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رسالة من الرئيس التنفيذي 

 

تراعي البعد اتخاذ قرارات في هي المبادئ التي تساعدنا التي نحملها  قيمالإن 

 .النزاهة المبادئتحكم سلوكياتنا. ومن تلك   كذلك و ،األخالقي في العمل

 

اليومي في عملنا  ونتمسك بهما والمصداقية النزاهة نؤمن بأعلى مستويات حقا   إننا

 ا عملناميقوم عليه الذيهما األساس والصدق  فاألمانة .أعمالناصعوبة  ةمهما بلغ

 .والدافع لتحمل مسؤلياتنا

 

كانت طالما فل. الهين مرباألليس  هذا الصواب لو كانإنه فعل الصواب، حتى  ،ا  إذ

 بالمتطلبات التام وااللتزام الكاملة بالنزاهة االلتزامضرورة  وستبقى:سياستنا، 

ذلك اعتمدنا ومن أجل تسهيل  .جميع األنشطة التي نقوم بهافي  والتنظيمية النظامية

المنظمة لهذا السلوك في الئحة قواعد السلوك لبنك الخليج الدولي المبادئ والمعايير 

 .جميع اعمالنا

 

قواعد السلوك والسياسات ب االلتزامولية ؤيتحمل كل فرد في بنك الخليج الدولي مس

 االلتزامعن  ومحاسب مسؤولمنا  فردكل ف .ومضموناموضوعا المرتبطة بها 

وكذلك  بجميع القوانين، والقواعد، واللوائح، التي تسري على األنشطة التي نقوم بها

 متطلبات اإلبالغ عن المخالفات.

 

قواعد السلوك، وقراءتها، ومناقشة الئحة التعرف على أدعوكم الى  هنا إنني

األمر. كما اهيب إستدعى  إن بشأنها والرجوع إليها أسئلة ، وطرح أيةمضامينها

بخصوص   شكوكأية  مإذا كان لديكباإلبالغ عن اي مخالفة تردد بكم عدم ال

بلغت عن أي انتهاك محتمل أإذا وتأكد أنك تعمل الصواب  .االلتزام بهذه الالئحة

 .بنية حسنة

 

 .المستمر كموأشكركم على إخالصكم والتزام

  

 الحليسي بن عبدالرحمن عبد العزيز

 الرئيس التنفيذي
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  سلوكياتنا

 

 النزاهة المرونة التعاون اإلدراك

 الفطنة

 الوعي

 اإلطالع حب

 التأمل

 االنفتاح

 واحد بنك

 اإلنسيابية

 البديهة سرعة

 التأقلم سرعة

 األمانة

 الثقة

 العدل

 دورنا ويتمثل. المواقف فهم نجيد

 ومن ونكتشف، ندرك أن أهمية في

 الفرص من مستمر بشكل نستفيد ثم

 وبذلك اآلخرون يراها ال ربما التي

 .عمالئنا لصالح منها نستفيد

 ودائما   العمل فريق بيئة في نزدهر
 األمر لدراسة الكافي الوقت نأخذ
 إعطاء قبل  األوجه جميع من

 باآلخرين نهتم. بشأنه توصيات
 للتعامل االستعداد أتم على ونكون

 منفتحين. متوقع غير هو ما مع
 .اآلخرين وآراء نظر وجهة لتلقي

 لصالح واحد كبنك ونتعاون نتعامل

 .عمالئنا

 والتجاوب التفكير على القدرة لدينا
 واضحة بحلول سريع بشكل

 التي اإلجراءات  لنا تتيح وواقعية
 المتغيرات مع للتفاعل بها نعمل

 .ومهارة بسرعة

 التحليل على بناء   القرارات نتخذ

 يجعلنا ما وهذا والمستمر الدقيق

 على االستباقية بالقدرة نمتاز

 .عمالئنا متطلبات مع التعامل

 مستويات بأعلى حقا   نؤمن إننا
 في بها ونتمسك والمصداقية األمانة

 كان أيا   عملنا جوانب من جانب كل
. معقدا   أو بسيطا   العمل هذا

 هما والصدق األمانة لنا وبالنسبة
 أخالقيات عليه تقوم الذي األساس
 بسهولة القيم هذه نعيش إننا. عملنا
  .وراحة

