ميثاق السلوك المهني للبنك العربي -سورية

يتوجب على جميع موظفي البنك العربي -سورية قراءة ،فهم ،والتقيد بمحتويات ميثاق السلوك املنهي هذا ،كما ويتوجب عليهم
أيضا إتباع وااللتزام بنص وروح هذا امليثاق .سيتم مراجعة وتحديث هذا امليثاق بشكل دوري من قبل إدارة مراقبه االلتزام للبنك
العربي -سورية .إن محتويات هذا امليثاق ال ينبغي أن تلغي أو تتجاوز القوانين ،التعليمات ،أو األنظمة املعمول بها والتي تحكم
أعضاء البنك العربي -سورية .في حالة وجود تعارض بين محتويات هذا امليثاق وبين القوانين والتعليمات ،واألنظمة املوضوعة
من قبل السلطات الرقابية أو التشريعية فيجب إتباع واألخذ بأيهما كان أشد صرامة إلى املدى الذي ال يتم فيه مخالفه القوانين
والتعليمات الصادرة عن السلطات الرقابية.

يحتوي هذا المستند على توجيهات وتعليمات داخلية غير معدة أو موجهة للعمالء أو ألي أطراف خارجية أخرى .هذا المستند بجميع محتوياته يجب آال
يفسر على أنه تصريح قانوني ملزم ضد البنك العربي -سورية أو يستخدم للمحاجة القانونية ضده.
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مقدمة:
يلت ــزم البن ــك العرب ــي–س ــورية بممارس ــة افـ ــة أعمال ــم وف ــي م تل ــا أم ــاألن تواج ــدا بـ ــأعلى املع ــايي األ قي ــة وال زا ــة املهني ــة ف ــي الصـ ــناعة
املص ــرفية .وعلي ــم ،يس ــري ميث ــاق الس ــلوك املنه ــي ـذا عل ــى اف ــة م ــوظفي البن ــك العرب ــي-س ــورية ،بم ــن ف ــيهم امل ــديرين واملش ــرفين وامل ــوظفين
امل ــؤقتين واملت ــدر ين ،حي ــف ي ــوفر له ــم امر ـ ــاقات ال ام ــة عن ــد القي ــام بواجب ــا هم مسـ ـ ندين فـ ــي ذل ــك ــى الواجب ــات وااللتزام ــات القانونيـ ــة
واأل قية.
يحرص البنك العربي-سورية على تلبية وتجــاوا االحتياطــات املاليــة للمجتمعــات المــي ي ــدمها وقعــم اقتصــاقيات العــالم العربــي .و نــا عليــم،
فانــم يتوجــى علــى املــوظفين القيــام بواجبــا هم بكــو حــرص واج هــاق وأن يثــابروا قا مــا علــى العمــو لتطــوير أقا هــم واالرتقــا بجــوق الخــدمات.
وعليــم ،فـ بــد مــن التأأليــد علــى أ ميــة االحتـ ام املتبــاقل بــين املــوظفين وعلــى أقا هــم ملهــامهم لشــفافية والتصــر بمهنيــة عاليــة و ــذل ال هــد
ال ام لضمان املعاملة بإنصا ملوظفي وعم البنك العربي-سورية بامضافة ى املتعاملين معم أوأي جهة ارجية أ رى .و ما أن تقــديم
أية بيانات أو معلومات اطئة أو مضللة و أمر غي مقبول ،فيتوقع من موظفي البنك العربي-سورية أقا مهامهم بكو ص ونزا ة.
وحي ــف أن ــم ال يمك ــن ألتاب ــة ميث ــاق يتط ــرق ــى اف ــة املواق ــا والح ــاالت الم ــي م ــن املمك ــن أن تواج ــم ف ــي س ــياق ع ق ــات العم ــو ،فيتوق ــع م ــن
املــوظفين التعامــو مــع املواقــا الخاصــة المــي لــم يشــملها ميثــاق الســلوك املنهــي ــذا بك ـو حكمــة وحســن تصــر واالســتجابة لتلــك املواقــا
عنــد حــدووها وامبـ ي عــن أيــة م الفــات ن وجــدت .ومــن ناحيــة أ ــرى ،فانــم يتوجــى علــى املشــرفين واملــديرين أن يعملــوا علــى تعزيــز وترســي
املثو األ قية وقبول اال ت فات والفروقــات فــي بائــة العمــو وأن يتبنــوا مبــدأ تاحــة الفــرص العاقلــة للمــوظفين وأن يكونــوا األنمــوذج الــذي
يحتذى بم في ممارسة أعمالهم و ما يتوافق مع قواعد السلوك املنهي وضمان التزام افة املوظفين بهذا امليثاق.
واملتوق ــع م ــن اف ــة امل ــوظفين أن ي ــؤقوا واجب ــا هم بم ــا يتف ــق م ــع الق ــوانين واألنظم ــة والسياس ــات والتوجيه ــات وامج ـرا ات الم ــي تحك ــم أعم ـال
البنك العربي-سورية ،حيف سيت تى على املخالفــات لهــذا السياســات والتوجيهــات وامجـرا ات و نــوق ميثــاق الســلوك املنهــي جـرا ات تأقيبيــة
مناس ــبة ق ــد تص ــو ــى الفص ــو م ــن الوظيف ــة .وف ــي ح ــال انط ــوت املخالف ــة عل ــى جريم ــة أو تص ــر ذي طبيع ــة جنا ي ــة ،ف ــان األم ــر س ــيحال ــى
السلطات املختصة قون ام ل بحق البنك العربي-سورية في ات اذ أي جرا آ ر يتعلق بهذا التصر امجرامي.
يتوج ــى عل ــى امل ــوظفين ال ــدق توقي ــع ق ـرار ب ــأاهم ق ــد ق ــراوا وفهم ــوا م ــا ج ــا ف ــي ميث ــاق الس ــلوك املنه ــي للبن ــك العرب ــي -س ــورية ،وأاه ــم س ــو
يقومــون بــااللتزام بــم .ألمــا أنــم ،يجــى علــى جميــع املــوظفين تقــديم تعهــد ،عنــدما يطلــى مـ هم ذلــك ،يقــر املوظــا بموجبــم أنــم قــدا اطلــع علــى
مضــمون ميثــاق الس ــلوك املنهــي ،بامضــافة ــى التــزام جمي ــع املــوظفين بإتمــام أي ت ــدريى ــاص بميث ــاق الســلوك املنهــي يطلب ــم البنــك العرب ــي-
سورية.
ومن املتوقع أيضا من املــوظفين أن يتعــاونوا مــع أيــة جهــة قا ليــة صـاحبة صـ حية فــي جـرا تحقيــق أوتــدقيق .وعـ و علــى ذلــك ،يتوقــع مــن
املوظفين أن يقوموا ،قون بطا  ،بإب ي مدير الدا ر المي ي بعــون لهــا \مــدير املنطقــة\ مــدير امقار المــي ي بعــون لهــا فــي امقار العامــة ومــدير
قار املوارق البشرية في حال أصبح أي م هم طرفا في تحقيق أو تدقيق ارجي ،ريطة أن تسمح القوانين أوال هات القا مــة علــى التحقيــق
بمثو ذا التبليغ.
ذا انت لديك أية أسئلة حول ذا امليثاق أوأية استفسارات حول مواقــا مشــكوك فيهــا أو ســو ســلوك محتمــو أو تضــارف فــي املصــال أو
حول معايي ونزا ة األقا  ،فانم يتوجى توجيم ذا االستفسارات ى مدير الــدا ر المــي ت بــع لهــا \مــدير املنطقــة\ مــدير امقار المــي ت بــع لهــا
في امقار العامة .وفي حال وجوق ا ت فات في وجهات النظر \ التفسي ات .فان لل نة املوارق البشرية املرجعيــة ال ها يــة فــي تفســي بنــوق ــذا
امليثاق.

 .2عــــــــام وتعريفــات
إرشادات عامة
2.1.1

ال يمكن ألي ميثاق للسلوك املنهي وضع التصرفات ال قة وامل مة لكو موقا من املواقا ،وال ّ
يتعين عليم ذلك .ن البنك العربــي -
سورية يعتمد على و موظا من موظفيم في الحكم على و ما وصحيح وم م وفي أي موقا من املواقا.
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 2.1.2يسري ميثاق السلوك املنهي ذا على جميع ممثلي البنك العربي -سورية بما فيهم أعضــا مجلــد امقار  ،امقاريــين بجميــع مســتويا هم
امقاريــة ،امل ــوظفين ،املــوظفين امل ــؤقتين ،املتــدر ين ،واملتعاق ــدين واملس ش ــارين املســتقلين .يتوج ــى ق ـرا ــذا امليثــاق مقت ن ــا لسياس ــات
وحد العمو المي ت بع لها ،ألما ويقع على عاتقك مسؤولية االط ع ــذا السياســات وأيــة سياســات ضــافية مكملــم تنطبــق علــى وحــد
العمو المي ت بع لها.
 2.1.3يتوجــى عليــك اســتكمال امــو البيانــات املطلو ــة بموجــى نمووو ا التعهوود الي و ي بووااللتزام بميثوواق السوولوك املنهووي للبنووك العربووي -
سورية واملرفق بهذا املس ند وتوقيعم [بند ( ])12عند االنضمام ى البنك العربي –سورية بإ را وحفظ قا ر املوارق البشرية.
 2.1.4نش ـ عك علــى مناقشــة أيــة تســااالت تــدور فــي لــدك حــول ــذا امليثــاق أوحــول أيــة تصــرفات حصــلت فــي املا ـ ي أوتحصــو فــي الوق ــت
ً
ً
الحاضر أوقد تحصو مستقب مع مدير قار مراقبة االلتزام ووفقا للظرو يمكنك م اطبة قا ر املوارق البشرية.
 2.1.5ذا ــان ل ــديك أي ــة أس ــئلة ح ــول ــذا امليث ــاق أو ح ــول أي ــة سياس ــات ض ــافية مكمل ــم أوف ــي حال ــة وج ــوق تع ــار ب ــين ــذا امليث ــاق و ــين
القوانين ،األنظمــة ،أوالتعليمــات أوحمــا ذا ــان لــديك أيــة تســااالت تتعلــق بتفســي القــوانين ّ
املطبقــة أوالواجبـة التطبيــق فيجــى عليــك
مناقش ها مع مدير قار مراقبة االلتزام و/أو قا ر املوارق البشرية.
 2.1.6ذا ان نالك أي سبى يدعوك ى االعتقاق بوجوق م الفة أو بإمكانيــة ارتكــاف م الفـة لهــذا امليثــاق ،فيجــى عليــك بـ ي ــذا األمــر،
و صورا مكتو ة ،ى جميع ال هات التالية :مديرك املبا ر ،قا ر املوارق البشرية ،ومدير قار مراقبة االلتزام.
 2.1.7ن التغطي ــة أوال س ــت عل ــى األ ط ــا وح ــاالت ام م ــال أومحاول ــة حماي ــة ام ـ ك ال ــذين ق ــاموا بم الف ــم الق ــوانين ،التعليم ــات ،أو ــذا
امليث ــاق يع ــد بمثاب ــة م الف ــم مليث ــاق الس ــلوك املنه ــي ــذا .ذا قم ــت متعم ــدا بتجا ــو أو التغطي ــة أوال س ــت عل ــى أي ــة تص ــرفات غي ـ ال ق ــة
ً
صاقر عن أحد ام ك فساتم اعتبارك متواطئا في ارتكاف ذا املخالفة.
 2.1.8ســاتم التعامــو مــع التقــارير الخاصــة باملخالفــات لسـ ّـرية تامــة و ــى املــدى املمكــن ،ولــن يتعــر لــىذى أي موظــا يشــك بوجــوق م الفـة
ويقوم بالتبليغ ع ها بأمانة وحسن نية.
 2.1.9س ــاتم التحقي ــق ف ــي ــو الح ــاالت الم ــي يش ـ بم بم الف ه ــا له ــذا امليث ــاق ،ألم ــا وس ــاتم التحقي ــق أيض ــا ب ــأي حال ــم يش ـ بم بأاه ــا تمث ــو رق ــا
للثق ــة املتباقل ــة ب ــين البنـ ــك العرب ــي -س ــورية وموظفيـ ــم أو ــين أعض ــا البن ــك العربـ ــي -س ــورية وعم ــم ،أو ـ ــين البن ــك العرب ــي -سـ ــورية
وال هات الرقابية المي تشر عليم.
 2.1.10س ــاتم ات ــاذ امج ـرا ات املناس ــبة ف ــي ح ــال قي ــام التحقي ــق بإدب ــات وج ــوق م الف ـة لسياس ــات البن ــك العرب ــي -س ــورية ،أو أنظمت ــم ،أو
القــوانين والتعليمــات الســارية املفعــول ،أوقواعــد ــذا امليثــاق .فــي حــال دبــوت وجــوق م الفــة ذات ــكو جنـائي فإنــم ســاتم تحويلهــا ــى
السلطات املعنية قون سقاط حق البنك العربي -سورية في ات اذ أية جرا ات أ رى.

