشـ ــ  جـ ــا تعتيـ  ذ أاهـ

 أاها تــو ي و تبــدأو تكــون بهــد  ال ســا و/التناال،  عــاق  مــا تيــ ا عنــدما ،ن البلــدان المــي نعمــو بهــا.  ال أن املشــا و االعتياقيــة فــي العديــد مــ 

قبــــول الهــــدايا، ضــــيافات أو املــــوظفين، تقــــديم  ألقاعــــد  عامــــة، فإنــــم يمنــــع علــــىو لهــــذا الســــبى،  بال ســــا و/التناال فــــي الع قــــات التجاريــــة.

ــة مل  انـــت  ذا  ال املنـــافع األ ـــرى،  أو العمـــو،  ــات و  ســـورية-البنـــك العربـــي   موعـــةمقبولـــة مـــن قبـــو امقار  التنفيذيـ ــبة مـــع معطيـ أاهـــا مناسـ

 الظرو .

ــيافة عمـــو،  .ف ــياق، أي  ديـــة، ضـ ــذا السـ ــاأو فـــي  ـ ــة أ ـــرى أو لوأليـــو أ ـــرى تعر /تقبـــو من/  ـــى العميـــو، الوســـيط، ا أيـــة مزايـ ــي  ،أي جهـ والمـ

 .بشكو فوري   ى امقار  التنفيذيةو م تبليغها القوانين والتعليمات املعمول بها يجى أن يت ت الا

 

 بيئة عمل خالية من التدخين:
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 من التزام البنك العربــي باملرســوم ال شــراعي الخــاص بمنــع التــد ين 
ً
 علــى صــحة وســ مة جميــع املــوظفين، وال نط قا

ع
ز ــا ن، يمنــع وحرصــا

 التـــد ين فـــي املكاتـــى، وقاعـــات املحاضـــرات واالجتماعـــات، 
ً
ــا  باتـ

ً
ــا واملمـــرات، و الســـ لم واملصـــاعد، والحمامـــات، وجميـــع مرافـــق البنـــك منعـ

 ا رى.

 

 
 

 السلوك اإلجراميأواالحتيال، الخداع  
 

 الرشاوى والمغريات  
 

يمنـــع و توجيـــم أي صـــخي آ ـــر ليفعـــو ذلـــك بالنيابـــة عنـــك. ألمـــا أو ات، املغريـــ أو قبـــول أي  ـــكو مـــن أ ـــكال الر ـــاوى  أو يمنـــع منعـــا باتـــا عـــر  

املغريــات مــن أي جهــة أو ألمــا ويجــى أن ال يقبلــوا الر ــاوى  ،تســويق عملهــمو م بر ــو  أي جهــة  انــت عنــد الســعي فــي جــذف املوظفون من القيا

  انت.

 
 

 عدم األمانةوالخداع  
  

مــن  أليأو  لبنــكالودــا ق المــي تعــوق ملكي هــا ل أو ، البضــاعة، و اصــة الســرية م هــا/ وال بالد ول/الوصول   ى النقد، املعلوماتقد تكون م  .أ

 ال تقتصر على(:و م  م. أن التصرفات التالية تعتي  م الفة لهذا امليثاق: )تشتمو ع

 السرقة. .1

 االقت ا  غي  املسموح بم. .2

 ذ ور  أع ا   ى االستعمال الشخص ي.الص حيات املو تحويو أي من البنوق  .3

 ل غي  املصرح بم   ى املعلومات.الد و  .4

، ســو  يعتيــ   رقــا  ــذا امليثــاقأو القــوانين أو محاولــة حمايــة اميــو لــك  ــالا التعليمــات أو ام مــال، أو  ن محاولتــك لل ســت  علــى األ طــا   .ف

 .  لهذا امليثاق

ــد يـــؤقي   ـــى اعتبـــ و  تســـت ك املتعمـــد عـــن التصـــرفات الغيـــ  ال قـــة أو  ن تجا لـــك  .ت ــد امـــ  ك قـ ــاقر  عـــن أحـ ــاف الصـ ــاعدت فـــي ارتكـ ارك قـــد سـ

 املخالفة.
 

 االحتيال 
 

 لسياســـات  ،أي جهـــات أ ـــرى أو العمـــ  ، أو اعتياقيـــة ســـوا   انـــت مـــن املـــوظفين ا  ـــرين،  طلبـــات غيـــ  أو ألـــن يقظـــا ألي نشـــاطات 
ً
وتقيـــد حرفيـــا

ــرا ات  ــام أي موظـــا، و البنـــكو جـ ــال قيـ ــي حـ ــةأو عميـــو، أو فـ ــة  قناعـــك  أي جهـ ــى نح الضـــغط عليـــك للتصـــر أو أ ـــرى بمحاولـ ــالا ملــــا و علـ م ـ

 .أحد مسؤو ي مراقبة االلتزاماقدة   ى فإنم عليك  ب ي  ذا الحالبنك  تتطلبم منك سياسات و جرا ات 

 وتتضمن النشاطات االحتيالية ما يلي:

 .بضائع أو من أية عوا د لم من أموال  ريةسو - معلومات بقصد حرمان البنك العربي أو حذ  أية بيانات  أو ارتكاف أي فعو  •

  دمات.أو  نوق  أو قديم عرو  و مية ملنتجات  ت •

 
 

 العقاقير المخدرةوالمواد والكحول  
 

عنــد أو تم آاملــواق غيــ  املســموح بهــا فــي أي مــن منشــ  أو حياا  العقــاقي  غيــ  الشــرعية  أو  ،التصنيع غي  الشرعي، بيع، توااع، استعمال  البنكيمنع  

أيضـــا االســـتعمال غيـــ  املخـــول بـــم للمشـــرو ات الكحوليـــة  البنـــكيمنـــع . ألـــذلك شـــآتممن ن  ـــان  ـــارج و حمـــا  البنـــكة أعمـــال تـــرتبط بالقيـــام بأيـــ 

أي أو تحـــت تـــأدي  الكحـــول، املخـــدرات و الــذ اف للعمـــو و أو قيـــام أي موظـــا بالعمـــو البنـــك لسياســـات  ة، ألمـــا أنـــم يعـــد م الفــ منشـــآتم قا ــو

 ماق  أ رى غي   رعية.
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 ارلعب القم 
 

نشــاطات  قيــام أي موظــا بــاالن راط فــي البنــكع قــة، يعتيــ  م الفــة لسياســة ي أي قــانون ذ أو /مــن قون  احــا  ببنــوق القــانون ال نــائي و