 في بالنزاهة التحلي علينا يجب

 لإلنضمام األوقات جميع

 بنك لدى العمل في واالستمرار

 .الدولي الخليج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 
 

 جدول المحتويات

   

 المقدمة

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ــ

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ــ

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ــ

ـــ
ـــ
ـــ
ــ

 

 إدارة تضارب المصالح   5-2

 التصرف في حدود نطاق االختصاص   5-3 

 العالقات الشخصية   4-5  تطبيق قواعد السلوك    .1

 تعيين األقارب   5-5 األهداف   1-1

 النطاق والتطبيق    1-2

 دور الموظفين        

 اإلضافية المفروضة على المدراء االلتزامات        

 حوكمة الئحة قواعد السلوك   1-3

 معاملة الموردين واختيارهم   5-6

 الشؤون المالية   5-7

 الهدايا، والضيافة، والمجاملة   5-8

 ية واألنشطة األخرىالمصالح الخارج   5-9

 التدريب والتأكيد   1-4

 اإلبالغ عن االنتهاكات   1-5

 إقرار إفصاح اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة 5-10

 عن المصالح واألنشطة الخارجية        

 ما الذي يتم اإلبالغ عنه        

 طريقة اإلبالغ        

 اإلدعاءات وسريتها   1-6

 التحقيقات   1-7

 

 .    السرية وممتلكات بنك الخليج الدولي6

 السرية وحماية البيانات   6-1

 حماية ممتلكات بنك الخليج الدولي   6-2

 العالمات التجارية واالسم التجاري   3-6 حظر االعمال االنتقامية   1-8

  

 .     التمثيل الخارجي7 الحفاظ على النزاهة   .  2

 يانات عامة غير مصرح بهاببالمشاركة     1-7 سلوك مزاولة االعمال   2-1

 الرد على أسئلة االستقصاءات الحكومية أو التنظيمية    2-7 السجالت ووثائق االفصاح   2-2

 االستخدام الشخصي لوسائل التواصل االجتماعي    7-3 

  .     مكان عمل آمن يسوده االحترام3

 .    المجتمع8 المعاملة النزيهة والمنصفة   3-1

 النشاط المجتمعي        التمييز في المعاملة والمضايقة   3-2

          ة واألمن في مكان العملالسالم   3-3

 خاتمة وخاِل من العقاقير غير المشروعة لمكان عمل خاِل من الكحو   3-4

  النشاط السياسي أو الديني   3-5

 مصادر الئحة قواعد السلوك -" 1ملحق " 

  وااللتزام بالممارسات القانونية .     دعم تطبيق القانون 4

 نموذج إقرار اإلفصاح عن -" 2ملحق " وأفضل الممارسات المتبعة        

 المصالح واألنشطة الخارجية                 االلتزام للقوانين واللوائح واجبة التطبيق    4-1

  لأس المارلوائح أسواق األوراق المالية و   4-2

 نموذج إقرار اإلفصاح عن المصالح -" 3ملحق " الرشوة والفساد   4-3

 واألنشطة الخارجية ألعضاء مجلس اإلدارة                 مكافحة االحتيال   4-4

 ولجنة اإلدارة                 بتهمكافحة غسل األموال وعقو   4-5

  التعامل مع شكاوى العمالء   4-6

  -"  –الهدية، والضيافة، والمجاملة 4ملحق " 

 نموذج اإلفصاح واإليداع                 .     تضارب المصالح5

  الحتجنب تضارب المص   5-1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 4 
 

 

 

 