مالحظة هامة لجميع الموظفين
ً
ال يش ــكو ـ ــذا امليث ــاق وال ينبغـ ــي أن يفس ــر علـ ــى ان ــم يشـ ــكو عق ــد توظيا/عمـ ــو س ــوا ملـ ــد مح ــدقا أوغيـ ـ مح ــدقا ،ألمـ ــا أن ــم ال يمثـ ــو ضـ ــمانا
الستمرارية التوظيا/العمو لدى البنك العربي -سورية.

التعريفات
2.3.1
2.3.2
2.3.3

البنك العربي -سورية/أعضا البنك العربي -سورية :البنك.
امقار التنفيذية :املدير العام ومساعديم ومدرا الصا االول.
موظفي البنك العربــي -ســورية :أعضــا مجلــد امقار  ،امقاريــين بجميــع مســتويا هم امقاريــة ،املــوظفين ،املــوظفين املــؤقتين ،املتــدر ين،
املتعاقدين واملس شارين املستقلين لدى البنك العربي -سورية.

 .3المقدمة
3.1

ً
يرتبط نجاح البنك ارتباطا وديقا بالثقة املمنوحة لم من قبو موظفيم ،عم ا ،ال هات الرقابية المي تشر عليم واملسا مين فيم.

يحتوي هذا المستند على توجيهات وتعليمات داخلية غير معدة أو موجهة للعمالء أو ألي أطراف خارجية أخرى .هذا المستند بجميع محتوياته يجب آال
يفسر على أنه تصريح قانوني ملزم ضد البنك العربي -سورية أو يستخدم للمحاجة القانونية ضده.
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ن مواص ــلة النج ــاح ف ــي قط ـاع الخ ــدمات املالي ــة يس ــتلزم الحف ــا عل ــى الثق ــة والس ــمعة الحس ــنة ف ــي جمي ــع الظ ــرو واألوق ــات .وعلي ــم،
يتوجــى عل ــى البن ــك املحافظ ــة عل ــى نزا ت ــم وس ــمعتم الحس ــنة ف ــنحن نعتي ـ أوص ــيا عل ــى وقائ ــع وأم ــوال عم ن ــا ونح ــن ملزم ــون بحماي ــة
مصال عم نا والتقيد باألنظمة والقوانين والتعليمات المي تحكم عملنا.
يهد ذا امليثاق ى وضع اللبنات األساسية للعمو واملمارسات األ قية السليمة والخالية من األ طا .
ً
ن جميع املوظفين مطالبين بالتصر وفقا ألعلى معايي ال زا ة الشخصية واملهنية ،حيف لــن نســمح باملســاومة علــى ــذا ال زا ــة ألي
ً
منفعــة صخص ــية أومنفع ــة مزعوم ــة تتعل ــق بالبن ــك ونظ ـرا لكون ــك ج ــز ا م ــن البن ــك فأن ــت مع ــر ملب ــدأ املحاس ــبة حي ــف يتوج ــى علي ــك
التقيد بالقوانين واألنظمة والتعليمــات الصــاقر عــن الســلطات ال شــراعية والرقابيــة وسياســات البنــك ووحــد عملــك وميثــاق الســلوك
ذا.
ف ــي ح ــال م الف ــة بن ــوق ــذا امليث ــاق ،ي ــتم تطبي ــق العقو ــات املنص ــوص عليه ــا ض ــمن السياس ــات وامج ـرا ات املعتم ــد للبن ــك ،وال ي ــتم
امعفا من تلك العقو ات ال بموافقة اصولية من قبو املدير العام بنا ً على تنساى من مدير الدا ر املعنية وقا ر املوارق البشرية.

3.2

3.3
3.4

5.3

 .4نطاق المسؤوليات
عــــــــام
يهد البنك العربي -سورية ى تقديم الخدمات املالية لشكو فعال ،متقن ،مر ح ،و أعلى قرجات ال زا ة ،ليضع نفسم فــي مرألــز ذوتــأدي قا ــم
على قطاع األعمال الذي تنشط بم ،وعليم ،فإنم يتوجى على و موظا املسا مة في تحقيق ذا الهد .

يشتمل نطاق المسؤوليات على ما يلي:
العمالء
أ.
ف.
ت.
ث.

نح ــن نق ــوم بتق ــديم ــدمات تنافس ــية ب ــاحت ا ت ــام ،ض ــافة ــى ابتك ــار ــدمات ومنتج ــات تلب ــي متطلب ــات واحتياج ــات عم ن ــا بأس ــلوف
منظم وققيق وألفؤ.
ً
نحن نحافظ قا ما على املظهر ،والصور  ،والتصر امل م الذي يفيد واعزا من وضع وسمعة البنك.
يتوجــى علينــا تجــاوا توقعــات عم نــا ،حيــف ســنقوم بتزويــد م بأفضــو الخــدمات واملنتجــات امل مــة لهــم وذلــك لعــد تفهــم احتياجــا هم
ّ
وظروفهم املالية .سنقوم بتوفي الخدمة أواملنتج ذا ما توفرت لدينا الر صة واملؤ ت ،والخي ات املناسبة.
في حالة تقديمنا للمشور  ،فعلينا التأألد أن تكون املشور صاققة وواضحة .ن املشور الخاطئة أواملضللة غي مقبولة على امط ق.

الموظفون
ي ـوفر البنــك العربــي -ســورية مراألــز وظيفيــة مميــز وامتيــااات عاقل ـة ومنافســة تس ـ ند ــى املســا مة الفرقيــة فــي نجــاح العمــو ســوا فــي الوقــت
ً
الحاض ـ ــر أو مس ـ ــتقب  .وي ـ ـؤمن البن ـ ــك العرب ـ ــي -س ـ ــورية بمب ـ ــدأ تس ـ ــاوي ف ـ ــرص العم ـ ــو و ل ـ ــق بائ ـ ــة عم ـ ــو ال تقب ـ ــو أي ـ ــة تفرق ـ ــة ،أو تميي ـ ــز ،أو
مضايقات/تحر ات.
ً
ّ
ألمــا ًيشـ ع البنــك العربــي-ســورية قا مــا موظفيــم علــى الــتعلم املســتمر وتطــوير الــذات ،للحصــول علــى قرجــات علميــة أعلــى ،أو ــهاقات مهنيــة
ً
مت صصة .وعليم ،يلتزم البنك العربي-سورية قا ما بتدريى موظفيم وتوفي افة املوارق ال امة لتحقيق ذا الغر .

الجهات الرقابية والحكومية
أ .يج ــى عل ــى جمي ــع امل ــوظفين التقي ــد الت ــام و دق ــة بجمي ــع الق ــوانين والتعليم ــات الس ــارية املفع ــول ،والتوجيه ــات ،واملع ــايي  ،بامض ــافة ــى
ممارسات السوق.
ف .ن أي م الفة للقوانين والتعليمــات ،أو األنظمــة ،أو سياســات البنــك ،أو أي مــن قواعـد ــذا امليثــاق ،أو القيــام بــأي تصــر غيـ مســؤول،
أوحمــا القيــام بأيــة مجاافــات غي ـ ضــرورية ،ال يمكــن قبولهــا أوتي ير ــا بــأي حــال مــن األحــوال تحــت ق ــر مثــو تحقيــق الر حيـة أوعلــى أاهــا
تمارس من قبو املنافسين أوغي م في السوق.

يحتوي هذا المستند على توجيهات وتعليمات داخلية غير معدة أو موجهة للعمالء أو ألي أطراف خارجية أخرى .هذا المستند بجميع محتوياته يجب آال
يفسر على أنه تصريح قانوني ملزم ضد البنك العربي -سورية أو يستخدم للمحاجة القانونية ضده.
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ت .ال يمكــن م الف ـة القــوانين أو التعليمــات ســارية املفعــول ألاهــا غي ـ مناســبة أوألن املنافســون ال يتقيــدون بهــا ،بــو يجــى أن نحــاول الضــغط
لتغي ا أو تعديلها واسعى البنك ى تعزيز الثقة والتفا م بانم و ين ال هات الرقابية المي تحكم عملم.

المنافسون
نحن نحت م املمارسات العامة للعمو املصرفي ،ال أننــا نســعى نحـوالتميز مــن ـ ل نوعيــة ــدماتنا املدروســة ،وفعالي نــا ،و ّ
حرفي نــا ،وأســعارنا
املنافس ــة .يمن ــع امل ــوظفين م ــن القي ــام بأي ــة اس ش ــارات تس ــعي ية م ــع املنافس ــين ،والم ــي ق ــد ت ــؤقي ــى تع ــري عم ن ــا ــى م ــاطر أوت ــدني ف ــي
مصالحهم أوحما ت لق ظروفا قد تلحق األذى بمصالحهم.

البيئة االجتماعية
نحــن نــؤقي أعمالنــا املصــرفية ألأعضــا مســؤولين فــي امل تمــع ونتجنــى أدنــا قيامنــا بأعمالنــا أيــة ممارســات قــد تــؤدر ســلبا علــى ســمعة البنــك
أوعلى املسا مين فيم أوعلى القطاع املصرفي .سو نقوم بأفضو ما في وسعنا لخدمة امل تمع الذي نعمو بم ومعم.

 .5مسؤوليات موظفي البنك العربي -سورية
عـــــــام
و موظا منا لديم مســؤولية صخصــية وفرقيــة تلزمــم علــى تقيــيم األمــور بمعقوليــة ومنطقيــة ،وعلــى تطبيــق أعلــى معــايي ال زا ــة األ قيــة فــي
العمــو ،وعلــى االلتــزام بحرفيــة وروح األنظمــة والقــوانين المــي تحكــم عملنــا ،ضــافة ــى السياســات وامجـرا ات الدا ليــة املطبقــة واملعتمــد مــن
قبو البنك ،ومراعا ال سلسو الوظيفي (سلم الص حيات) في سياق العمو اليومي.

مسؤوليات جميع الموظفين:
أ.
ف.
ت.
ث.
ج.
ح.
خ.
ق.

ذ.

االنصـ ــياع التـ ــام ل ميـ ــع القـ ــوانين السـ ــارية املفعـ ــول ،والتعليمـ ــات ،واألنظمـ ــة وامر ـ ــاقات ،وممارسـ ــات السـ ــوق بامضـ ــافة ـ ــى التعليمـ ــات
الدا لية ،والتوجيهات ،والقواعد املعمول بها لدى البنك وتعليمات مصر سورية املرألزي.
التعر والعلم بالسياسات وامجرا ات املتعلقة بأعمالهم وتطبيقها بوعي تام و أفضو ما بوسعهم من مكانيات.
طرح األسئلة في حاالت االلتباس أو الغمو  ،والتقدم باقت احات للتطوير نحو األفضو.
القيام بكو ما في وسعهم سوا على الصعيد الفرقي أوال ماعي لتحقيق األ دا املوضوعة واملشت ألة.
ّ
والحرفية العالية ،وحسن األقا  ،واالحت ام املتباقل ،واحت ام الذات.
املسا مة في لق أجوا عمو ،تش ع على الثقة،
بذل أقص ا جهوق م في دمة البنك وحماية مصالحم ومصال عم م أدنا ساعات العمو الرسمي أو ارجم.
يجــى على املوظــا احت ام راســا م وام م في العمو ،واتباع قواعد العمو املهنية السليمة.
أن الهاتا متوفر لغايات العمــو املشــروعة ،لــذا يطلــى مــنكم الحــد مــا أمكــن مــن اســت دامم ألغـرا صخصــية ــي ال يــؤدر ذلــك علــى أقا
عملكــم الي ــومي .باألض ــافة ــى ذلــك ،يتع ــين عل ــيكم اس ــت دام اله ــاتا مــن قون اع ــاج ا ــرين .وف ــي ح ــال عــدم تواج ــدألم ف ــي املكت ــى ،م ــن
املستحسن تحويو اتصالتكم ى الزم الذين يستطيعون تقديم املساعد ال امــة و التــا ي تلبيــة املكاملــات الهاتفيــة املوجهــة لــيكم أدنــا
غيابكم.
علــى املوظــا التعامــو مــع ام م ومشــارأل هم آرا م بمهنيــة وموضوعية عالية ،وتقديم املس ــاعد له ــم حيثمــا أمك ــن ،لحــو املشــك ت المــي
تواجههم في مجال العمو.