 .سمعة البنكو وعلى سمعة املوظا   أي  كو من األ كال قد تؤدر على العموو لعى القمار المي ر ما 
 

 التحرش 
 

علـــى  ســـلبا يـــؤدر و فه بـــأي جهـــة أ ـــرى.  أو بـــالعم  ،  أو  ،وا   ـــان متعلقـــا بــاملوظفين فيمـــا بيـــ همالتحـــرل ال ن ـــ ي ســـ  أي نـــوع مـــن أنـــواع يمنــع .أ

 ال سامح معم مطلقا. ولن يتم ،غي  مقبول، عدائي/مهين، وغي  قانوني و و  ،أ  قيات، تحفيز، وأقا  العمو

رق املــوا دا ر لــ أو بشــكو فــوري ملــديرا املبا ــر و يجــى علــى  ــو موظــا يصــو   ــى علمــم أي حالــة مــن حــاالت التحــرل أن يقــوم بــالتبليغ ع هــا  .ف

فإنــم علــى املوظــا القيــام  ،فــي حــال عــدم وجوقا/غيابــمأو ــعور املوظــا بــالحرج مــن مناقشــة األمــر مــع مــديرا املبا ــر ، وفــي حــال البشــرية

 بالتبليغ عن  ذا التصر  فورا   ى امقار  التنفيذية.

 .سؤوليةتحت طا لة امل قيق في الشكاوى املثار  ضد م التحأو املبلغ ع هم بمعال ة   للموظفين  ال يسمح
 

 

  

 النزاهة، التنفيذ األمثل، واإلفصاح عن المخاطر 
 

 النزاهة 
 

ر  التعاقــدات ويحت مواهــا ويا مــوا عــن  صــداو وموظفيــم ســو  يقومــوا بالوفــا  بااللتزامــات البنــك تعنــي أن  البنــكا ة فــي نشــاطات  ن ال ز  .أ

 الوفا  بها.الوعوق المي قد ال يتمكنوا من 

د وجـــد بـــأن  ـــؤال  قـــ ، فعتيـــ    فـــا  املعلومـــات عـــن املـــوظفين ا  ـــرين علـــى أنـــم عمـــو غيـــ  أ   ـــياو فين، التعـــاون بـــين املـــوظ البنـــكيشـــ ع  .ف

امليــالون ملشــارألة األفكــار والتعــاون مــع املــوظفين ا  ــرين قــد أدبتــوا بــأاهم أألوــ  نجاحــا فــي أعمــالهم و ــذلك يحصــلون علــى تقــدير أألوــ  و ـــم 

  ا تحت تعار  ذلك مع وجوق معلومات سرية ت ي أقسام / قوا ر لعي ها قون غي/ على أال ي صحون محتملون لشغو مناصى أعلىمر 

 .لةة املسا طا ل
 

 التنفيذ األمثل 
 

، التوقيــت، الــ ( بأفضــو الســبو املمكنــة فيمــا يتعلــق بالســعر/ القيمــة األجنبــي.يجى أن تنفــذ تعليمــات العمــ   )مثــو عمليــات األســهم والنقــد 

 والنوعية.
 

 اإلفصاح عن المخاطر 
 

ــا ً  ــا، و نـ ــاطر املرتبطـــ  نحـــن نبلـــغ عم  نـ ــ ا هم ومعـــرف هم التجاريـــة، باملخـ ــي علـــى  يـ ــة بالعمليـــات المـ ة بالعمليـــات املصـــرفية، و اصـــة تلـــك املتعلقـ

 أنواع العمليات، فإننا نعلم العميو بذلك. تتضمن احتمالية ااقياق الخطر.  ذا لم يكن لدينا املعرفة الكافية بمكونات و يكو الخطر لبع 

 
 

 دق ناقوس الخطر )اإلبالغ(  
 

باأل بار/بـــالتبليغ عـــن أيـــة  ـــكوك  البنـــكة، لـــذا فإنـــم مـــن الضـــروري أن يقـــوم مـــوظفي الشـــفافيو   ـــى تطـــوير دقافـــة االنفتـــاح  البنـــكهـــد  ي  .أ

لحتنا جميعــــا ًأن نتأألــــد مــــن عــــدم حــــدوث أيــــة انــــم مــــن مصــــ مــــن الواضــــ   يــــة م الفات/ســــو  ممارســــات فــــي العمــــو  ذم حظــــات حــــول أأو 

 الفات/سو  ممارسات.م 

 ما يلي: ،وال تقتصر على ،تتضمن املخالفات/سو  املمارسات .ف

 .البنكوضع و  ر  من املمكن أن يلحق الضرر لسمعةي تصأ .1

  فشا  معلومات سرية. .2

 اق. ذا امليث أو ،التعليمات ،وال شراعات النافذ   القوانين  ،سياسات البنك ةم الف .3
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 جى قانوني.اال فاق في االلتزام في اي تعهد او وا .4

 ارتكاف جريمم جنا ية . .5

 بما في ذلك عر  أو قبول أو قفع أو طلى الر اوي بأي  كو من األ كال . الفساق أو اسا   است دام الص حيات والسلطة .6

ة مــن أجــو الحصــول لشــكو مبا ــر أو غيــ  مبا ــر االحتيال، أي فعو أو امتناع عن فعو بما في ذلك االعمال المي قد تضلو جهــة معينــ   .7

 على منفعة مالية أو غي  ا أو لتجنى التزام معين.

 التمييز العنصري او املضايقة.اي عمو من اعمال  التحرل او   .8

 .التواطؤ: واعني أي اتفاق سري بين طرفين أو أألو  ل حتيال أو ال سبى في ضرر ل هة أ رى أو الحصول على منفعة غي  مشروعة  .9

 س مة أي موظا للخطر.و تعري  صحة  .10

  حداث ضرر بيئي. .11

 .ألي مما سبق ةممارس ال ست  على أي م الفة/سو أو  ام فا  املتعمد .12

 

املوظــا املبلــغ أن ن بــرأي وقناعــة بحســن نيــة والــذي يكــو لتبليغ املؤ لة عن املخالفات/ســو  املمارســات بأاهــا التبليــغ عملية االبنك  عر   ي .ث

 أنم من املحتمو ارتكابها. أو أاها في طور االرتكاف أو قاط املذ ور  أع ا قد تم ارتكابها األو  من النأو واحد  

 و حسن نية.و املتطلبات املبانة أع ا حميا فقط في حالة  ون التبليغ متوافقا مع ستكون م . ج

الــذين يحققــون فــي الشــكوى  نــكالبتســتطيع االفتــ ا  بــان مــوظفي  فإنــك، ةلفة/ســو  ممارســ في حــال قيامــك بــالتبليغ عــن ا ــ باا فــي م ا . ح