 مقدمة

 

بنك )يشار إليها مجتمعة بـ "فروعه وجميع الشركات التابعة له )المملوكة له بشكل مباشر أو غير مباشر( وجميع  ش. م. بإن بنك الخليج الدولي 

. وعندما األساس الذي تقوم عليه قيمنا األساسيةوالمهني التي تشكل  السلوك األخالقيملتزم بأعلى معايير  "(نحن" أو "البنك" أو "الخليج الدولي

تلك القيم في أقوالنا وأفعالنا، فإننا بذلك نسهم في نجاح بنك  باستمرارظهر ن  

"( تعكس القواعدقواعد السلوك )"الئحة إن ومن ثم ف الخليج الدولي.

 وتعزز قيمنا األساسية.

 

أفضل  نا لتطبيقدليال ي رشديكون بغرض أن قواعد السلوك  وضعت

 في لنا دليل وكذلك فه. ذات سمعة طيبةأعلى معايير السلوك األخالقي والمهني المطلوبة من أي مؤسسة مالية وفق الممارسات الموضوعة 

قيمنا كأفراد أو فريق ومن ثم نستطيع أن نعيش يمكن لنا من خالله  النهج الذياليومية، وسلوكنا، والقرارات التي نتخذها، وهي توضح  أعمالنا

 فعل الصواب وحماية أغلى األصول التي نملكها، إنها سمعة بنك الخليج الدولي. دائما

 

قواعد سلوك خاصة به، وفي هذه  منهمألي  باستثناء إذا كانتسري قواعد السلوك على بنك الخليج الدولي، وجميع فروعه، والشركات التابعة له 

 م.قواعد السلوك الخاصة بهتسري الحالة، 

 

 تطبيق قواعد السلوك-1 

 

 األهداف 1-1

 

بقواعد السلوك، والقوانين واللوائح المحلية، فضال  التامذوي المصلحة، البنك وجميع موظفيه االلتزام يتوقع عمالء البنك، وغيرهم من  1-1-1

 والوظائف المنوطة بهم. واجبات أعمالهمعن سياسات البنك وإجراءاته أثناء أدائهم 

 

وبين جميع البنك ثقافة األخالقيات، واألمانة، والمهنية، داخل  ونشرإصدار قواعد السلوك في تعزيز ويتمثل الهدف من وضع  1-1-2

 .الموظفين

 

 القواعد، وتعد هذه أيضا سمعتهعلى بالكامل والبنك إننا نؤمن بأن سلوك كل موظف على المستوى الداخلي أو الخارجي ينعكس على  1-1-3

 .يرشدهم ويوضح لهم الحد األدنى لتوقعات البنك دليل  بمثابة 

 

، عندئذ يجب قراءة قواعد السلوك القواعدهذه ولوائح محلية إلزامية تتضمن أحكاما تحكم أنظمة أنه إذا كان ثمة  يرجى مالحظة 1-1-4

 .أوال   واللوائح المحلية أنظمة تطبقواللوائح المحلية، وفي حال وجود أي تعارض بينهما، األنظمة بالتوازي مع تلك 

 

 النطاق والتطبيق 1-2

 

 الدور المنوط بكل موظف

 

لصالح بنك الخليج الدولي "(، وجميع من يعملون مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة )"تسري قواعد السلوك على جميع الموظفين وأعضاء  1-2-1

ن( )ويشار إليهم جميعا في هذه والمتدرب وكالء، أوالن، أو ومستشارالن، أو المقاولوونيابة عنه )سواء بشكل دائم، أو مؤقت، أو 

   (."الموظف/الموظفون" أو "نحن" أو "أنتمعلى هذا النحو " القواعد

 

بشأن قواعد الالزم قواعد لجميع الموظفين اإلرشاد ال هذه تقدم 1-2-2

 السلوك، واألخالقيات، وتضارب المصالح.