مسؤوليات إضافية للمدراء المباشرين:
أ .تطبيق وتعزيز املباقئ املذ ور في ميثاق السلوك املنهي ذا.
ف .قياق  ،و ر اق ،ومساعد املوظفين في أقا األعمال املناطة بهم.

يحتوي هذا المستند على توجيهات وتعليمات داخلية غير معدة أو موجهة للعمالء أو ألي أطراف خارجية أخرى .هذا المستند بجميع محتوياته يجب آال
يفسر على أنه تصريح قانوني ملزم ضد البنك العربي -سورية أو يستخدم للمحاجة القانونية ضده.
إدارة مراقبه االلتزام
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 .6العمليات المصرفية العامة
التعامل مع المعلومات
السرية  /الخصوصية
أ.

ف.
ت.
ث.

ج.

ح.
خ.
ق.
ذ.

ر.

ن أي نــوع مــن املعلومــات الم ــي ق ـد تحصــو عليه ـا م ــن ـ ل أقا ك لعملــك والم ــي ال تكــون متاحــة لعامــة ال مه ــور ،تعتي ـ ّ
حساســة وس ـ ّـرية
للغايــة ،ويجــى عــدم ألشــفها أوامفصــاح ع هــا ،أوتســرياها أونقلهـا ألي جهــة ارجيــة ،ألمــا وال يجــوا اســت دامها ألي غــر ــان ــارج عــن
املهــام املنوط ــة ب ــك .يس ــري ــذا املبــدأ ــى الح ــد ال ــذي ال يتع ــار مــع الق ــوانين والتعليم ــات الم ــي تحك ــم البنــك واس ــري لش ــكو ــاص عل ــى
املعلومات والتعليمات الوارق من مصر سورية املرألزي.
ن تباقل املعلومات السرية بـين البنــك أو ــين مــوظفي البنــك ،محكومــة بقاعــد االحاجــة للمعرفــةا .علينــا قراك أنــم مــن املمكــن أن تكــون
ذا املعلومات اضعة ى متطلبات امفصاح ،وذلك امتثاال ى القوانين والتعليمات املرعية.
نــاك معلومــات ذات طــالع ســري ت ــي أقســام معينــة بــذا ها ( القســم القــانوني ،قار مراقبــة االلتــزام ... ،ل ـ ) ال يجــوا اط ـ ع املــوظفين
عليها ،وذلك امتثاال للقوانين والتعليمات املرعية.
عل ــى امل ــوظفين ات ــاذ اف ــة االحتياط ــات املناس ــبة واملنطقي ــة وال ام ــة لحماي ــة س ــرية و صوص ــية مث ــو ــذا املعلوم ــات ض ــد أي ــة ا ت اق ــات
أوأصـ ــخاص غيـ ـ م ـ ـ ّـولين بمعرف هـ ــا (سـ ــوا أ ـ ــانوا قا ـ ــو البنـ ــك أم ارجـ ـم) وحماي هـ ــا مـ ــن الضـ ــياع أوالـ ــد ول غي ـ ـ املصـ ــرح بـ ــم أو سـ ــا
االست دام أوالتغيي غي املصرح بم.
ً
يمنع منعا باتا عطا أو مشارألة أي جهة ارجية بأية معلومات سرية تتعلق لعم سابقين أوحاليين أومتوقعين ،أوحما بأية معلومــات
اصــة وغيـ متاحــة لعامــة ال مهـور ســوا تعلقــت بالبنــك أو ــأي مــن األطـرا املتعاقــد مــع البنــك ،أو مــوظفي البنــك أو تعليمــات مصــر
سورية املرألزي ذات الطالع السري واس ثنا من ذلك فقط ما نصت عليم القوانين والتعليمات.
لــدى مناقش ــة املعلومــات الس ــرية بواســطة اله ــاتا و اصــة عن ــد اســت دام مكي ـ الصــوت ،أوم ــن ـ ل اله ـاتا العم ـومي ،عل ــى امل ــوظفين
التأألد من أن مكاملا هم غي مراقبة أومسموعة من قبو ا رين.
ّ
على املوظا الذي يتو ى قار أي حوار اتفي جمــاعي التأألــد مــن أن جميــع األطـرا املشــارألة فــي ــذا املكاملــة ــم مــن املعنيــين واملخــولين
باملشارألة في املكاملة الهاتفية.
ّ
يمن ــع ت ــرك املعلوم ــات التنفيذي ــة أوالس ــرية عل ــى ــكو رس ــالة ص ــوتية عل ــى أي م ــن األنظم ــة الدا لي ــة أو الخارجي ــة ،وعل ــى امل ــوظفين م ــا
التحدث مع الشخي املعني في وقت الحق ،أوترك م حظة لم/لها يطلى من لها أن يقوم/تقوم باالتصال بم/بها لدى عوقتم/عوق ها.
اس ــتعمال الي ي ــد االلكت ون ــي بمنت ــا الحيط ــة والح ــذر و اص ــة عن ــد رس ــال أي ــة معلوم ــات ــى أص ــخاص ــارج البن ــك ،والتأأل ــد م ــن ع ــدم
است دام الي يد االلكت وني الخاص بالبنك ألية أغرا صخصية أوألغرا ال سلية سوا انت املراس ت ى قا و أو ارج البنك علــى
حد سوا .
تــو ي امــو الحيطــة والحــذر عنــد التعامــو مــع املعلومــات املصــرفية ،واعتمــاق امج ـرا ات الكفيلــة بالحفــا علــى ســري ها والســيما املمهــور
لعبار اسريا وذلك تحت طا لة املسا لة القانونية.

يبقى االلتزام باملحافظة على سرية املعلومــات ،ســوا تعلقــت بــالعم  ،أو األطـرا املتعاقــد معهــا ،أو فــروع البنــك ،أو املــوظفين ،أو بتعليمــات
مصر سورية املرألزي ،أو بأية أعمال مصرفية أ رى على عاتق املوظا حما لعد ان ها دمتم لدى البنك.

التوثيق ،سالمة األنظمة البنكية ،ودقة السجالت
أ .يجى توديق جميع التعام ت والعمليات في حينم وبشكو ققيق وصحيح و امو وبشفافية ووضوح.
ف .يمنع املوظفون من ق ال ،تبديو/الت عى ،أو الحذ بصور اا فة أو مضــللة فــي ال ـ ت أوقــد تغيـ فــي الصــفة الحقيقيــة ألي صــفقة
أوتعامو في س ت البنك.
ّ
ت .يجى على جميع املوظفين االلتزام التام لسياسات و جرا ات البنك عند تنفيذ م للتعام ت أوالعمليات ،بما في ذلــك التحقــق مــن ويـة
العم وتقييم نزا هم واستقام هم وقدرا هم التجارية بامضافة ى قدرا هم اال تمانية.
يحتوي هذا المستند على توجيهات وتعليمات داخلية غير معدة أو موجهة للعمالء أو ألي أطراف خارجية أخرى .هذا المستند بجميع محتوياته يجب آال
يفسر على أنه تصريح قانوني ملزم ضد البنك العربي -سورية أو يستخدم للمحاجة القانونية ضده.
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ث .يتحم ــو املوظف ــون ال ــذين يق ــدمون أي ــة ود ــا ق دبوتي ــة ّ
مدعم ــة أواش ــار ون ف ــي تحدي ــد ن ــوع وتص ــنيا الحس ــاف أو املوافق ــة عل ــى التع ــام ت
ِّ
ى
أوالعملي ــات ،املس ــؤولية الكامل ــة ع ــن التأأل ــد م ــن أن ــم ق ــد ج ــر ظه ــار اف ــة التع ــام ت والعملي ــات لش ــكو س ــليم وققي ــق و ام ــو و تفص ــيو
معقـ ــول ومنطقـ ــي .يجـ ــى ت ـ ـ يو جميـ ــع العمليـ ــات لشـ ــكو سـ ــليم وققيـ ــق للحفـ ــا علـ ــى مصـ ــداقية نشـ ــاطات البنـ ــك ولتـ ــوفي املعلومـ ــات
الضرورية وال امة معداق البيانات املالية.
ج .يجى على املوظفين املشارألين في تحضي البيانات املالية للبنك مراعا االلتزام التام بتطبيق القواعد واملعايي املحاسبية املعتمد .
ح .يمنع القيام بأي قفعة ماليــة نيابــة عــن البنــك ذا ــان أي جــز م هــا ساســت دم فــي غيـ األغـرا الــوارق فــي املسـ ندات والودــا ق املتعلقــة
بموضوع الدفعة ،ألما ولن يتم املوافقة على أي عملية من ــذا القبيــو .ــذا ويجــى ظهــار جميــع املقبوضــات واملــدفوعات وبشــكو واضـ
و امــو وســليم فــي س ـ ت البنــك ألمــا ويجــى ت ـدعيمها باملس ـ ندات املناســبة .يحــق للمــوظفين املطالبــة باســت قاق لع ـ النفقــات املتعلقــة
بالعمو وذلك وفقا لسياسات و جرا ات البنك.

التصريحات العامة
أ .يمنــع امل ــوظفين (عــدا ع ــن املخ ـ ّـولين بــذلك) باملش ــارألة فــي أي ــة مق ــاب ت ع ميــة ( ذاع ــة ،صــحافة ،تلفزي ــون ...ال ـ ) أو ج ـرا أي ــة تص ــريحات
عامة حول أي أمر يتعلق بالبنك أو أي من العمليات الخاصة بها.
ف .يجى على املوظفين عدم السماح لوسا و امع م بالتصوير قا و منشآت البنك قون ذن مسبق من امقار التنفيذية.
ت .يمنــع علــى املــوظفين (عــدا عــن املخــولين بــذلك) نشــر أو تعليــق أو املشــارألة فــي أي ألتابــات حــول أي أمــر يتعلـق بالبنــك أو ــأي مــن العمليــات
الخاصة بم ضمن أي من مواقع التواصو امجتماعي.

إساءة استخدام المراكز الوظيفية أوالمعلومات السرية (المعلومات الداخلية)
أ.

ف.

ت.

ث.

ج.

يع ـر البنــك ســا اســت دام املراأل ـز الوظيفيــة أواملعلومــات الســرية علــى أاهــا اســتغ ل وضــع البنــك أوطبيعــة املرألــز الــوظيفي للموظــا
أواملعلومات السرية للحصول على امتيااات ومنافع مالية وبشكو تعسفي وغي قانوني (مثال :اســت دام أوتســريى معلومــات قا ليــة مــث
لوسا و امع م ( ذاعة ،صحافة ،تلفزيون .)....تتضمن التعام ت الدا لية االست دام غي امل م للمعلومات غي املنشور وغي املتوفر
لعامة ال مهور والمي تؤدر على األسعار بهد جلى املنفعة الشخصية و اصة عند التعامو باألوراق واملشتقات املالية.
يج ــى عل ــى امل ــوظفين ع ــدم س ــا اس ــت دام مراأل ــز م الوظيفي ــة ل ــدى البن ــك ل س ــتفاق أو االنتف ــاع م ــن أي ــة معلوم ــات حص ــلوا عليه ــا م ــن
ـ ل أقا ــم لىعم ــال املنوط ــة بهــم وذل ـك ملنفع ـ هم الشخص ــية أوملنفعــة أي م ــن امل ــوظفين ا ــرين ،أوملنفعــة أي م ــن العم ـ أوأي جه ــة
أ رى.
يجى على املوظفين عدم است دام مراألز م الوظيفية لدى البنك لطلى أوللحصول على أية دمات صخصية من عم البنك ،أومــن
أي ط ــر آ ــر مقاب ــو م ــنحهم تس ــهي ت بنكي ــة أوم ــنحهم ــروطا تفض ــيلية ،أوالس ــماح له ــم بالتج ــاوا أوالتقص ـي ف ــي ال ــدفع ،أو ــأي عم ــو
مشابم ملا ذألر أع ا.
يجــى علــى املــوظفين عــدم الطلــى مــن العم ـ أومــن أي مــن األط ـرا املتعاقــد معهــا أومــن الوســطا  ،الحصــول علــى األم ـور التاليــة ســوا
ان ــت ملص ــلح هم الشخص ــية أوملص ــلحة أي م ــن أف ـراق ع ــا هم أوأص ــدقا هم أوأي ط ــر آ ــر ،و ــذا األم ــور (تش ــتمو وال تقتص ــر عل ــى):
الخــدمات الشخصــية ،العــرو التفضــيلية ،الهــدايا وبغ ـ النظــر ع ــن نوعهــا أو ــكلها -بمــا فــي ذلــك األمــوال والســندات واألوراق املالي ــة
القابل ــة للت ـداول ،الق ــرو الشخص ــية ،ت ــذاألر الطي ـ ان ،الخص ــومات ،اس ــت دام امج ــااات -أو أي وس ــيلة م ـن وس ــا و الت في ــم أوأي م ــن
املمتلكات األ رى.
يجــى علــى املــوظفين عــدم اســتغ ل مراألــز م الوظيفيــة لــدى البنــك للحصــول علــى مواقــع قاريــة لــدى عمـ البنــك ( ال ذا ــان املوظــا
معينا لدى مجلد امقار  /يئم املديرين لتمثيو البنك ومتالعة مصالحم) أواالستدانة من العم أوأن يصبحوا مدينين لهم.