 ،ويتــكلظــرو  المــي قــد تجعلنــا مطــالبين بالكشــا عــن  لكن قد يكون  نالك لعــ  او املثار  من قبلك  م فقط الذين يعرفون  ويتك 

 لك.من جرا  ذ ضرر  أو أي أذى ال امة بحيف ال يلحق بك و ة التدابي  العمليو ت قوم بات اذ  افة الخطوايس البنكوفي  ذا الحالة، فإن 

اتم التعامــو معــك لشــكو ســ و  ذا قمــت بــالتبليغ عــن أيــة  ــكوك حــول م الفات/ســو  ممارســات، فإنــم ســاتم التعامــو معهــا لشــكو جــدي  . خ

املــوظفين اللــذين تحــت ســيطرتنا املناسبة ملنع أي مــن و البنك، حيف أنم ساتم ات اذ  افة التدابي  العملية  قار ا مناسى من قبوو عاقل  

 الضرر بالغي .و  لحاق األذى  أو الخداع  أو بالتحامو 

 و مية بهد   لحاق األذى بالغي . أو ذبة ساتم ات اذ  جرا ات تأقيبية بحق أي موظا يثي  عن عمد أي اقعا ات  ا . ق

او منعــــم مــــن االمتثــــال لهــــذا  بــــامب يموظــــا او مــــدير اســــت دام منصــــبم ملنــــع اي موظــــا او طــــر  دالــــف مــــن ممارســــة حقــــم  أليال يجــــوا  . ذ

 السياسة.

 .البشريةينبغي عليكم اس شار  مديرألم، أو قا ر  املوارق   ل مواجهة أي حالة أو حاقدة تجهلون أليا تتعاملون معها،في حا .ر

 .االلتزام ةراقبم مدير  قار التبليغات   ى يجى أن يتم توجيم  افة  ذا  .ا

 
 

 اإلعالنوالدعاية  
 

الخــدمات )عــن طريــق وســا و و عنــد تقــديم املنتجــات  أو  البنــكتجارية الع مة ال أو عند امعداق للحم ت امع نية سوا  تعلقت بالصور   .أ

 املؤتمرات( فإنم يجى االلتزام باملباقئ التالية:   أو امنت نت و امع م 

 امسا   للغي .و ألما يجى أن يكون لعيدا عن التضليو  ،ققيقاو يجى أن يكون امع ن واضحا  .1

 القوانين والتعليمات ذات الع قة.و  البنكيجى أن يكون امع ن متوافقا مع سياسات  .2

 واملصاحبة للمنتج/الخدمة ال ديد .يجى أن يتم وصا  افة املخاطر ال و رية املتوقعة  .3

 التقاليد.و نتج املرتبطة بالعاقات  صا ي املو يجى أن يراعي امع ن الحساسية الثقافية  .4

  ــو البعــد عــن  دــار  أي نــوع مــن النعــرات الطا فيــة وأن يكــون لعيــ  األفــراق أو يجى أن ال ي  ي  امعــ ن ملشــاعر ال ماعــات  .5
ً
العرقيــة  أو دا

 .أي انتما ات أ رى   أو 

  

 بو أن يتم نشر ا.االلتزام بمراجعة جميع امع نات ق ةمراقب  قار و ينبغي أن تقوم الدا ر  القانونية  .ف
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 أمن المعلومات .7
 

 امـــــــــــع 
        

 ،عــايي املو السياســات،  افــةبك يلتــزمو  أن يعر   و موظاميثاق السلوك  ذا، فإنم يجى على   في اضيع أمن املعلومات املذ ور   ى جانى مو 

 الي يد املكت وني.و  نت امنتو امجرا ات التفصيلية املتعلقة باالستعمال املقبول للمصاقر الحاسو ية و 
 

 

 

 توجيهات أمن المعلومات 
 

 كلمات السر )الدخول( 
 

مــن  ــ ل أجهــز  ا  لمــات الســر الخاصــة بهــم والمــي تمكــ هم مــن الــد ول   ــى األنظمة/االســتعماالت/الي امج املــوظفين أال يكشــفو يجــى علــى  .أ

 .البنك بكات  و حاسوف 

ألي جهة أ ــرى مــن اســتعمال  لمــة الســر  أو  ،ملدرا  م أو  ،ي موظا آ ر ي بع لهمأل  أو  ،يجى على املوظفين أال يسمحوا ألي موظا آ ر .ف

ــة بهــــم   علــــى البطاقــــة المــــي مــــناســــتعمال  لمــــ  أو الخاصـ
ً
ــأي موظــــا آ ــــر.  ن مثــــو  ــــذا التعهــــدات تنطبـــق أيضــــا املمكــــن  ة الســــر الخاصــــة بـ

 لكي تستعمو ألبديو لكلمة السر.البنك  صدار ا من قبو 

 مة السر بحيف يكون من الصعى على ا  رين معرف ها.يجى على املوظفين ا تيار  ل .ت

 برنامج./نظاممن نظام/استعمال/  دمة/يجى أال تستعمو نفد  لمة السر للد ول   ى أألو   .ث

ــات الســــر  . ج ــر  60الخاصــــة بهــــم لشــــكو قوري ) ــــو  يجــــى علــــى املــــوظفين أن يقومــــوا بتغييــــ   لمــ ــتم ألشــــا  لمــــات الســ ــا( وفــــي أي وقــــت يــ يومــ

  ان. ألي سبىو الخاصة بهم 

 لصــاقها علــى  أو لــى ورق امل حظــات مثال: تدوين  لمات السر عتكون مر ية لشكو واض  لى رين ) بحيف   لمات السر يمنع ألتابة/تدوين   . ح

  ا ة الحاسى.... ال (.
 

  

 السرية 
 

 قبو مغاقر  موقع العمو.البنك ق أجهز  حاسوف يجى أن يتم  غ   .أ

( لشا ــة حمايــة يكــون فيهــا  ق ــال  لمــة الســر أمــرا أساســيا. املخــدماتاســوف املحمــول و )الحاسوف والحالبنك يجى أن يتم تجهيز أجهز   .ف

 الحماية  ق ال  لمة السر لعد ترك ال هاا بدون عمو ملد  عشر ققا ق.  يجى أن تتطلى  ا ة

 ال  ذا  انــت بنــك الذلــك لضــمان ســرية معلومــات و على املوظفين  بقا  أجهز  الحاسوف املحمولة معهــم طــوال الوقــت  عند السفر، يجى .ت

 املعلومات مشفر .