 

أنتم مطالبون بقراءة قواعد السلوك، ومراجعتها من حين آلخر،  1-2-3

 .بهاالتزامكم والتأكد من 

 

 وأخالقي في جميع األوقات. مسؤوليجب عليكم التصرف دائما بشكل  1-2-4

 

سياسات بنك الخليج الدولي بتطبيق  والتمسك، يةقواعد السلوكذه الدائما على التمسك به والعمليجب عليكم غرس هذه الثقافة  1-2-5

 تصرف في جميع األمور بمسؤولية، وأمانة، وإنصاف، 

  وأخالق، ونزاهة

أنتم مطالبون بقراءة قواعد السلوك، ومراجعتها من حين 

 آلخر، والتأكد من امتثالكم لما فيها 
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 ة.جميع القوانين واللوائح ذات الصلب االلتزاموإجراءاته، و

 

تشمل  - المحليالنظام يسمح به . وبقدر ما البنكانتهاء عملك لدى إلى ما بعد بعض االلتزامات المحددة التي تنشأ أثناء عملك  تستمرقد  1-2-6

البنك الموجودة في متعلقات جميع  ارجاع فيوليتك ؤمسهي  – بعد انتهاء مدة عملك لدى البنك حتى التي تظل ساريةتلك االلتزامات 

عن بنك الخليج الدولي، وعمالئه، ومساهميه، ومورديه، وشركاء حوزتك، والحفاظ على سرية المعلومات الشخصية والخاصة 

 على المستوى الداخلي أو الخارجي.رسمي بها بشكل مصرح قضايا  أو أي تحقيقات فيالسابقين، والتعاون الموظفين أو  األعمال،

 

جراء تأديبي قد يصل إلى إنهاء الخدمة بشكل فوري، إلالتعرض قد ينتج عن عدم االلتزام بقواعد السلوك، عن قصد أو غير قصد،  1-2-7

فضال عن تعرضك أنت وبنك الخليج الدولي إلى عقوبات تنظيمية أو مدنية أو جنائية أو 

الخليج الدولي على سمعة بنك مما يضع . وقد يضعف ذلك ثقة عمالئنا المساءلة القانونية

 المحك.

 

 المدراءمفروضة على ال اإلضافيةلتزامات اال

 

لثقة عند طرح أي وااالرتياح بيئة عمل إيجابية يشعر فيها أعضاء فريق العمل ب خلق إلى جاهدينالسعي  المدراء يجب على جميع 1-2-8

 ما يتعلق بالقضايا القانونية أو األخالقية.فيخاصة ومخاوف لديهم، 

 

لمعايير لمع أعضاء فريق العمل التابعين لهم والتأكد من فهمهم  مستفيضامناقشة متطلبات قواعد السلوك نقاشا  راءالمديجب على  1-2-9

تعزيز أهمية  مستمر علىالعمل بشكل المدراء  علىجب يكما لها. وتطبيقهم  المحددة في قواعد السلوك والسياسات المرتبطة بها 

 .البنكالعمل داخل فريق أفراد لتزام إاألخالق و

 

الموظفة االستفهام عن أي سلوك وقع أو يشتبه في وقوعه مخالفا لقواعد السلوك المعتمدة، وكذلك / يتوجب عليك دوما تشجيع الموظف  1-2-11

الموظفة الكيفية الصحيحة للتعامل في موقف ما وذلك من خالل التواصل مع المختصين في قواعد / في حالة عدم معرفة الموظف 

 .السلوك

 

. ويجب الداخلية سياساتالوالقانون وقواعد السلوك و نمثلهاعند تقييم أداء مدير، يجب على البنك مراعاة سلوكه بالنسبة إلى القيم التي  1-2-11

لقواعد السلوك أو السياسات أو اإلجراءات سواء من حيث النص أو  ا  حيال أي مواقف أو إجراءات قد تشكل انتهاكالتنبه  المدراء على 

 المضمون.