يحتوي هذا المستند على توجيهات وتعليمات داخلية غير معدة أو موجهة للعمالء أو ألي أطراف خارجية أخرى .هذا المستند بجميع محتوياته يجب آال
يفسر على أنه تصريح قانوني ملزم ضد البنك العربي -سورية أو يستخدم للمحاجة القانونية ضده.
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إساءة استخدام المعلومات
أ .تعتي سا الست دام املعلومات ذا قام املوظفون باست دام املعلومات املتعلقــة بالبنــك أو ــأي مــن عم ــم بهــد التــأدي علــى أي عميــو
أوعل ــى أي جه ــة ان ــت للتعام ـو ف ــي أي ــة عملي ــة ان ــت ،أونق ــو أي ــة معلوم ــة ــى أي عمي ــو أوأي جه ــة أ ــرى ،وذل ــك ل ل ــى منفع ــة صخص ــية
ألنفسهم ،أول أاواجهم ،أو ألحد والديهم أو ليهما ،أو ألبنا هم أو ألي من أقاربهم أو معارفهم.
ف .يجى على املوظفين عدم است دام ،أون أوتسريى ،أوالت لي من أية معلومة حصلوا عليهــا مــن ـ ل قيــامهم باألعمــال املنوطــة بهــم
بهد جلى منفعة صخصية مبا ر انت أوغي مبا ر ألنفســهم أوألي جهــة أ ــرى و اصــة ذا انــت املعلومــات ممهــور لعبــار اســريا
وذلك تحت طا لة املسا لة القانونية.
ذا املحظورات واملتعلقة بإسا است دام املعلومات تظو سارية املفعول حما لعد ان ها

دمات أي من موظفي البنك.

تعارض المصالح
أ .لــدى قيامنــا بــأقا األعمـال املنوطــة بنــا ،يجــى علينــا أن نتجنــى تعــار املصــال بــين :البنــك وموظفيــم ،البنــك وعم ــم ،املــوظفين وعمـ
ً
البنــك أو ــين أعضــا البنــك العربــي – ســورية فــي افــة املواقــا واألوضــاع المـي قــد تــؤقي ــى تعــار املصــال المــي يجــى تبليغهــا ألتابــة ــى
أحد مسؤو ي مراقبة االلتزام لشكو فوري ،والذي سيقوم بدورا بدراسة الحالة و ت اذ امجرا ات املناسبة وفقا ملا تقتضيم األمور.
ف .يج ــى أن يح ــرص املوظف ــون عل ــى أن مص ــالحهم الشخص ــية ال تتع ــار م ــع امله ــام املطلو ــة م ـ هم تج ـاا البن ــك أواملطلو ــة م ــن البن ــك تج ــاا
عم ـ ا ومراعــا ان ــذا االلت ـزام يتضــمن وال يقتصــر علــى التعــاطي ف ــي أي مــن النشــاطات التاليــة بــدون موافقــة ألتابيــة مســبقة مــن أح ــد
املدرا التنفيذيين أو/ومن مدير قار مراقبة االلتزام:
 .1الد ول ألطر صخص ي في أي من تعام ت البنك العربي -سورية.
 .2التفاو أو التعاقد نيابة عن البنك مع أي صخي أو منشأ يكون للموظا أو ألي من أقار م أو أصدقا م مصال صخصية فيها.
 .3قبول أي توظيا ،منصى اس شاري ،منصى قاري ،أو التعاطي بأي راألم ارج البنك.
ت .يجى على املوظفين أن ال يكونوا أطرافا أومسؤولين عن املوافقة على أية تسهي ت مصرفية أو أي عملية أ رى لىطرا التالية:
 .1أنفسهم.
 .2أي من أفراق عا هم ،أقر ا هم أوأصدقا هم.
 .3املنشآت ،الشر ات أواملؤسسات المي لهم أوألفراق عا هم مصال فيها.
 .4أي صخي/مؤسسة متعلقة أومرتبطة بهم.
ث .يج ــى عل ــى امل ــوظفين أن ال يقبل ــوا أي و ال ــة صخص ــية م ــن أي ن ــوع ان ــت (مث ــو الوص ــاية أوتنفي ــذ الوص ــية) ألي م ــن ا ــا ن البن ــك العرب ــي -
سورية واس ثني من ذلك تلك النا ئة عن الع قات العا لية.
ج .يجى على املوظفين أن ال يسعوا ى الحصول على أي منافع غي ال قة على حساف البنك العربي -سورية أوعلى حساف أي من عم م.
ح .يجى على املوظفين أن ال يحصلوا ألنفسهم على أي ممتلكات أو امتيااات تجارية والمي ت ي البنك العربي -سورية أوأي من عم م.
خ .يج ــى عل ــى امل ــوظفين أن ال يس ــتعملوا س ــمعة (اس ــم) البن ــك ف ــي الحم ـ ت السياس ــية ،واس ـ ثنا م ــن ذل ــك ذا ــان املوظ ــا مرص ــحا ملنص ــى
انت ابي حيف أنم يستطيع أن يذألر بأنم موظا/موظا سابق لدى البنك.
ق .مــن املمكــن أن يشــارك املوظفــون فــي النشــاطات السياســية أواالجتماعيــة أوالخي يــة ــريطة عــدم اســت دام اســم البنــك العربــي – ســورية
أوموارقا أومرفقاتم أوساعات العمــو الرســمية .و امضــافة ــى ذلــك ،يجــى أال تتــدا و أو تــؤدر املشــارألة فــي مثــو ــذا النشــاطات علــى أقا
امل ـوظفين لواجب ــا هم ف ــي البن ــك العرب ــي-س ــورية .ويج ــى أن يتأأل ــد املوظف ــون املش ــار ون ف ــي ــذا النش ــاطات م ــن أن ال مه ــور ي ــدرك أاه ــم
يتصرفون بصف هم الشخصية ولاد بصف هم ممثلين عن البنك العربي-سورية أو وأل عنم.
ذ .املســا مات املقدم ــة مــن قب ــو البن ــك للنشــاطات السياس ــية أواالجتماعي ــة أوالخي يــة تحت ــاج ــى موافقــة مس ــبقة م ــن قبــو م ــدير املنطق ــة /
م ــدير امقار الم ــي ي ب ــع له ــا ف ــي امقار الم ــي ي ب ــع له ــا ف ــي امقار العام ــة بامض ــافة ــى موافق ــة ل ن ــة امل ــوارق البش ــرية .ويج ــى عل ــى امل ــوظفين
الــذين يقــررون تر ــيح أنفســهم ملناص ــى سياســية عامــة ،أويــتم تس ــمي هم أوتعيي ـ هم ملنصــى عــام ،ع ـ م ل نــة قار املــوارق البشــرية قب ــو
يحتوي هذا المستند على توجيهات وتعليمات داخلية غير معدة أو موجهة للعمالء أو ألي أطراف خارجية أخرى .هذا المستند بجميع محتوياته يجب آال
يفسر على أنه تصريح قانوني ملزم ضد البنك العربي -سورية أو يستخدم للمحاجة القانونية ضده.
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ً
الشــروع فــي الحمـ ت االنت ابيــة أوقبــول تلــك التعيانــات ،علمــا بــأن ــذا امعـ م ال يشــكو أيــة ع قــة مهمــا ــان ــكلها بــين البنــك العربــي-
سورية واالنتما السياس ي للموظفين املرصحين.
ذا تولدت لديك حالة من الشك بأن ظرفا من الظرو قد ينشأ تضــار ا فــي املصــال  ،فإنــم عليــك أوال اس شــارا مــديرك املبا ــر أومــدير قار
مراقبة االلتزام وذلك للحصول على توجيم وبشكو مكتوف وذلك قبو القيام بأي جرا .
قبــو تنفيــذ تعليمــات العميــو ،والمــي ســو تنشــأ/أور ما تنشــأ تعارضــا فــي املصــال  ،وفــي حــال ــون الخطــر النــاجم ع ـن مثــو ــذا التعــار
املصال قد ال يزول في الوقت املناسى فإنك ملزم بإب ي العميو بذلك ألتابيا.

فــي

بذل العناية المهنية
أ .يجــى علينــا أن نعــر عم نــا ويجــى أيضــا أن نحــرص علــى أن تكــون افــة التعــام ت والنشــاطات املصــرفية متفقــة مــع ميثــاق الس ــلوك
املنه ــي ــذا ،القواع ــد/التعليمات الدا لي ــة ،التوجيه ــات والتعليم ــات الرقابي ــة والقانوني ــة ،و اص ــة تل ــك املتعلق ــة ب ــالتعر عل ــى األط ـرا
املتعاق ــد وعل ــى املس ــتفيدين الحقيقي ــين وتل ــك املتعلق ــة بمكافح ــة عملي ــات غس ــو األم ــوال وتموي ــو امر ــاف ول ــن يت ــأتى ذل ــك ال م ــن ـ ل
االلتزام والتطبيق الصارم ملباقئ ااعر عميلكا.
ف .يجى التأألد من أن املعلومات المي لدينا عن عم نا افية وتفي باحتياجاتنا و متطلبات ال هات الرقابية ،وأن تشتمو ذا املعلومــات،
وال تقتص ــر عل ــى ،س ــمعة عم ن ــا وم ـ أوض ــاعهم املالي ــة ،طبيع ــة أعم ــالهم ونش ــاطا هم ،ومس ــاعدتنا عل ــى الكش ــا املبك ــر ع ــن نش ــاطات
العميو غي االعتياقية.
ت .يجــى علــى افــة املــوظفين علــى ا ــت قرجــا هم الوظيفيــة التصــر بحكمــة و درجــة عاليــة مــن املعقوليــة عنــد تنفيــذ تعــام ت العم ـ
وتنبيم املسؤول عن مكافحة عمليات غسيو األموال في الفرع أوتنبيم أحد مسؤو ي مراقبــة االلتـزام عــن أي مواقــا أو حــاالت أو عمليــات
تبدو أاها غي مناسبة أو مثي للشك (ولو من ل محاقدة اتفية).

االلتزام بالمتطلبات الرقابية:
مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب
ن الت ـزام البن ــك العرب ــي – س ــورية بق ــوانين وتش ــراعات مكافح ــة عملي ــات غس ــو األم ــوال وتموي ــو امر ــاف ــي مس ــؤولية جمي ــع موظفي ــم /عل ــى
ا ــت قرج ــا هم الوظيفي ــة ،وعلي ــم ،يتوج ــى عل ــى امل ــوظفين التعـ ـر عل ــى ا املؤ ـرات التحذيري ــةا فيم ــا يتعل ــق بكاف ــة املنتج ــات املص ــرفية
/األقسام وامب ي عن النشاطات املشبو ة أوغي االعتياقية ى مدير مراقبة االلتزام باملتطلبات الرقابية.

الهدايا والضيافة
أ .ع ــاق م ــا تعتي ـ اله ــدايا ،ض ــيافات العم ــو ،أوأي ــة مزاي ــا أ ــرى مقبول ــة م ــن املنظ ــور الق ــانوني ،ذ أاه ــا تعتي ـ ج ــز ا م ــن النش ــاطات التجاري ــة
االعتياقيــة فــي العديــد م ـن البلــدان المــي نعمــو بهــا .ال أن املشــا و ،عــاق مــا تي ـ ا عنــدما تكــون بهــد ال ســا و/التناال ،أوتبــدو أاها تــو ي
بال س ــا و/التناال ف ــي الع ق ــات التجاري ــة .له ــذا الس ــبى ،وألقاع ــد عام ــة ،فإن ــم يمن ــع عل ــى امل ــوظفين ،تق ــديم أوقب ــول اله ــدايا ،ض ــيافات
العم ــو ،أو املن ــافع األ ــرى ،ال ذا ان ــت مقبول ــة م ــن قب ــو امقار التنفيذي ــة مل موع ــة البن ــك العرب ــي -س ــورية وأاه ــا مناس ــبة م ــع معطي ــات
الظرو .
ف .ف ــي ــذا الس ــياق ،أي دي ــة ،ض ــيافة عم ــو ،أوأي ــة مزاي ــا أ ــرى تعر /تقب ــو من /ــى العمي ــو ،الوس ــيط ،الوألي ــو أوأي جه ــة أ ــرى ،والم ــي
ت الا القوانين والتعليمات املعمول بها يجى أن يتم تبليغها وبشكو فوري ى امقار التنفيذية.