 حيــف ال يمكــن فــك رموا ــا  ال عنــد االســت م ال ــحيح مــن و كو مشــفر يجــى أن يــتم  رســال املعلومــات الســرية عيــ  الي يــد املكت ونــي لشــ  .ث

 ال هة املعنية.

وحفظهــا قا ــو  اهايــة الــدوام، د من أن سطح املكتى  ال مــن أيــة أوراق، ملفــات، أقــراص مدمجــة، وغي  ــا، قبــو مغــاقر  املكتــى فــيالتأأل . ج

 قرج املكتى أو الخزانة املخصصة لذلك والتأألد من اقفالها باملفتاح.
 

 

 

 

 

 االستعمال والملكية 
 

 شخصية بما في ذلك االستمتاع بألعاف الحاسوف.أجهز  لىغرا  الو يجى أال يستعمو املوظفون أنظمة معلومات  .أ

ر   بــدون  ذن مســبق مــن قبــو الــدا البنــكت آأقوات/أجهــزا  اصــة بهــم   ــى منشــ  أو مج أال يحضــروا معهــم أيــة بــراالبنــك يجى على مــوظفي   .ف

 املعلومات(.  ةأنظم قا ر املختصة )
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ـــ امج  .ت ــــع اليــ ـــ  جميــ ـــوظفيو تعتيــ ــــو املــ ــــن قبــ ـــة/املعد  مــ ــــة املعروضــ ــــواق املودقــ ــــواملــ ـــاعات العمــ ــــ ل ســ ــــة  ن  ــ ــــوف الخاصــ ـــز  الحاســ ــــى أجهــ )أو علــ

 باملؤسسة(  
ً
 ن املطالبة بها.وال يمكن للموظفي لبنكلملكا

 ــاص بالبنــك مثــو: األقوات،  عــاق   ــو مــا  ــو عنــد ان هــا   دمــة املوظــا، وقبــو تســليمم مســتحقات اهايــة الخدمــة، فإنــم يتوجــى عليــم   .ث

 ال .  ..السرية.و املمغنطة، أقوات الي امج، والبيانات األجهز ، الي امج، املراجع، الكتى، الوسا 

أي ضــرر يســببم املوظــا ألي مــن املوجــوقات الثابتــة و الثابتــة  ــي مــن مســؤوليات  ــو موظــا،  أصــولمو  ن الحفــا  علــى ممتلكــات البنــك  . ج

 تت ذ بحــق املو يتحمو مسؤولي
ً
فــق و ظــا العقو ــة املناســبة ة التعوي  عنم في حال  ان الضرر عن غي  قصد، أما في حال  ان مقصوقا

.
ً
 ما تراا امقار  التنفيذية مناسبا

 

 

 البريد اإللكترونيو توجيهات لمستعملي اإلنترنت 
 

علــى أي مــن  ــدمات االتصــاالت املكت ونيــة  أو لــى امنت نــت الــذين يــد لون ع البنكتسري  ذا التوجيهات على جميع املوظفين العاملين لدى 

 .البنكمن   ل عنوان م صي من أو  البنك  ل أجهز   واملعلوماتية سوا  أ انت من
 

 سياسة الدخول 
 

عمــو  واملســموح لهــم الــد ول   ــى امنت نــت بالخــدمات املتعلقــة لشــكو مبا ــر/غي  مبا ــر بمصــال البنــك مــوظفي  يجى حصر استعماالت  افة

 .البنك
 

 االستعمال المصرح به 
 

 املكت ونية واملعلوماتية للقيام بأي مما يلي:أي من  دمات االتصاالت و يمنع استعمال امنت نت  

 االنتفاع والكسى الشخص ي. .1

 نشر معلومات سرية. .2

 انتحال صخصية الغي . .3

 ت زيو رسا و تروج  را  سياسية. أو نشر  .4

ــر  .5 ــةت زيــــو رســـــا و تتضــــمن أمـــــور  ب أو نشــ ــد ، دـــــار  ،احيــ ــي)تحـــــرل  ، هديــ ــ ا( أو جن ـــــ ي  ،عر ــ ــاج  ،تشــــويم الســـــمعة أو افتـــــ ا   ،غيــ دـــــار   و  اعــ

 على اسم أو   ،تتضمن لغة ه ومية مهينة أو  ،املشا و 
ً
 .البنكسمعة  و  أية أمور أ رى من املمكن أن تنعكد سلبا

مــن قبــو أو ســمي مــن قبــو امقار  التنفيذيــة و/ رســال أيــة معلومــات مصــرفيم بــدون تفــوي  ر  أو و/البنــك معلومــات حــول  أو نشــر قــوا م  .6

 مراقبم االلتزام. يمسؤو  أحد

 ما  ابها. أو لهرمية  اأو الرسا و ال سلسلية  املشارألة في .7

 

وأي  ســا   فــي اســت دام الي يــد  ومراقبــة،املســتقبلة  ــي مت بعــة  أو املكت ونــي املرســلة ألما نوق تذألي  جميــع املــوظفين بــأن جميــع رســا و الي يــد 

. التنفيذية امقار  تراا ما فقو  املناسبة العقو ة بحق املوظا كت وني سات ذامل
ً
 مناسبا

 
 

 سورية-لبنك العربي حماية المعلومات المملوكة ل 
 

عنــد التعامــو مــع أيــة معلومــات ســريم أ ــرى وحماي هــا  أو امو مع املعلومات الخاصة بالبنــك يجى على املوظفين بذل العناية الفا قة عند التع

 نــــت قبــــو الحصــــول علــــى موافقــــة امقار  شــــر أي معلومــــة عيــــ  امنتن أو يمنــــع عــــر  و  ذلــــك وفقــــا ملــــا تتطلبــــم سياســــات البنــــكو االنكشــــا  مــــن 

 .  االلتزام  ةمراقب مدير التنفيذية وموافقة 
 

 المراقبة 
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 بنـــك ــي ملـــك للالبنـــك  ت الخاصــة بال ســـهيو امنت نــت مـــن  ــ ل األجهـــز   املعلومــات المـــي يــتم تباقلهـــا عيـــ   علـــى أن  افـــة البنــكسياســـة تــني 

ــة ال هـــة املســـتقبلة و الحـــق بتـــدقيق لبنـــك لاســـت ملـــك للمـــوظفين. لـــذا، فـــإن لو  ــة و لحاجـــة ا او ألمـــا تـــدعو محتـــوى املراســـ ت و مراقبـ ذلـــك لحمايـ

 سمع ها.و مصالحها  

 
 

 العامة المعلومات  
 

القيــوق المــي يفرضــها مــزوق و ملــوظفين االمتثــال لكافــة الشــروط علــى او  ،يجــى التحقــق مــن املعلومــات امل معــة مــن املصــاقر العامــة عيــ  امنت نــت

 عمالها.املعلومات العامة عند است
 

 فيروسات الحاسوب  
 

ــات  .أ ذلــــك ألغـــــرا  الوقايـــــة مـــــن في وســـــات و تعمالها املـــــواق المـــــي يجـــــري ت زيلهـــــا مــــن امنت نـــــت قبـــــو اســـــ و يجــــى أن يـــــتم فحـــــي جميـــــع امللفــ

 الحاسوف.