 

المشاركة في  مطلقابنية حسنة. ويحظر عليهم السلوك  لقواعد محتمل انتهاك أي عنغ دعم وحماية أي موظف يبل   المدراءيجب على  1-2-12

 أو نيابة عنه.لصالح بنك الخليج الدولي معها ضد أي شخص يعمل التساهل أو جزائية أي أعمال 

 

عدم اإلبالغ عن  علىومحاسبتهم واإلبالغ عنه،  ،سوء سلوك أي تجاه زمةالات الجراءاإلال يقومون باتخاذ  الذين المدراءيجب مساءلة  1-2-13

 .تسويتهذلك أو اتخاذ خطوات لمعالجة األمر أو 

 

 قواعد السلوكحوكمة  1-3

 

 مجلس إدارة بنك الخليج الدولي على قواعد السلوك.موافقة  1-3-1

 

 .تعديلة و تفسير بنوده وتطبيقاتهااعتماد قواعد السلوك اللجنة االدارية هي صاحبة الصالحية في  1-3-2

 

إدارة االلتزام بالمقر الرئيسي لبنك الخليج الدولي هي صاحبة الصالحية في ادارة قواعد السلوك وتفسيرها واتخاذ مايلزم للتأكد من  1-3-3

 االمتثال لها.

 

وفي حال وجود أي  دولة يعمل بها البنكلكل  ينالتابع وااللتزامالموارد البشرية  إدارتيسنوي من يجب مراجعة قوعد السلوك بشكل  1-3-4

 .الالزمةبالمقر الرئيسي لبنك الخليج الدولي للحصول على الموافقات  مراجعتها من قبل إدارة االلتزاميجب تعديالت 

 

. وتصبح جميع التعديالت سارية يطرأ عليها تعديل وتحديثأي ونشر على الشبكة الداخلية لبنك الخليج الدولي نشر قواعد السلوك  يتم 1-3-5

 النشر على الشبكة.ة على الفور بمجرد ذوناف

 

 

 

 القدوة الحسنة
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 والتأكيد التدريب 1-4

 

 .زم بها في جميع األوقاتت، وتلمضامينهايجب التأكيد بشكل سنوي على أنك قرأت قواعد السلوك، وفهمت  1-4-1

 

 .متى ما كان متطلبا   يجب إتمام التدريب في الموعد المحدد 1-4-2

 

و  بها يلتزمونس، وأنهم هامضمون وافهم وقواعد السلوك الئحة تقديم تأكيد بأنهم قرأوا  المستجدينقبل االلتحاق بالبنك، يجب على  1-4-3

 .االمر لزمإذا  عن أي انتهاكات يشتبه بها على النحو الذي تقتضيه قواعد السلوك االبالغ

 

 عن االنتهاكات اإلبالغ 1-5

 

داخل  نزاهةوتشجيع ثقافة الصراحة التحدث ببالتردد عدم  ينبغي عليكمفيسعى بنك الخليج الدولي إلى تشجيع ثقافة الشفافية والمحاسبة.  1-5-1

 بنك.ال

 

 المتطلبات القانونية والتنظيمية.ية وشفافية مع مراعاة مسؤولبنك الخليج الدولي ب أعمالاتقه واجب مباشرة ععلى يحمل كل واحد منكم  1-5-2

 

أنتم مسؤولون عن القرارات التي تتخذونها في بنك الخليج  1-5-3

الدولي ومسؤولون عن فهم واتباع السياسات واإلجراءات 

األنظمة المحلية التي تحكم عملكم وواجباتكم داخل البنك. و

في االمواضيع  ما يعني بأنك مسؤول عن طلب المشورةك

)مثال بسبب  التي ال تستيطع تقديم رأي موضوعي حيالها

 .(أو إذا كان لديك شكوك بشأنهالديك  خبرة سابقةعدم 

 