بيئة عمل خالية من التدخين:
يحتوي هذا المستند على توجيهات وتعليمات داخلية غير معدة أو موجهة للعمالء أو ألي أطراف خارجية أخرى .هذا المستند بجميع محتوياته يجب آال
يفسر على أنه تصريح قانوني ملزم ضد البنك العربي -سورية أو يستخدم للمحاجة القانونية ضده.
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ع
ً
نط قا من التزام البنك العربــي باملرســوم ال شــراعي الخــاص بمنــع التــد ين وحرصــا علــى صــحة وسـ مة جميــع املــوظفين ،والز ــا ن ،يمنــع
ً ً
منع ــا بات ــا الت ــد ين ف ــي املكات ــى ،وقاع ــات املحاض ـرات واالجتماع ــات ،واملم ـرات ،و الس ـ لم واملص ــاعد ،والحمام ــات ،وجمي ــع مراف ــق البن ــك
ا رى.

االحتيال ،الخداع أوالسلوك اإلجرامي
الرشاوى والمغريات
يمن ــع منع ــا بات ــا ع ــر أو قب ــول أي ــكو م ــن أ ــكال الر ــاوى أواملغري ـات ،أوتوجي ــم أي ص ــخي آ ــر ليفع ــو ذل ــك بالنياب ــة عن ــك .ألم ــا ويمن ــع
املوظفون من القيام بر ــو أي جهــة انــت عنــد الســعي فــي جــذف وتســويق عملهــم ،ألمــا ويجــى أن ال يقبلــوا الر ــاوى أواملغريــات مــن أي جهــة
انت.

الخداع وعدم األمانة
أ .قد تكون م وال بالد ول/الوصول ى النقد ،املعلومات /و اصــة الســرية م هــا ،البضــاعة ،أو الودــا ق المــي تعــوق ملكي هــا للبنــك أوألي مــن
عم م .أن التصرفات التالية تعتي م الفة لهذا امليثاق( :تشتمو وال تقتصر على):
 .1السرقة.
 .2االقت ا غي املسموح بم.
 .3تحويو أي من البنوق والص حيات املذ ور أع ا ى االستعمال الشخص ي.
 .4الد ول غي املصرح بم ى املعلومات.
ف .ن محاولتــك لل ســت علــى األ طــا أوام مــال ،أومحاولــة حمايــة اميــو لــك ــالا التعليمــات أوالقــوانين أو ــذا امليثــاق ،ســو يعتيـ رقــا
لهذا امليثاق.
ت .ن تجا ل ــك أو تس ــت ك املتعم ــد ع ــن التص ــرفات الغي ـ ال ق ــة والص ــاقر ع ــن أح ــد ام ـ ك ق ــد ي ــؤقي ــى اعتب ـارك ق ــد س ــاعدت ف ــي ارتك ــاف
املخالفة.

االحتيال
ً
أل ــن يقظ ــا ألي نش ــاطات أوطلب ــات غي ـ اعتياقي ــة س ــوا ان ــت م ــن امل ــوظفين ا ــرين ،أوالعم ـ  ،أوأي جه ــات أ ــرى ،وتقي ــد حرفي ــا لسياس ــات
و ج ـرا ات البن ــك وف ــي ح ــال قي ــام أي موظ ــا ،أوعمي ــو ،أوأي جه ــة أ ــرى بمحاول ــة قناع ــك أوالض ــغط علي ــك للتص ــر عل ــى نحوم ــالا مل ــا
تتطلبم منك سياسات و جرا ات البنك فإنم عليك ب ي ذا الحاقدة ى أحد مسؤو ي مراقبة االلتزام.
وتتضمن النشاطات االحتيالية ما يلي:
• ارتكاف أي فعو أو حذ أية بيانات أو معلومات بقصد حرمان البنك العربي -سورية من أية عوا د لم من أموال أو بضائع.
• تقديم عرو و مية ملنتجات أو نوق أو دمات.

الكحول والمواد والعقاقير المخدرة
يمنع البنك التصنيع غي الشرعي ،بيع ،توااع ،استعمال ،أو حياا العقــاقي غيـ الشــرعية أو املــواق غيـ املســموح بهــا فــي أي مــن منشـآتم أوعنــد
القي ــام بأي ـة أعم ــال ت ــرتبط بالبن ــك حم ــا و ن ــان ــارج منش ــآتم .أل ــذلك يمن ــع البن ــك أيض ــا االس ــتعمال غي ـ املخ ــول ب ــم للمش ــرو ات الكحولي ــة
قا ــو منش ــآتم ،ألم ــا أن ــم يع ــد م الف ـة لسياس ــات البن ــك قي ــام أي موظ ــا بالعم ــو أوالــذ اف للعم ــو و وتح ــت ت ــأدي الكح ــول ،املخ ــدرات أوأي
ماق أ رى غي رعية.
يحتوي هذا المستند على توجيهات وتعليمات داخلية غير معدة أو موجهة للعمالء أو ألي أطراف خارجية أخرى .هذا المستند بجميع محتوياته يجب آال
يفسر على أنه تصريح قانوني ملزم ضد البنك العربي -سورية أو يستخدم للمحاجة القانونية ضده.
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لعب القمار
مــن قون احــا ببنــوق القــانون ال نــائي و/أو أي قــانون ذي ع قــة ،يعتي ـ م الفــة لسياســة البنــك قيــام أي موظــا بــاالن راط فــي نشــاطات
لعى القمار المي ر ما و أي كو من األ كال قد تؤدر على العمو وعلى سمعة املوظا وسمعة البنك.

التحرش
أ .يمنــع أي ن ــوع م ــن أن ــواع التح ــرل ال ن ـ ي س ـوا ــان متعلق ــا بــاملوظفين فيم ــا بي ـ هم ،أو ب ــالعم  ،أو ب ــأي جه ــة أ ــرى .فهوي ــؤدر س ــلبا عل ــى
أ قيات ،تحفيز ،وأقا العمو ،و و غي مقبول ،عدائي/مهين ،وغي قانوني ،ولن يتم ال سامح معم مطلقا.
ف .يجــى علــى ــو موظــا يصــو ــى علمــم أي حالــة مــن حــاالت التحــرل أن يقــوم بــالتبليغ ع هــا وبشــكو فــوري ملــديرا املبا ــر أولـدا ر املــوارق
البشــرية ،وفــي حــال ــعور املوظــا بــالحرج مــن مناقشــة األمــر مــع مــديرا املبا ــر أوفــي حــال عــدم وجوقا/غيابــم ،فإنــم علــى املوظــا القيــام
بالتبليغ عن ذا التصر فورا ى امقار التنفيذية.
ال يسمح للموظفين املبلغ ع هم بمعال ة أو التحقيق في الشكاوى املثار ضد م تحت طا لة املسؤولية.

النزاهة ،التنفيذ األمثل ،واإلفصاح عن المخاطر
النزاهة
أ .ن ال زا ة فــي نشــاطات البنــك تعنــي أن البنــك وموظفيــم ســو يقومــوا بالوفــا بااللتزامــات و التعاقــدات ويحت مواهــا ويا مــوا عــن صــدار
الوعوق المي قد ال يتمكنوا من الوفا بها.
ف .يش ـ ع البن ــك التع ــاون ب ــين امل ــوظفين ،وا عتي ـ ف ــا املعلوم ــات ع ــن امل ــوظفين ا ــرين عل ــى أن ــم عم ــو غي ـ أ ــي ،فق ـد وج ــد ب ــأن ــؤال
امليــالون ملشــارألة األفكــار والتعــاون مــع املــوظفين ا ــرين قــد أدبتــوا بــأاهم أألو ـ نجاحــا فــي أعمــالهم و ــذلك يحصــلون علــى تقــدير أألو ـ و ــم
مرصحون محتملون لشغو مناصى أعلى  /على أال يتعار ذلك مع وجوق معلومات سرية ت ي أقسام  /قوا ر لعي ها قون غي ا تحت
طا لة املسا لة.

التنفيذ األمثل
يجى أن تنفــذ تعليمــات العمـ
والنوعية.

(مثــو عمليــات األســهم والنقــد األجنبــي .الـ ) بأفضــو الســبو املمكنــة فيمــا يتعلــق بالســعر /القيمــة ،التوقيــت،

اإلفصاح عن المخاطر
نح ــن نبل ــغ عم ن ــا ،و ن ــا ً عل ــى ي ـ ا هم ومع ــرف هم التجاري ــة ،باملخ ــاطر املرتبط ـة بالعملي ــات املص ــرفية ،و اص ــة تل ــك املتعلق ــة بالعملي ــات الم ــي
تتضمن احتمالية ااقياق الخطر .ذا لم يكن لدينا املعرفة الكافية بمكونات و يكو الخطر لبع أنواع العمليات ،فإننا نعلم العميو بذلك.

دق ناقوس الخطر (اإلبالغ)
أ .يه ــد البن ــك ــى تط ــوير دقاف ــة االنفت ــاح والش ــفافية ،ل ــذا فإن ــم م ــن الض ــروري أن يق ــوم م ــوظفي البن ــك باأل بار/ب ــالتبليغ ع ــن أي ــة ــكوك
أوم حظ ــات ح ــول أي ــة م الفات/س ــو ممارس ــات ف ــي العم ــو ذ م ــن الواض ـ ان ــم م ــن مص ـلحتنا جميع ــا ًأن نتأأل ــد م ــن ع ــدم ح ــدوث أي ــة
م الفات/سو ممارسات.
ف .تتضمن املخالفات/سو املمارسات ،وال تقتصر على ،ما يلي:
 .1أي تصر من املمكن أن يلحق الضرر لسمعة ووضع البنك.
 .2فشا معلومات سرية.
 .3م الفة سياسات البنك ،القوانين وال شراعات النافذ  ،التعليمات ،أو ذا امليثاق.
يحتوي هذا المستند على توجيهات وتعليمات داخلية غير معدة أو موجهة للعمالء أو ألي أطراف خارجية أخرى .هذا المستند بجميع محتوياته يجب آال
يفسر على أنه تصريح قانوني ملزم ضد البنك العربي -سورية أو يستخدم للمحاجة القانونية ضده.
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 .4اال فاق في االلتزام في اي تعهد او واجى قانوني.
 .5ارتكاف جريمم جنا ية .
 .6الفساق أو اسا است دام الص حيات والسلطة بما في ذلك عر أو قبول أو قفع أو طلى الر اوي بأي كو من األ كال .
 .7االحتيال ،أي فعو أو امتناع عن فعو بما في ذلك االعمال المي قد تضلو جهــة معينـة مــن أجــو الحصــول لشــكو مبا ــر أو غيـ مبا ــر
على منفعة مالية أو غي ا أو لتجنى التزام معين.
 .8اي عمو من اعمال التحرل اوالتمييز العنصري او املضايقة.
 .9التواطؤ :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.
 .10تعري صحة وس مة أي موظا للخطر.
 .11حداث ضرر بيئي.
 .12ام فا املتعمد أوال ست على أي م الفة/سو ممارسة ألي مما سبق.
ث.
ج.
ح.

خ.

ق.
ذ.
ر.
ا.