علـــى الفـــور فصـــو و فـــي حـــال  ـــاجم أي فيـــ وس ال هـــاا الخـــاص بـــك فإنـــم يجـــى عليـــك أوجهـــااك،  فـــي حـــال اال ـــ باا بوجـــوق فيـــ وس علـــى .ف

 الفي وس.املعلومات( بذلك لكي تقوم بإاالة  أنظمةر   ، و ب ي الدا ر  املعنية )قالبنكهاا عن الشبكة الدا لية لال 

 االحتفا  بالفي وسات  .ت
ً
 باتا

ً
 أية برامج  طر  أ رى محظور .تطوير  أو االحتفا    أو  ،تطوير ا أو يمنع منعا

يجــى أن يكــون  نالــك تحـــديف و فــي  ــو األوقــات، ألمـــا والبنــك ة أجهـــز  يجــى أن يكــون برنــامج الكشــا عـــن الفي وســات عــام  علــى  افــ  .ث

ســات ذات الع قــة.  ذا  ــان لــديك  ــكوك حــول عــدم ســي  العمليــة لشــكو صــحيح، فعليــك وفقــا ملــا تتطلبــم السياو مســتمر لهــذا الي نــامج 

. أنظمة قا ر صال بالدا ر  املعنية )االت
ً
 املعلومات( فورا

 من وجوق في وسات واملدمجة.)األقراص املرنة  علوماتيجى فحي جميع وسا و ت زين امل . ج
ً
 ذلك قبو استعمالها.و (  وفا

علومـــات( قبـــو فتحهـــا امل أنظمـــة قا ـــر )  ونيـــة املشـــكوك فـــي احتوا هـــا علـــى الفي وســـات   ـــى الـــدا ر  املختصـــةيجـــى  رســـال الرســـا و املكت . ح

  لو ا من الفي وسات.و ذلك لضمان س م ها و 
 

 المراسالت  
 

مــديرك  ، لــذا، فــإن جميــع الرســا و الصــاقر  يجــى أن تحــوا علــى موافقــةالبنــكأحــد أنظمــة االتصــال املســتعملة فــي  و لكت ونــي  ــ الي يــد ام .أ

 وفقا لهيكو تفوي  الص حيات املعمول بم.و املبا ر  

ــة بتزويـــد  ـــو املـــدرا  ســـتقوم امقار  التنفي .ف ــين ب دمـــم الي يـــد املكت ونـــيو ذيـ ــةيجـــى االلتـــ و  بعـــ  املـــوظفين املعنيـ عنـــد  زام بالقواعـــد التاليـ

 استعمال الي يد املكت وني:

د باســتعمال اســم مســتعار، اســت دم عنــوان املوضــوع لتبيــان الغــر  لــاو عــر  عــن نفســك لشــكو جيــد ومــن  ــ ل ذألــر اســمك بالكامــو 

 امتنع عن لوم ا  رين عي  الي يد املكت وني.و  ،يقمن الرسالة لشكو قق

 
 

 كلمات السر )الدخول( 
 

الخارجيــة يجــى أن  لمــات الســر املســتعملة ألغــرا   ــدمات امنت نــت و ون املعلومــات املنقولــة عيــ  امنت نــت غيــ  مشــفر ، فــإن األســما  نظرا لك

البنــك  ــبكات وأجهــز  و نفــد  لمــة الســر املســتعملة للــد ول علــى أنظمــة   نــا  عليــم، يجــى عــدم اســتعمالو يــتم اعتبار ــا علــى أاهــا غيــ  آمنــة. 

 يجى تغيي   لمات السر للد ول على امنت نت لشكو قوري.و ألما  ،نتللد ول   ى امنت  

 
 

 الحوادث األمنية 
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 ،وال ينحصــر علــى ،اشــتمو  ــذاو ، البنــكعلــى أجهــزا  أو   املشــروعة   ــى مصــاقر املعلومــات ســوا   انــت علــى امنت نــت تمنــع محــاوالت الــد ول غيــ 

 عن أيــة حــواقث مــن  ــذا النــوع  أو  ، لمة السر الخاصة لشخي آ ر ،استعمال الي يد املكت وني
ً
عــن أو نشر الفي وسات.  يجى التبليغ فورا

  املعلومات(.أنظمة  قا ر )   املختصةأي من األمور املشكوك بها   ى الدا ر 

 
 

 الترخيص )حقوق الملكية(وحقوق النشر   
 

اتفاقيــات و لهــا مــن امنت نــت ال ت ــرق أيــا مــن قــوانين املــواق المــي يجــري ت زيو تقع على عاتق املوظفين مسؤولية التأألد من أن  افة امللفات  .أ

 حقوق امللكية. أو  ،حقوق النشر ،الت  يي

ــت جاع عيـــ  امنت نـــت، فإنـــك تكـــون مســـؤوال عـــن ضـــمان ا معلومـــة قابلـــة أو برنـــامج بت زيـــو أي  ذا قمـــت  .ف ــرا    ،اللتـــزام بحقـــوق النشـــرل سـ بـ

ي حالــم  ــون االســت دام القــانوني ملنــتج مــا يحتــاج   ــى قفــع رســوم معينــم فأنــك أي حقــوق أ ــرى متعلقــة بهــا. فــ  أو حقــوق امللكيــة   ،االمتياا

  ذلك وفقا لإلجرا اتو لدفع املسؤول على الحصول على املوافقة على ا

حفظــم  أو أن جــرى ت زيلــم و  االة املنتج عن جميع األجهز  المي ســبق و ة فانم يجى  لغا  االعتياقية. في حالم لم يتم الحصول على املوافق

 عليها.