عما يساوره من قلق أوشكوك حيال االلتزام بقواعد السلوك، كما يتوجب علينا االبالغ بحسن نية عن اي  االبالغكل منا مسؤول عن  1-5-4

 .إحتيال أو انتهاكات فعلية او متوقعة سواء لقواعد السلوك أو القانون أو اللوائح

 

اإلبالغ عن أي انتهاك عن طريق خط المساعدة  القواعد" في هذه االبالغ عن"، أو "مبلغ عنه"، "بالغقصد بأي إشارة إلى كلمة "ي   1-5-5

إذا كنت في حاجة إلى أي إرشاد أو لديك و(. القواعد مصادر) 1الخاص بقواعد السلوك أو أي قناة إبالغ أخرى موضحة في الملحق 

 باألخصائيين المعنيين بقواعد السلوك.أي تساؤل فيما يتعلق بقواعد السلوك، يرجى االتصال 

 

 اإلبالغ عنهما الذي يتم 

 

 ، على سبيل المثال ال الحصر، :األمور التاليةعن بشكل فوري وجميع زمالئك اإلبالغ  الدوليتجاه بنك الخليج  من واجبك 1-5-6

لدى بنك يعمل موظف أو أي فرد انتهاك أي من القوانين واللوائح واجبة التطبيق وأي من أحكام قواعد السلوك من جانب أي  ( أ

 .أو أي فرد يعمل نيابة عن بنك الخليج الدولي ،الخليج الدولي

م إقرارات غير يقدتاحتيالي يقوم به زميل لك )أ(  أو فعل ألمانةااالحتيال )سواء مجرد المحاولة أو القيام به فعال(؛ أي خيانة  ( ب

أو الصالحيات استغالل الثقة  سري صريح أو بشكل ، )ج( يسئيتوجب اإلفصاح عنها صحيحة؛ )ب( ال يفصح عن معلومات

 رة لآلخرين.امكاسب أو التسبب في خستحقيق  بقصد، الممنوحة له

 .وقوعهال أو يسه   ،أعمال احتيالينتج عنه ربما والذي  ،البنك والقيود التي يضعها ضوابطللااللتزام اإلهمال المتعمد أو عدم  ( ت

 .معينة وقائعبناء على  أحد الزمالءبشأن نزاهة شكوك أي  ( ث

 دون الكشف عنها.حدوثها أو أي خلل في إجراءات وضوابط بنك الخليج الدولي والتي قد تسمح بوقوع انتهاكات  ( ج

 أي نشاط غير مشروع أو غير قانوني. ( ح

 أي انتهاك للسياسات واإلجراءات الداخلية لبنك الخليج الدولي. ( خ

 أو غير أخالقي أو غير قانوني. الئقأي سلوك غير  ( د

 به عن معلومات سرية خاصة لبنك الخليج الدولي. صرحتم اإلفصاح بشكل غير م هإذا رأيت أو أدركت أن ( ذ

من جانب أي من عمالئنا، أو  لمبادئ قواعد السلوك افيه، أو أي سلوك يشكل انتهاكالشبهة غير قانوني أو وقوع أي سلوك  ( ر

 أو شركاء األعمال أو الوكالء.العمال بنظام التعاقد أو الدائمين، الموردين، أو االستشاريين، أو الموظفين، أو 

 .السرقة ( ز

 .الفساد أو الرشوة ( س

 .المالية العمل خارج نطاق المعايير المالئمة للمحاسبة المالية واإلبالغ والمراجعة ( ش

أو عدم اإلفصاح عن انتهاك معلوم  ل قواعد السلوك عمدا  تجاه  

 ا  في حد ذاته انتهاك هوأو مشكوك فيه 
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 الموظفين.والعموم أي سلوك ينطوي على مخاطر صحية أو أمنية، بما في ذلك المخاطر التي تؤثر على  ( ص

 .أي إضرار بسمعة البنك ( ض

 ضارا للبنك.و قد يصبح أي سلوك من شأنه يسبب خسائر أ ( ط

 ألغراض غير قانونية، أو غير مالئمة، أو غير أخالقية. أوبشكل غير مصرح به وممتلكاته وموارده استخدام أموال البنك  ( ظ

 الجنسية أو الجسدية.التعديات  ( ع

إلخفاء أي من تلك األنماط محاولة متعمدة إلخفاء معلومات تكشف أي من األمور المشار إليها أعاله أو أية أعمال أو محاولة أي  ( غ

 من األفعال.