يعر البنك عملية التبليغ املؤ لة عن املخالفات/ســو املمارســات بأاهــا التبليــغ بحســن نيــة والــذي يكــون بـرأي وقناعــة املوظــا املبلــغ أن
واحد أواألو من النقاط املذ ور أع ا قد تم ارتكابها أوأاها في طور االرتكاف أو أنم من املحتمو ارتكابها.
ستكون محميا فقط في حالة ون التبليغ متوافقا مع املتطلبات املبانة أع ا وو حسن نية.
في حــال قيامــك بــالتبليغ عــن ا ـ باا فــي م الفة/ســو ممارسـة ،فإنــك تســتطيع االفتـ ا بــان مــوظفي البنــك الــذين يحققــون فــي الشــكوى
املثار من قبلك م فقط الذين يعرفون ويتك ولكن قد يكون نالك لعـ الظــرو المــي قــد تجعلنــا مطــالبين بالكشــا عــن ويتــك،
وفي ذا الحالة ،فإن البنك سيقوم بات اذ افة الخطوات والتدابي العملية وال امة بحيف ال يلحق بك أي أذى أو ضرر من جرا ذلك.
ذا قمــت بــالتبليغ عــن أيــة ــكوك حــول م الفات/ســو ممارســات ،فإنــم ســاتم التعامــو معهــا لشــكو جــدي وسـاتم التعامــو معــك لشــكو
عاقل ومناسى من قبو اقار البنك ،حيف أنم ساتم ات اذ افة التدابي العملية واملناسبة ملنع أي مــن املــوظفين اللــذين تحــت ســيطرتنا
بالتحامو أو الخداع أو لحاق األذى والضرر بالغي .
ساتم ات اذ جرا ات تأقيبية بحق أي موظا يثي عن عمد أي اقعا ات اذبة أو و مية بهد لحاق األذى بالغي .
ال يج ــوا ألي موظ ــا او م ــدير اس ــت دام منص ــبم ملن ــع اي موظ ــا او ط ــر دال ــف م ــن ممارس ــة حق ــم ب ــامب ي او منع ــم م ــن االمتث ــال له ــذا
السياسة.
في حال مواجهة أي حالة أو حاقدة تجهلون أليا تتعاملون معها ،ينبغي عليكم اس شار مديرألم ،أو قا ر املوارق البشرية.
يجى أن يتم توجيم افة ذا التبليغات ى مدير قار مراقبة االلتزام.

الدعاية واإلعالن
أ .عند امعداق للحم ت امع نية سوا تعلقت بالصور أو الع مة التجارية البنــك أو عنــد تقــديم املنتجــات والخــدمات (عــن طريــق وســا و
امع م وامنت نت أو املؤتمرات) فإنم يجى االلتزام باملباقئ التالية:
 .1يجى أن يكون امع ن واضحا وققيقا ،ألما يجى أن يكون لعيدا عن التضليو وامسا للغي .
 .2يجى أن يكون امع ن متوافقا مع سياسات البنك والقوانين والتعليمات ذات الع قة.
 .3يجى أن يتم وصا افة املخاطر ال و رية املتوقعة واملصاحبة للمنتج/الخدمة ال ديد .
 .4يجى أن يراعي امع ن الحساسية الثقافية و صا ي املنتج املرتبطة بالعاقات والتقاليد.
ً
 .5يجى أن ال ي ي امعـ ن ملشــاعر ال ماعــات أو األفـراق وأن يكــون لعيـدا ــو البعــد عــن دــار أي نــوع مــن النعـرات الطا فيــة أو العرقيــة
أو أي انتما ات أ رى.
ف .ينبغي أن تقوم الدا ر القانونية و قار مراقبة االلتزام بمراجعة جميع امع نات قبو أن يتم نشر ا.

يحتوي هذا المستند على توجيهات وتعليمات داخلية غير معدة أو موجهة للعمالء أو ألي أطراف خارجية أخرى .هذا المستند بجميع محتوياته يجب آال
يفسر على أنه تصريح قانوني ملزم ضد البنك العربي -سورية أو يستخدم للمحاجة القانونية ضده.
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 .7أمن المعلومات
عـــــــــــام
ى جانى مواضيع أمن املعلومات املذ ور في ميثاق السلوك ذا ،فإنم يجى على و موظا أن يعر ويلتــزم بكافــة السياســات ،واملعــايي ،
وامجرا ات التفصيلية املتعلقة باالستعمال املقبول للمصاقر الحاسو ية وامنت نت والي يد املكت وني.

توجيهات أمن المعلومات
كلمات السر (الدخول)
أ.
ف.

ت.
ث.
ج.
ح.

يجــى علــى املــوظفين أال يكشــفوا لمــات الســر الخاصــة بهــم والمــي تمكـ هم مــن الــد ول ــى األنظمة/االســتعماالت/الي امج مــن ـ ل أجهــز
حاسوف و بكات البنك.
يجى على املوظفين أال يسمحوا ألي موظا آ ر ،أو ألي موظا آ ر ي بع لهم ،أو ملدرا م ،أو ألي جهة أ ــرى مــن اســتعمال لمــة الســر
ً
الخاص ــة به ــم أو اس ــتعمال لم ـة الس ــر الخاص ــة ب ــأي موظ ــا آ ــر .ن مث ــو ــذا التعه ــدات تنطب ــق أيض ــا عل ــى البطاق ــة الم ــي م ــن املمك ــن
صدار ا من قبو البنك لكي تستعمو ألبديو لكلمة السر.
يجى على املوظفين ا تيار لمة السر بحيف يكون من الصعى على ا رين معرف ها.
يجى أال تستعمو نفد لمة السر للد ول ى أألو من نظام/استعمال /دمة/نظام/برنامج.
يج ــى عل ــى امل ــوظفين أن يقوم ــوا بتغيي ـ لم ــات الس ــر الخاص ــة به ــم لش ــكو قوري ( ــو  60يوم ــا) وف ــي أي وق ــت ي ــتم ألش ــا لم ــات الس ــر
الخاصة بهم وألي سبى ان.
يمنع ألتابة/تدوين لمات السر بحيف تكون مر ية لشكو واض لى رين (مثال :تدوين لمات السر علــى ورق امل حظــات أو لصــاقها علــى
ا ة الحاسى ....ال ).

السرية
أ.
ف.
ت.
ث.
ج.

يجى أن يتم غ ق أجهز حاسوف البنك قبو مغاقر موقع العمو.
يجى أن يتم تجهيز أجهز البنك (الحاسوف والحاســوف املحمــول واملخــدمات) لشا ــة حمايــة يكــون فيهــا ق ــال لمــة الســر أمـرا أساســيا.
يجى أن تتطلى ا ة الحماية ق ال لمة السر لعد ترك ال هاا بدون عمو ملد عشر ققا ق.
عند السفر ،يجى على املوظفين بقا أجهز الحاسوف املحمولة معهــم طــوال الوقــت وذلــك لضــمان ســرية معلومــات البنــك ال ذا انــت
املعلومات مشفر .
يجــى أن يــتم رســال املعلومــات الســرية عيـ الي يــد املكت ونــي لش ـكو مشــفر و حيــف ال يمكــن فــك رموا ــا ال عنــد االســت م ال ــحيح مــن
ال هة املعنية.
التأألد من أن سطح املكتى ال مــن أيــة أوراق ،ملفــات ،أقـراص مدمجــة ،وغي ــا ،قبــو مغــاقر املكتــى فــي اهايــة الــدوام ،وحفظهــا قا ــو
قرج املكتى أو الخزانة املخصصة لذلك والتأألد من اقفالها باملفتاح.

االستعمال والملكية
أ .يجى أال يستعمو املوظفون أنظمة معلومات وأجهز لىغرا الشخصية بما في ذلك االستمتاع بألعاف الحاسوف.
ف .يجى على مــوظفي البنــك أال يحضــروا معهــم أيــة بـرامج أو أقوات/أجهــزا اصــة بهــم ــى منشـآت البنــك بــدون ذن مســبق مــن قبــو الــدا ر
املختصة (قا ر أنظمة املعلومات).
يحتوي هذا المستند على توجيهات وتعليمات داخلية غير معدة أو موجهة للعمالء أو ألي أطراف خارجية أخرى .هذا المستند بجميع محتوياته يجب آال
يفسر على أنه تصريح قانوني ملزم ضد البنك العربي -سورية أو يستخدم للمحاجة القانونية ضده.
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ت .تعتي ـ ـ جمي ـ ــع الي ـ ـ امج وامل ـ ــواق املودق ـ ــة املعروضـ ــة/املعد م ـ ــن قب ـ ــو املـ ــوظفين ـ ـ ل سـ ــاعات العم ـ ــو (أو عل ـ ــى أجهـ ــز الحاس ـ ــوف الخاص ـ ــة
ً
باملؤسسة) ملكا للبنك وال يمكن للموظفين املطالبة بها.
ث .عنــد ان هــا دمــة املوظــا ،وقبــو تســليمم مســتحقات اهايــة الخدمــة ،فإنــم يتوجــى عليــم عــاق ــو مــا ــو ــاص بالبنــك مثــو :األقوات،
األجهز  ،الي امج ،املراجع ،الكتى ،الوسا و املمغنطة ،أقوات الي امج ،والبيانات السرية ...ال .
ج .ن الحفــا علــى ممتلكــات البنــك وأصــولم الثابتــة ــي مــن مســؤوليات ــو موظــا ،وأي ضــرر يســببم املوظــا ألي مــن املوجــوقات الثابتــة
ً
يتحمو مسؤولية التعوي عنم في حال ان الضرر عن غي قصد ،أما في حال ان مقصوقا تت ذ بحــق املوظــا العقو ــة املناســبة وفــق
ً
ما تراا امقار التنفيذية مناسبا.

توجيهات لمستعملي اإلنترنت والبريد اإللكتروني
تسري ذا التوجيهات على جميع املوظفين العاملين لدى البنك الــذين يــد لون علــى امنت نــت أو علــى أي مــن ــدمات االتصــاالت املكت ونيــة
واملعلوماتية سوا أ انت من ل أجهز البنك أومن ل عنوان م صي من البنك.

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

االستعمال المصرح به
يمنع استعمال امنت نت وأي من دمات االتصاالت املكت ونية واملعلوماتية للقيام بأي مما يلي:
 .1االنتفاع والكسى الشخص ي.
 .2نشر معلومات سرية.
 .3انتحال صخصية الغي .
 .4نشر أو ت زيو رسا و تروج را سياسية.
 .5نش ــر أو ت زي ــو رسـ ــا و تتض ــمن أمـ ــور باحي ــة ،دـ ــار  ،هدي ــد ،تحـ ــرل (عر ــي ،جن ـ ـ ي أو غيـ ـ ا) ،افتـ ـ ا أو تش ــويم السـ ــمعة ،اع ــاج و دـ ــار
ً
املشا و ،أو تتضمن لغة ه ومية مهينة ،أو أية أمور أ رى من املمكن أن تنعكد سلبا على اسم وسمعة البنك.
 .6نشــر قــوا م أو معلومــات حــول البنــك و/أو رســال أيــة معلومــات مصــرفيم بــدون تفــوي رســمي مــن قبــو امقار التنفيذيــة و/أومــن قبــو
أحد مسؤو ي مراقبم االلتزام.
 .7املشارألة في الرسا و ال سلسلية أوا لهرمية أو ما ابها.
ألما نوق تذألي جميــع املــوظفين بــأن جميــع رســا و الي يــد املكت ونــي املرســلة أو املســتقبلة ــي مت بعــة ومراقبــة ،وأي ســا فــي اســت دام الي يــد
ً
املكت وني سات ذ بحق املوظا العقو ة املناسبة وفق ما تراا امقار التنفيذية مناسبا.

حماية المعلومات المملوكة للبنك العربي -سورية
يجى على املوظفين بذل العناية الفا قة عند التعامو مع املعلومات الخاصة بالبنــك أو عنــد التعامــو مــع أيــة معلومــات ســريم أ ــرى وحماي هــا
م ــن االنكش ــا وذل ــك وفق ــا مل ــا تتطلب ــم سياس ــات البن ــك ويمن ــع ع ــر أو نش ــر أي معلوم ــة عي ـ امنت ن ــت قب ــو الحص ــول عل ــى موافق ــة امقار
التنفيذية وموافقة مدير مراقبة االلتزام.

المراقبة
يحتوي هذا المستند على توجيهات وتعليمات داخلية غير معدة أو موجهة للعمالء أو ألي أطراف خارجية أخرى .هذا المستند بجميع محتوياته يجب آال
يفسر على أنه تصريح قانوني ملزم ضد البنك العربي -سورية أو يستخدم للمحاجة القانونية ضده.
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تــني سياس ــة البنــك عل ــى أن اف ــة املعلومــات الم ــي يــتم تباقله ــا عي ـ امنت نــت م ــن ـ ل األجه ــز وال س ــهي ت الخاصــة بالبن ــك ــي مل ــك للبن ــك
ولاس ــت مل ــك للم ــوظفين .ل ــذا ،ف ــإن للبن ــك الح ــق بت ــدقيق ومراقب ــة ال ه ــة املس ــتقبلة ومحت ــوى املراس ـ ت وألم ــا ت ــدعوا الحاج ــة وذل ــك لحماي ــة
مصالحها وسمع ها.

المعلومات العامة
يجــى التحقــق مــن املعلومــات امل معــة مــن املصــاقر العامــة عيـ امنت نــت ،وعلــى املــوظفين االمتثــال لكافــة الشــروط والقيــوق المــي يفرضــها مــزوق
املعلومات العامة عند استعمالها.

فيروسات الحاسوب
أ.
ف.
ت.
ث.

ج.
ح.