تنتجهــا مــن  ــ ل عملــك الحقوق املرتبطة بالرسا و املنشور  عيــ  امنت نــت مــن  ــ ل جهــااك، مثلهــا ألمثــو املــواق المــي و  ن حقوق النشر  .ت

. لاد لكو البنك ت ي 
ً
 صخصيا

 

 

 ل الخزينة والبنكية الخاصةالتوجيهات الخاصة بأعما .8
 

 عام 
 

بغـــ  و الخزينـــة وقوا ـــر البنكيـــة الخاصـــة، ومـــع ذلـــك، يجـــى علـــى جميـــع املـــوظفين ينطبـــق  ـــذا القســـم علـــى املـــوظفين العـــاملين فـــي قوا ـــر  .أ

 ل للتوجيهات املذ ور  في  ذا القسم من ميثاق السلوك املنهي.االمتثاو النظر عن طبيعة أعمالهم االلتزام  

أألوــ  تفصــي  مــن أو أ ــد صــرامة والضــوابط المــي تحكــم أعمــال الخزينــة  ،والتعليمــات ،القــوانين املحليــة الســارية املفعــول فــي حــال  ــون   .ف

  ذا التوجيهات فيجى على املوظفين االلتزام بها عوضا عن  ذا التوجيهات.

ـــو  .ت ـــى املــ ـــى علــ ــــةيجــ ـــم ،ظفين مراقبــ ـــرا  ، وفهــ ـــا ،وقــ ــــذا امليثــ ـــي  ــ ـــذ ور  فــ ـــات املــ ــــزام بالتوجيهــ ــــة وااللتــ ـــال الخزينــ ـــات أعمــ ــــى توجيهــ ـــافة   ــ ق  ضــ

 امجرا ات(.و )السياسات 

  يــ ا  الســوق فإنــم مــن الواجــى علــى املــوظفين التصــر  وفقــا ألعلــى أو البنــك عمليات ال سويق متعلقة لعمــ   أو سوا   انت التعام ت  .ث

 ا ة واألمانة.معايي  ال ز 

 و أعلى معايي  ال زا ة.البنك يجى على املوظفين التصر  وفي  افة األوقات بما ي دم مصلحة  . ج

 
 

 التعامل مع المعلومات السرية والحساسة 
 

ــرية  .أ ــية ن السـ ــي أمـــور أساسـ ــرار العميـــو  ـ ــان أسـ ــا  عليـــ و  ،وألتمـ ــا   ،م نـ ــع  فشـ ــام ت أو يمنـ ــة بالتعـ ــات الخاصـ ــة املعلومـ ــاألطرا  أو مناقشـ  ـ

ي التعامــو والمــي يجــى أن تعطــى  ــذا التفاصــيو مجـــرا  المــي  ــي جـــز  مبا ــر فــ و اســ ثنا مــن ذلــك األطــرا  املتعاملــة نفســها و املتعاملــة، 

 التعامو.

عنــد  صــدار التعليمــات بصــوت مرتفــع فــي غرفــة أو د اســتعمال ســماعات الهــاتا العاليــة )مكيــ ات الصــوت( يجــى  بــدا  حــرص  ضــافي عنــ  .ف

 التعامو.
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 انــت حساســة بالنســـبة أو ة املرألـــزي ســوا  أ انــت متعلقــة بتعليمـــات مصــر  ســوري وظفين عـــدم  فشــا  املعلومــات الســـريةيجــى علــى املــ  .ت

حصــلت عليهــا أيــة جهــة مــا فإنــم مــن املمكــن لهــذا ال هــة أن تحقــق أر احــا  و المــي لــ  )املعلومــات للسعر أم ال، وأليــة جهــة غيــ  مفوضــة  انــت

 م تحصو على مثو  ذا املعلومات(.تتفاقى  سا ر على حساف جهات أ رى لأو 

 أو غيــ  مبا ــر ، لغايــات االنتفــاع الشخصــ ي، أو الســرية، ســوا   ــان ذلــك بطريقــة مبا ــر  يجــى علــى املــوظفين عــدم اســتغ ل املعلومــات  .ث

 أصدقا هم. أو  ،ى املنفعة الشخصية ألاواجهم/اوجا هم، أقر ا همل ل

و  العمــ   لإلفشــا  بأيــة معلومــات المــي ال ينبغــي ألشــفها. عــ   أو  ،ملــوظفين ا و أ ،وعــد الوســطا  أو  هديــد  ،يمنــع املوظفــون وألي ســبى  ــان  . ج

 .مراقبة االلتزام مدير ن يبلغ ذلك   ى على ذلك،  ذا تعر  أي موظا   ى أي من البنوق املذ ور  أع ا فيجى عليم/عليها أ

البنــك فــذ  مــن قــبلهم ســوا   انــت بالنيابــة عــن بشــكو  ــافي  افــة التعــام ت املنو يجى على املــوظفين االحتفــا  ل ــ  ت مناســبة توضــ   . ح

 .البنكحفظ  ذا ال   ت بالطريقة والشكو املحدقين من قبو و  عداق يجى و ،  عن أي من عم  مأو 

المــي تــتم و اســ ثنا مــن ذلــك التعــام ت املصــرح بهــا و  ،ذلــك عنــد  جــرا   افــة تعــام ت الخزينــةو الهــاتا امل ــ لة يجــى اســت دام  طــوط  . خ

 .نكالبت آ ارج منش

ــوا   انـــــت  ـــــفهية  . ق ــي  افـــــة التعـــــام ت ســ ــة يجـــــى علـــــى املــــوظف أو فــ ــين فـــــي اســـــتعمالهم ملصـــــطلحات  لكت ونيــ ين أن يكونـــــوا واضـــــحين وققيقــ

 أو يجـــى تجنـــى اســـت دام الكلمـــات املضـــللة  ألمـــا ام املصـــطلحات الفنيـــة املقبولـــة فـــي الســـوق فقـــط.يجـــى اســـت دو التعامـــو الفنيـــة ألمـــا 

صــطلحات الفنيــة الخاصــة يجى  بدا  حرص  اص عنــد التعامــو مــع العمــ   الغيــ  معتــاقين علــى املو ألما  ،تلك غي  املفهومةو الغامضة  

 بالسوق.
 