يج ــى أن يـ ــتم فحـ ــي جميـ ــع امللف ــات واملـ ــواق المـ ــي يجـ ــري ت زيلهـ ــا م ــن امنت نـ ــت قبـ ــو اسـ ـتعمالها وذل ــك ألغـ ـرا
الحاسوف.
ف ــي ح ــال اال ـ باا بوج ــوق في ـ وس عل ــى جه ــااك ،أو ف ــي ح ــال ــاجم أي في ـ وس ال ه ــاا الخ ــاص ب ــك فإن ــم يج ــى علي ــك وعل ــى الف ــور فص ــو
ال هاا عن الشبكة الدا لية للبنك ،و ب ي الدا ر املعنية (قا ر أنظمة املعلومات) بذلك لكي تقوم بإاالة الفي وس.
ً ً
يمنع منعا باتا االحتفا بالفي وسات أو تطوير ا ،أو االحتفا أو تطوير أية برامج طر أ رى محظور .
يجــى أن يكــون برنــامج الكشــا ع ــن الفي وســات عــام علــى اف ـة أجه ــز البنــك وفــي ــو األوقــات ،ألم ــا ويجــى أن يكــون نالــك تح ــديف
مســتمر لهــذا الي نــامج ووفقــا ملــا تتطلبــم السياســات ذات الع قــة .ذا ــان لــديك ــكوك حــول عــدم ســي العمليــة لشــكو صــحيح ،فعليــك
ً
االتصال بالدا ر املعنية (قا ر أنظمة املعلومات) فورا.
ً
يجى فحي جميع وسا و ت زين املعلومات (األقراص املرنة واملدمجة ).وفا من وجوق في وسات وذلك قبو استعمالها.
يج ــى رس ــال الرس ــا و املكت وني ــة املش ــكوك ف ــي احتوا ه ــا عل ــى الفي وس ــات ــى ال ــدا ر املختص ــة (قا ــر أنظم ــة املعلوم ــات) قب ــو فتحه ــا
وذلك لضمان س م ها و لو ا من الفي وسات.
الوقايـ ــة مـ ــن في وسـ ــات

المراسالت
أ .الي يــد املكت ونــي ـو أحــد أنظمــة االتصــال املســتعملة فــي البنــك ،لــذا ،فــإن جميــع الرســا و الصــاقر يجــى أن تحــوا علــى موافقــة مــديرك
املبا ر ووفقا لهيكو تفوي الص حيات املعمول بم.
ف .س ــتقوم امقار التنفيذي ــة بتزوي ــد ــو امل ــدرا وبع ـ امل ــوظفين املعني ــين ب دم ــم الي ي ــد املكت ون ــي ويج ــى االلت ـزام بالقواع ــد التالي ــة عن ــد
استعمال الي يد املكت وني:
عــر عــن نفســك لشــكو جيــد ومــن ـ ل ذألــر اســمك بالكامــو ولــاد باســتعمال اســم مســتعار ،اســت دم عنــوان املوضــوع لتبيــان الغــر
من الرسالة لشكو ققيق ،وامتنع عن لوم ا رين عي الي يد املكت وني.

كلمات السر (الدخول)
ــدمات امنت نــت الخارجيــة يجــى أن
نظرا لكون املعلومــات املنقولــة عيـ امنت نــت غيـ مشــفر  ،فــإن األســما و لمــات الســر املســتعملة ألغـرا
يــتم اعتبار ــا علــى أاهــا غي ـ آمنــة .و نــا عليــم ،يجــى عــدم اســتعمال نفــد لمــة الســر املســتعملة للــد ول علــى أنظمــة و ــبكات وأجهــز البنــك
للد ول ى امنت نت ،ألما ويجى تغيي لمات السر للد ول على امنت نت لشكو قوري.

الحوادث األمنية

يحتوي هذا المستند على توجيهات وتعليمات داخلية غير معدة أو موجهة للعمالء أو ألي أطراف خارجية أخرى .هذا المستند بجميع محتوياته يجب آال
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تمنــع محــاوالت الــد ول غيـ املشــروعة ــى مصــاقر املعلومــات ســوا انــت علــى امنت نــت أو علــى أجهــزا البنــك ،واشــتمو ــذا ،وال ينحصــر علــى،
ً
استعمال الي يد املكت وني ،لمة السر الخاصة لشخي آ ر ،أو نشر الفي وسات .يجى التبليغ فورا عن أيــة حــواقث مــن ــذا النــوع أوعــن
أي من األمور املشكوك بها ى الدا ر املختصة (قا ر أنظمة املعلومات).

حقوق النشر والترخيص (حقوق الملكية)
أ .تقع على عاتق املوظفين مسؤولية التأألد من أن افة امللفات واملــواق المــي يجــري ت زيلهــا مــن امنت نــت ال ت ــرق أيــا مــن قــوانين واتفاقيــات
الت يي ،حقوق النشر ،أو حقوق امللكية.
ف .ذا قم ــت بت زي ــو أي برن ــامج أو معلوم ــة قابل ــة ل س ــت جاع عي ـ امنت ن ــت ،فإن ــك تك ــون مس ــؤوال ع ــن ض ــمان االلت ـزام بحق ــوق النش ــر ،ب ـرا
االمتياا ،حقــوق امللكيــة أو أي حقــوق أ ــرى متعلقــة بهــا .فـي حالــم ــون االســت دام القــانوني ملنــتج مــا يحتــاج ــى قفــع رســوم معينــم فأنــك
املسؤول على الحصول على املوافقة على الدفع وذلك وفقا لإلجرا ات
االعتياقية .في حالم لم يتم الحصول على املوافقة فانم يجى لغا و االة املنتج عن جميع األجهز المي ســبق وأن جــرى ت زيلــم أو حفظــم
عليها.
ت .ن حقوق النشر والحقوق املرتبطة بالرسا و املنشور عيـ امنت نــت مــن ـ ل جهــااك ،مثلهــا ألمثــو املــواق المــي تنتجهــا مــن ـ ل عملــك
ً
ت ي البنك ولاد لك صخصيا.

 .8التوجيهات الخاصة بأعمال الخزينة والبنكية الخاصة
عام
أ.
ف.
ت.
ث.
ج.

ينطب ــق ــذا القس ــم عل ــى امل ــوظفين الع ــاملين ف ــي قوا ــر الخزين ــة وقوا ــر البنكي ــة الخاص ــة ،وم ــع ذل ــك ،يج ــى عل ــى جمي ــع امل ــوظفين وبغ ـ
النظر عن طبيعة أعمالهم االلتزام واالمتثال للتوجيهات املذ ور في ذا القسم من ميثاق السلوك املنهي.
فــي حــال ــون القــوانين املحليــة الســارية املفعــول ،والتعليمــات ،والضــوابط المــي تحكــم أعمــال الخزينــة أ ــد ص ـرامة أوأألو ـ تفصــي مــن
ذا التوجيهات فيجى على املوظفين االلتزام بها عوضا عن ذا التوجيهات.
يجـ ــى علـ ــى املـ ــوظفين مراقب ـ ــة ،وق ـ ـرا  ،وفهـ ــم ،وااللت ـ ــزام بالتوجيهـ ــات املـ ــذ ور فـ ــي ـ ــذا امليثـ ــاق ضـ ــافة ـ ــى توجيهـ ــات أعمـ ــال الخزين ـ ــة
(السياسات وامجرا ات).
سوا انت التعام ت أوعمليات ال سويق متعلقة لعمـ البنــك أو يـ ا الســوق فإنــم مــن الواجــى علــى املــوظفين التصــر وفقــا ألعلــى
معايي ال زا ة واألمانة.
يجى على املوظفين التصر وفي افة األوقات بما ي دم مصلحة البنك و أعلى معايي ال زا ة.

التعامل مع المعلومات السرية والحساسة
أ .ن الس ــرية وألتم ــان أس ـرار العمي ــو ــي أم ــور أساس ــية ،و ن ــا علي ـم ،يمن ــع فش ــا أومناقش ــة املعلوم ــات الخاص ــة بالتع ــام ت أو ــاألطرا
املتعاملــة ،واس ـ ثنا مــن ذلــك األط ـرا املتعاملــة نفســها والمــي ــي ج ــز مبا ــر ف ـي التعامــو والمــي يجــى أن تعطــى ــذا التفاصــيو مج ـرا
التعامو.
ف .يجــى بــدا حــرص ضــافي عنـد اســتعمال ســماعات الهــاتا العاليــة (مكيـ ات الصــوت) أوعنــد صــدار التعليمــات بصــوت مرتفــع فــي غرفــة
التعامو.

يحتوي هذا المستند على توجيهات وتعليمات داخلية غير معدة أو موجهة للعمالء أو ألي أطراف خارجية أخرى .هذا المستند بجميع محتوياته يجب آال
يفسر على أنه تصريح قانوني ملزم ضد البنك العربي -سورية أو يستخدم للمحاجة القانونية ضده.
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ت.

ث.
ج.
ح.
خ.
ق.

يجــى علــى امل ـوظفين ع ــدم فشــا املعلومــات الس ــرية ســوا أ انــت متعلقــة بتعليم ــات مصــر ســورية املرأل ــزي أو انــت حساســة بالنس ــبة
للسعر أم ال ،وأليــة جهــة غيـ مفوضــة انــت (املعلومــات المــي لـو حصــلت عليهــا أيــة جهــة مــا فإنــم مــن املمكــن لهــذا ال هــة أن تحقــق أر احــا
أوتتفاقى سا ر على حساف جهات أ رى لم تحصو على مثو ذا املعلومات).
يجــى علــى املــوظفين عــدم اســتغ ل املعلومــات الســرية ،ســوا ــان ذلــك بطريقــة مبا ــر أوغي ـ مبا ــر  ،لغايــات االنتفــاع الشخص ـ ي ،أو
ل لى املنفعة الشخصية ألاواجهم/اوجا هم ،أقر ا هم ،أو أصدقا هم.
يمنــع املوظفــون وألي ســبى ــان ،هديــد أو وعــد الوســطا  ،أو املــوظفين ،أو العم ـ لإلفشــا بأيــة معلومــات المــي ال ينبغــي ألشــفها .ع ـ و
على ذلك ،ذا تعر أي موظا ى أي من البنوق املذ ور أع ا فيجى عليم/عليها أن يبلغ ذلك ى مدير مراقبة االلتزام.
يجى على املــوظفين االحتفــا ل ـ ت مناســبة توضـ وبشــكو ــافي افــة التعــام ت املنفــذ مــن قــبلهم ســوا انــت بالنيابــة عــن البنــك
ت بالطريقة والشكو املحدقين من قبو البنك.
أوعن أي من عم م ،ويجى عداق وحفظ ذا ال
يجــى اســت دام طــوط الهــاتا امل ـ لة وذلــك عنــد جـرا افــة تعــام ت الخزينــة ،واسـ ثنا مــن ذلــك التعــام ت املصــرح بهــا والمــي تــتم
ارج منشآت البنك.
ف ــي افـ ــة التعـ ــام ت س ــوا انـ ــت ـ ــفهية أو لكت وني ــة يجـ ــى علـ ــى امل ــوظفين أن يكونـ ــوا واضـ ــحين وققيق ــين فـ ــي اسـ ــتعمالهم ملصـ ــطلحات
التعام ــو الفني ــة ألم ــا ويج ــى اس ــت دام املص ــطلحات الفني ــة املقبول ــة ف ــي الس ــوق فق ــط .ألم ــا يج ــى تجن ــى اس ــت دام الكلم ــات املض ــللة أو
الغامضة وتلك غي املفهومة ،ألما ويجى بدا حرص اص عنــد التعامــو مــع العمـ الغيـ معتــاقين علــى املصــطلحات الفنيــة الخاصــة
بالسوق.

تعارض المصالح فيما يتعلق بأعمال الخزينة والبنكية الخاصة
أ .يج ــى عل ــى امل ــوظفين تجن ــى وض ــع أنفس ــهم ف ــي مواق ــا ق ــد ين ــتج ع ه ــا تعارض ــا للمص ــال  .عل ــى س ــبيو املث ــال ،يج ــى أن ال يك ــون امل ـوظفين
أنفسهم طرفا مقاب ألي تعامــو ســوا ــان ـرا أو بيعــا ألي مـن منتجــات الخزينــة لحســابهم الشخصـ ي ،أو لحســاف أاواجهم/اوجــا هم،
أو أقر ا هم ،أو أصدقا هم ،ويكون الطر ا ر بهذا التعامو م عم البنك.
ف .يجــى علــى املــوظفين االحتفــا ل ـ و يبــين جميــع مصــالحهم املبا ــر وغي ـ املبا ــر (مثــال :مصــال أاواجهم/اوجــا هم ،وأف ـراق العا لــة
املعتمدين عليهم ماقيا) في منتجات الخزينة المي يتعاملون بها.
ت .ال يسمح بالتعامو املتوااي(املقايضة) ،والذي و الر ط املقصوق للتعام ت اململوألــة للمــوظفين مــع التعــام ت املطلو ــة مــن قبــو عمـ
البنك والمي يمكن أن تؤدر على سعر أقوات األوراق املالية أو املشتقات.
حيثما ورقت مكانية لتعار
لشكو ا .

املصال  ،فإنــم يجــى علــى املــوظفين بـ ي مــدير م املبا ــر والتأألــد مــن أن ــذا التعــار

تــم معال تم/مقابلتــم

الزائرون لغرفة التعامل
يجى أن يتم التنسيق املسبق واملوافقة على افة الزيارات لغرفة التداول من قبو مدير الخزينة .وبشكو عام ،ال يسمح بالزيارات ى غرفة
التعامو سوا ان ذلك من املوظفين أومن ي ا السوق .وأينما ان ممكنا ،يجى ع م مــوظفي غرفــة الخزينــة مســبقا بهــذا الزيــارات ،ألمــا
ويجى على موظفي البنك أن يرافقوا و الزوار وفي افة األوقات.

النزاهة
أ .يجى على املوظفين عدم توجيم  /ن العم ممكانية ال هرف  /االلتوا على مطلى قانوني معين تحت طا لة املسا لة القانونية.
ف .يجى على املوظفين عدم صدار أو نشر عبارات أو معلومات اطئة أو مضللة.

يحتوي هذا المستند على توجيهات وتعليمات داخلية غير معدة أو موجهة للعمالء أو ألي أطراف خارجية أخرى .هذا المستند بجميع محتوياته يجب آال
يفسر على أنه تصريح قانوني ملزم ضد البنك العربي -سورية أو يستخدم للمحاجة القانونية ضده.
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يج ــى عل ــى امل ــوظفين ع ــدم التق ــدم بأي ــة توص ــيات مكتو ــة ان ــت أو ــفهية ح ــول االس ـ ثمارات وألي جه ــة ان ــت ،ال ذا ان ــت التوص ــية
تس ند ى أسد معقولة ومنطقية.
يجــى عل ــى املــوظفين امفص ــاح ع ــن املخــاطر املتض ــمنة ف ــي التعــام ت ذات املخ ــاطر العاليــة أو تل ــك املتعلق ــة بالتعــام ت عالي ــة االس ــتدانة
للعم األطرا في ذا التعام ت وذلك قبو تنفيذ ا.
يجى التعامو مع افة العم لشكو عاقل ،فعند التعامو مع عدق من العم  ،يجى على املوظفين عدم عطــا األولويــة أوالتفضــيو
ألحد العم أو مل موعة م هم على حساف ا رين .ين ــحى ــذا املبــدأ علــى تعــام ت الخزينــة لعــدق مــن العمـ بامضــافة ــى ــدمات
االس ثمار االس شارية املقدمة من قبو البنك.
يجى على املوظفين عدم استغ ل األ طا الواضحة لآل رين .ذا أعطى أحد ي ا الســوق ســعرا يظهــر أنــم ــاطا فإنــم مــن املمارســات
ال يد أن يطلى منم عاق السعر وذلك لتنبيم الشخي الذي يعطي السعر ى مكانية وجوق طأ.
ال يسمح بال هافت ،والذي و قيام املوظا بتعامو ما يسبق تنفيذ تعليمــات العميــو مــرق ملعرفــة املوظــا املســبقة لعمليــة ماليــة ألبيـ
سو تؤدر على سعر أقا ورقة مالية أو على مشتق ما ي.
ال يســمح باســتغ ل دقــة العميــو ،والــذي ينــتج عــن التعامــو املفــرط بحســاف العميــو والــذي ســيزيد مــن عمــوالت و يـراقات البنــك ،والــذي
عاق ما يت ك العميو في وضع ما ي أسو مما ان عليم أوفي وضع ما ي لاد بأحسن مما ان عليم.

التعامل للحساب الشخصي
أ.
ف.

ت.

ث.

يجــى علــى املــوظفين الحصــول علــى موافقــة مــدير مراقبــة االلتـزام عنــد التعامــو لحســابهم الخــاص أو لحســاف أطـرا ذوي ع قــة بهــم فــي
األقوات المي يتم التعامو بها في الخزينة.
حما لو تم الحصول على املوافقة للتعامو للحساف الشخص ي ،فإنــم يمنــع اســت دام املوظــا لوضــعم لــدى البنــك أو اســتغ ل املوظــا
للمعلومـ ـات الحصـ ــرية أو تلـ ــك غي ـ ـ املنشـ ــور لعامـ ــة ال مهـ ــور واملتعلقـ ــة بتعـ ــام ت اصـ ــة بـ ــأطرا أ ـ ــرى لكـ ــي يحصـ ــو علـ ــى مكاسـ ــى
صخصية.
ن التعامــو للحســاف الشخصـ ي فــي عمليــات املضــار ة تعــر املــوظفين أل طــار هــدق أوضــاعهم املاليــة ،وتشــغلهم عــن أقا املهــام املنوطــة
بهم ،وتؤدر على سمعة البنك .لهذا األسباف ،يمنع املوظفين من التعامو في عمليات املضار ة لحســابهم الخــاص ال فــي حــاالت اســت نا ية
و ــي تل ــك الم ــي تح ــوا عل ــى املوافق ــة املس ــبقة م ــن م ـدير مراقب ــة االلت ـزام .ذا ــان املوظ ــا غي ـ متأأل ــد فيم ــا ذا ان ــت عملي ــة معين ــة تعتي ـ
مضار ة فإن عليم الحصول على توجيم من مديرا املبا ر.
ً
ملس ـؤو ي مراقب ــة االلت ـزام ف ــي البن ــك التف ــوي املطل ــق ب ــتفحي والتحق ــق وف ــي أي وق ــت ووفق ــا لحري ــة تص ــرفهم ،أرص ــد اف ــة مح ــافظ
األوراق املالية اململوألة من قبو املوظفين أو أي من ذوي الصلة لهم بدون ذن أو موافقة مسبقين.

متطلبات التبليغ
أ .يجى على املوظفين ب ي مدير مراقبة االلتزام عندما يعلمون بأن أيا من املوظفين قد قام بأي مما يلي:
 .1ان طرفا في أي تصر يضر في مصال أو منفعة سوق الخزينة.
 .2ان موضوعا لشكاوى أي من العم والمي تشمو ،وال تقتصر ،على التالية:
•

السرقة.

•

تسريى معلومات و اصة السرية م ها.

•

سا استغ ل األموال.

•

التزوير.

•

أي تصر آ ر يتضمن االحتيال أوالغش.

يحتوي هذا المستند على توجيهات وتعليمات داخلية غير معدة أو موجهة للعمالء أو ألي أطراف خارجية أخرى .هذا المستند بجميع محتوياته يجب آال
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ف .يتوجــى الرجــوع ف ــي ال زاعــات علــى التع ــام ت ــى مــدير الخزين ــة .ال يســمح ب ــرف التعامــو مــع األط ـرا املتعاقــد أومــع أي م ــن فــي س ــوق
الوس ــطا عل ــى أس ـاس ن ـزاع صخص ـ ي .ال يس ــمح للم ــوظفين رف ـ التعام ــو لش ــكو ع ــام أورف ـ التعام ــو م ــع أي جه ــة ان ـت ال ف ــي حال ــة
است دام امو حد اال تمان املمنوح.

 .9تطبيق منظومة الفاتكا (قانون االلتزام الضريبي على الحسابات األجنبية الخارجية) في البنـك
العربي-سورية
•
•
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•

ال يجوا ملوظفي البنك العربــي – ســورية تقــديم أي اس شــارات قانونيــة أوضــريبية عــن قــانون الفاتكــا ،و ذا ــان للعمـ استفســارات
حول قوانين اله ر أو امقامة األمريكية أو نماذج الفاتكا ،عليهم بمراجعة مس شار م القانوني أوالضريبي.
ً ً
يمنــع مــوظفي البنــك العربــي – ســورية– منعــا باتــا-مــن ن ـ العمـ (القــا مين ،الســابقين ،املحتملــين) لل هــرف مــن مكانيــة التعــر
علــيهم ألأصــخاص أمــريكيين ،حســى متطلبــات تطبيــق الفاتكــا وامبـ ي عـ هم ملصــلحة اميـراقات الدا ليــة األمريكيــة( ) IRSبــأي ــكو
من األ كال ،تحت طا لة الفصو ال هائي /ذا تطلى األمر.

أحكام عامة فيما يتعلق بحسابات الموظفين
منـع تعامــو املــوظفين فــي حســابات العمـ بــأي ــكو مــن األ ــكال (ســحى ،يــداع ،تحويــو ،نت ناــت بنكــي ...،ل ) تحــت طا لــة
ً
املســؤولية ،وذلــك حمايــة ملؤسسـ نا مــن التعامــو مــن ـ ل حســابات موظفيهــا مــع أصــخاص مــن املمكــن أن تــدور حــولهم تســااالت
معينة من قبو م تلا ال هات الرقابية ،بامضافة ى واهم عم مما ي الا األعرا املصرفية املعمول بها.
ً
يحــتفظ املوظــا بحســاف واحـد فقــط فــي البنــك يســت دم لغاياتــم الشخصــية حصـرا وفــي حــدوق مكانياتــم وق لــم ،واعتيـ وجــوق
حســابات أ ــرى أوتحريــك الحســاف بمبــالغ ألبيـ غيـ ميـ ر م الفــة يتوجــى امبـ ي ع هــا  .ــذا ،وفــي حــال وجــوق حســابات مشــت ألة،
فإاهــا ت ضــع لتعليمــات الحســابات املشــت ألة للمــوظفين والمــي تــم ســابقا تعميمهــا ،والمــي تــني علــى وجــوف أ ــذ املوافقــة املســبقة مــع
تفوي البنــك بــاالط ع ومراقبــة حر ــات تلــك الحســابات مــن ـ ل الــدوا ر املعنيــة ،بتطبيــق مبــدأ الرقابــة املزقوجــة املطلــوف حســى
البند األول من تعميم السيد الحاألم رقم  683الصاقر بتاري .2014/3/30

 .11لتقديم الشكاوي:
ً
انط ق ــا م ــن حرص ــنا عل ــى ل ــق بائ ــة عم ــو ص ــحية وس ــليمة الي ــة م ــن أي ــة معوق ــات بم ــا يكف ــو حس ــن س ــي العم ــو وف ــق أفض ــو تطبي ــق  ،ت ــم
ت ص ــيي الي ي ــد االلكت ون ــي ا Complaint@arabbank-syria.syا الس ــتقبال ــكاوى امل ـوظفين حي ــف ي ــتم اس ــت م الش ــكوى م ــن قب ــو قا ــر
املــوارق البشــرية فقــط لضــمان الخصوصــية والســرية قون حاجــة املوظــا مرســال ن ــخة مــن الشــكوى ــى أي طــر آ ــر ــريطة أن ال تكــون
الشكوى أليدية أو مفتعلة حيف أاها ستعتي حينئذ بمثابة م الفة ع
وستعر املوظا للعقو ة .

يحتوي هذا المستند على توجيهات وتعليمات داخلية غير معدة أو موجهة للعمالء أو ألي أطراف خارجية أخرى .هذا المستند بجميع محتوياته يجب آال
يفسر على أنه تصريح قانوني ملزم ضد البنك العربي -سورية أو يستخدم للمحاجة القانونية ضده.
إدارة مراقبه االلتزام

Jan, 2021
22of 21
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نموذج التعهد الشخصي بااللتزام بميثاق السلوك المهني للبنك العربي-سورية

أقر بأنني قد قرأت ميثاق السلوك املنهــي للبنــك العربــي -ســورية ،ولقــد فهمــت واجبــاتي ألموظــا فــي البنــك العربــي -ســورية ل متثــال وااللتـزام باملبــاقئ
والسياسات واملعايي املذ ور واملوجز في ميثاق السلوك املنهي ذا.

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

الرجا ألتابة اسمك الث ثي______________________________ :

الرجا التوقيع نا __________________ :التاري _____________________ :

يحتوي هذا المستند على توجيهات وتعليمات داخلية غير معدة أو موجهة للعمالء أو ألي أطراف خارجية أخرى .هذا المستند بجميع محتوياته يجب آال
يفسر على أنه تصريح قانوني ملزم ضد البنك العربي -سورية أو يستخدم للمحاجة القانونية ضده.
إدارة مراقبه االلتزام

Jan, 2021
22of 22