  

 الخاصة فيما يتعلق بأعمال الخزينة والبنكية  تعارض المصالح 
 

وظفين يجـــى علـــى املـــوظفين تجنـــى وضـــع أنفســـهم فـــي مواقـــا قـــد ينـــتج ع هـــا تعارضـــا للمصـــال . علـــى ســـبيو املثـــال، يجـــى أن ال يكـــون املـــ  .أ

 ،لحســاف أاواجهم/اوجــا هم أو  ،ن منتجــات الخزينــة لحســابهم الشخصــ ي بيعــا ألي مــ  أو أنفسهم طرفا مقاب  ألي تعامــو ســوا   ــان  ــرا  

 .البنكيكون الطر  ا  ر بهذا التعامو  م عم   و ا هم،  أصدق أو  ،أقر ا هم  أو 

وأفــراق العا لــة  ،با ــر  )مثــال: مصــال  أاواجهم/اوجــا هميجــى علــى املــوظفين االحتفــا  ل ــ و يبــين جميــع مصــالحهم املبا ــر  وغيــ  امل .ف

 ين عليهم ماقيا( في منتجات الخزينة المي يتعاملون بها.املعتمد

الر ط املقصوق للتعام ت اململوألــة للمــوظفين مــع التعــام ت املطلو ــة مــن قبــو عمــ    و املقايضة(، والذي  ال يسمح بالتعامو املتوااي) .ت

 ملشتقات.ا  أو در على سعر أقوات األوراق املالية  والمي يمكن أن تؤ البنك  
 

ن  ــذا التعــار  تــم معال تم/مقابلتــم  مكانية لتعار  املصال ، فإنــم يجــى علــى املــوظفين  بــ ي مــدير م املبا ــر والتأألــد مــن أحيثما ورقت  

 لشكو  ا .

 
 

 الزائرون لغرفة التعامل 
 

بالزيارات   ى غرفة بشكو عام، ال يسمح و  ات لغرفة التداول من قبو مدير الخزينة.يجى أن يتم التنسيق املسبق واملوافقة على  افة الزيار 

ألمــا  ،ن ممكنا، يجى  ع م مــوظفي غرفــة الخزينــة مســبقا بهــذا الزيــاراتأينما  او  من  ي ا  السوق.أو التعامو سوا   ان ذلك من املوظفين 

 .في  افة األوقاتوأن يرافقوا  و الزوار البنك يجى على موظفي و 

 
 

 النزاهة 
 

 تحت طا لة املسا لة القانونية. مكانية ال هرف / االلتوا  على مطلى قانوني معين يجى على املوظفين عدم توجيم / ن   العم   م  .أ

 .مضللة أو معلومات  اطئة   أو نشر عبارات   أو على املوظفين عدم  صدار  يجى .ف
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  ال  ذا  انــــت التوصــــية ،حــــول االســــ ثمارات وألي جهــــة  انــــت ــــفهية  أو يجــــى علــــى املــــوظفين عــــدم التقــــدم بأيــــة توصــــيات مكتو ــــة  انــــت  .ت

 منطقية.و تس ند   ى أسد معقولة 

تلـــك املتعلقـــة بالتعــام ت عاليـــة االســـتدانة  أو التعــام ت ذات املخـــاطر العاليــة يجــى علـــى املــوظفين امفصـــاح عـــن املخــاطر املتضـــمنة فـــي  .ث

 ذلك قبو تنفيذ ا.و للعم   األطرا  في  ذا التعام ت 

التفضــيو أو ع عدق من العم  ، يجى على املوظفين عدم  عطــا  األولويــة فعند التعامو م ،التعامو مع  افة العم   لشكو عاقل  يجى . ج

مل موعة م هم على حساف ا  رين. ين ــحى  ــذا املبــدأ علــى تعــام ت الخزينــة لعــدق مــن العمــ   بامضــافة   ــى  ــدمات  أو ألحد العم   

 .البنكقدمة من قبو االس ثمار االس شارية امل

مارســات أل طا  الواضحة لآل رين.  ذا أعطى أحد  ي ا  الســوق ســعرا يظهــر أنــم  ــاطا فإنــم مــن امليجى على املوظفين عدم استغ ل ا . ح

 ذلك لتنبيم الشخي الذي يعطي السعر   ى  مكانية وجوق  طأ.و ال يد  أن يطلى منم  عاق  السعر 

رفــة املوظــا املســبقة لعمليــة ماليــة ألبيــ   وظا بتعامو ما يسبق تنفيذ تعليمــات العميــو مــرق  ملعقيام امل و ال يسمح بال هافت، والذي   . خ

 شتق ما ي.على م  أو سو  تؤدر على سعر أقا  ورقة مالية 

، والــذي البنــك يــراقات و الــذي ينــتج عــن التعامــو املفــرط بحســاف العميــو والــذي ســيزيد مــن عمــوالت و  ،ال يســمح باســتغ ل دقــة العميــو . ق

 .مفي وضع ما ي لاد بأحسن مما  ان عليأو مما يت ك العميو في وضع ما ي أسو  مما  ان عليعاق  

 
 

 التعامل للحساب الشخصي 
 

لحســاف أطــرا  ذوي ع قــة بهــم فــي  أو عنــد التعامــو لحســابهم الخــاص  مراقبــة االلتــزام مــدير لحصــول علــى موافقــة يجــى علــى املــوظفين ا .أ

 زينة.األقوات المي يتم التعامو بها في الخ

اســتغ ل املوظــا  أو البنــك حساف الشخص ي، فإنــم يمنــع اســت دام املوظــا لوضــعم لــدى م الحصول على املوافقة للتعامو للت  و حما ل .ف

ـــى  أو ات الحصـــــرية للمعلومـــــ  ـــي يحصـــــو علـــــى مكاســ ـــة بـــــأطرا  أ ـــــرى لكــ ـــور واملتعلقـــــة بتعـــــام ت  اصــ ـــ  املنشـــــور  لعامـــــة ال مهــ تلـــــك غيــ

 صخصية.

وتشــغلهم عــن أقا  املهــام املنوطــة  ،أوضــاعهم املاليــةعمليــات املضــار ة تعــر  املــوظفين أل طــار  هــدق   ن التعامــو للحســاف الشخصــ ي فــي .ت

األسباف، يمنع املوظفين من التعامو في عمليات املضار ة لحســابهم الخــاص  ال فــي حــاالت اســت نا ية  . لهذاالبنكوتؤدر على سمعة   ،بهم

ــبقة مـــن  ــى املوافقـــة املسـ ــي تحـــوا علـ ــ  متأمراقبـــة االلتـــزام دير مـــ و ـــي تلـــك المـ ــ  .  ذا  ـــان املوظـــا غيـ ــة معينـــة تعتيـ ــا  ذا  انـــت عمليـ ألـــد فيمـ

 با ر.امل االحصول على توجيم من مدير   ممضار ة فإن علي

 لحريــــة تصــــرفهم البنــــكو ي مراقبــــة االلتــــزام فــــي ؤ ســــ مل .ث
ً
أرصــــد   افــــة محــــافظ  ،التفــــوي  املطلــــق بــــتفحي والتحقــــق وفــــي أي وقــــت ووفقــــا

 موافقة مسبقين. أو لهم بدون  ذن   أي من ذوي الصلة  أو اململوألة من قبو املوظفين األوراق املالية  

 
 

 متطلبات التبليغ    
 

 عندما يعلمون بأن أيا من املوظفين قد قام بأي مما يلي: مراقبة االلتزام ر مدييجى على املوظفين  ب ي  .أ

 منفعة سوق الخزينة.  أو تصر  يضر في مصال  أي  ان طرفا في  .1

 على التالية: ،صرال تقتو  ،المي تشموو لشكاوى أي من العم      ان موضوعا .2

 السرقة. •

 .تسريى معلومات و اصة السرية م ها •

 . سا   استغ ل األموال •

 التزوير. •

 الغش.أو أي تصر  آ ر يتضمن االحتيال  •
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مــع أي مـــن فــي ســـوق أو ملتعاقــد  ال يســمح بـــرف  التعامــو مــع األطـــرا  ا .يتوجــى الرجــوع فـــي ال زاعــات علــى التعـــام ت   ــى مــدير الخزينـــة .ف

ــة  انـــ أو اس نـــزاع صخصـــ ي. ال يســـمح للمـــوظفين رفـــ  التعامـــو لشـــكو عـــام الوســـطا  علـــى أســـ   حالـــةت  ال فـــي رفـــ  التعامـــو مـــع أي جهـ

 است دام  امو حد اال تمان املمنوح.

 

 البنـك في ة(الخارجي األجنبية الحسابات على الضريبي االلتزام قانون) الفاتكا منظومة تطبيق .9

 سورية-بيلعرا
 تفســاراتاس للعمــ    ــان  و ذا ،الفاتكــا قــانون  عــن ضــريبيةأو  قانونيــة اس شــارات أي تقــديم ســورية – العربــي البنك ملوظفي يجوا  ال •

 .الضريبي أو  القانوني مس شار م بمراجعة عليهم ،الفاتكا نماذج  أو  األمريكية امقامة أو  اله ر  قوانين  حول 

 – ســورية – العربــي البنــك مــوظفي يمنــع •
ً
  منعــا

ً
 التعــر   مكانيــة مــن لل هــرف، الســابقين، املحتملــين( العمــ   )القــا مين  ن ــ  مــن-باتــا

  ــكو بــأي) IRS (األمريكيــة الدا ليــة اميــراقات ملصــلحة عــ هم وامبــ ي الفاتكــا تطبيــق بــاتمتطل حســى ،أمــريكيين  ألأصــخاص علــيهم

 .األمر تطلى  ذا/ال هائي الفصو طا لة تحت ،األ كال من

 

 الموظفين بحسابات يتعلق فيما عامة أحكام .10
 

 طا لــة تحــت اــت بنكــي،... ل (ى،  يــداع، تحويــو،  نت نســح) األ ــكال مــن  ــكو بــأي العمــ   حســابات فــي املــوظفين  تعامــو عمنــ  •

  وذلــك املســؤولية،
ً
 تســااالت حــولهم تــدور  أن  املمكــن مــن أصــخاص مــع موظفيهــا حســابات  ــ ل مــن التعامــو مــن ملؤسســ نا حمايــة

 .بها املعمول  املصرفية األعرا  ي الا مما عم    واهم   ى بامضافة الرقابية، ال هات م تلا قبو من عينةم

  الشخصــية لغاياتــم يســت دم البنــك فــي فقــط دواحــ  بحســاف املوظــا يحــتفظ •
ً
 وجــوق واعتيــ  وق لــم،  مكانياتــم حــدوق وفــي حصــرا

 مشــت ألة، حســابات وجــوق حــال وفــي  ــذا، .ع هــا امبــ ي يتوجــى الفــةم  ميــ ر  غيــ  ألبيــ   بمبــالغ الحســاف تحريــكأو  أ ــرى  حســابات

 مــع املســبقة املوافقــة أ ــذ وجــوف علــى تــني والمــي  ميمهــا،تع ســابقا تــم والمــي  للمــوظفين  املشــت ألة الحســابات لتعليمــات ت ضــع فإاهــا

 حســى املطلــوف املزقوجــة الرقابــة مبــدأ بتطبيــق ،املعنيــة الــدوا ر  ــ ل مــن الحســابات تلــك حر ــات ومراقبــة بــاالط ع البنــك تفوي 

 .30/3/2014الصاقر بتاري   683ن تعميم السيد الحاألم رقم البند األول م

 

 

 

 :شكاويالديم  قلت .11
 

 مـــن حرصـــنا علـــى  لـــق بائـــة عمـــو صـــحية وســـليمة  اليـــة مـــن أيـــة معوقـــات بمـــا يكفـــو حســـن ســـي  العمـــو وفـــق أفضـــو تطبيـــق ، تـــم انط 
ً
قـــا

ــي ا ــكاوى املـــ  syria.sy-laint@arabbankCompت صـــيي الي يـــد االلكت ونـ ــر  ا الســـتقبال  ـ ــت م الشـــكوى مـــن قبـــو قا ـ ــتم اسـ وظفين حيـــف يـ

لســرية قون حاجــة املوظــا مرســال ن ــخة مــن الشــكوى   ــى أي طــر  آ ــر  ــريطة أن ال تكــون املــوارق البشــرية فقــط لضــمان الخصوصــية وا

عر  املوظا للعقو ة الشكوى أليدية أو مفتعلة حيف أاها ستعتي  حينئذ بمثابة م الفة  . وستع

 

 

  



 

ال  ا المستند بجميع محتوياته يجب آ ألي أطراف خارجية أخرى. هذ  عمالء أولل  ةأو موجه  ةغير معد  ةيحتوي هذا المستند على توجيهات وتعليمات داخلي 
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 سورية-هد الشخصي بااللتزام بميثاق السلوك المهني للبنك العربينموذج التع .12
 

 

 ئااللتــزام باملبــاقو ل متثــال  ســورية-البنــك العربــي ، ولقــد فهمــت واجبــاتي ألموظــا فــي ســورية-لبنــك العربــي ميثاق السلوك املنهــي ل أقر بأنني قد قرأت

  ذا. املوجز  في ميثاق السلوك املنهي و ي  املذ ور  والسياسات واملعاي

 

 

 يشكو عقد توظيا / عمو. و أااللتزام ميثاق السلوك املنهي  ذا ال ينش ئ و ألما أقرك بأن قبو ي ل متثال 

 

 

 ______________________________الث ثي:   الرجا  ألتابة اسمك

 

 

 : _____________________الرجا  التوقيع  نا: __________________   التاري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