أي تصرف كرد فعل ضد أي شخص قام باإلبالغ بنية حسنة وفقا لقواعد السلوك )مثل األقوال أو السلوك أو األفعال التي تشمل  ( ف

 االبعاد عن العمل أو تقليل الرتبة الوظيفية أو التعليق عن العمل، أو المضايقة أو التمييز( 

 

 ولو كانمطالب بذلك حتى فأنت وعلى أتم وجه ممكن.  في الحاليجب اإلبالغ عن أي حوادث انتهاك حتى يمكن التحقيق في األمر  1-5-7

 للحصول على الدليل أو التحقيق في األمر بنفسك.االنتظار  وال يجب، شكوكاألمر مجرد 

 

مع عمالئه،  المتميزة األهمية للحفاظ على عالقات بنك الخليج الدوليوالعمل على حلها بشكل مبكر أمرا بالغ المخالفات يعد تحديد تلك  1-5-8

 وشركاء األعمال، والموظفين، وذوي المصلحة.

 

 طريقة اإلبالغ

 

اإلبالغ أن تبلغ مديرك المباشر )أو رئيس القسم حسب مقتضى الحال( الذي بدوره يجب عليه  فوريكخطوة أولى، ينبغي عليك بشكل  1-5-9

بما ال يتجاوز انتهاء أعمال اليوم التالي بعد اإلخطار. وقت ممكن ولكن أسرع عن طريق خط المساعدة الخاص بقواعد السلوك في 

 تم بالفعل تسوية األمر بشكل مباشر من جانب المدير المباشر أو رئيس القسم. ولويسري ذلك حتى 

 

، بما يلزم ايقومو لنأنهم ظننت ، أو إذا همبمتعلقا اشر أو رئيس القسم، أو إذا كان األمر مديرك المب البالغإذا كنت تشعر بعدم االرتياح  1-5-11

 .عبر خط المساعدة الخاص بقواعد السلوك االبالغ مباشرةعليك عندئذ ينبغي 

 

هويتك( أو  يتيح لك خط المساعدة الخاص بقواعد السلوك خيار اإلبالغ مع تحديد هوية المبلغ )إذا كنت ترغب في اإلفصاح عن 1-5-11

 اإلبالغ من مجهول )دون اإلفصاح عن هويتك(.

 

علما بأن مزيدا من التفاصيل عن  (whistleblowingالمخالفات )اإلبالغ عن  وبرنامج لتعرف على سياسةا يجب على الجميع 1-5-12

 .يمكن االطالع عليها حسب النطاق الجغرافي لعملكالبرنامج 

 

ينبغي عليك مناقشة ذلك ،  عليك أو على اآلخرين البنك سياسات أو السلوك قواعد انسري يةكيفبشأن ترددت إذا كان لديك أية أسئلة أو  1-5-13

 خصائيين المعنيين بقواعد السلوك.مع مديرك أو االتصال باأل

 

نموذج االبالغ و طرق توضيحية ( القواعد)مصادر  1يتضمن الملحق  1-5-14

 مختلفة عن كيفية االبالغ.

 

 االدعاءات وسريتها 1-6

 

إذا قمت بعمل بالغات  التحقيق صحة هذا البالغ، فلن يتم اتخاذ أي إجراء ضدك. ولكنفي نية حسنة، ولم يثبت بعند قيامك باإلبالغ  1-6-1

إلجراء مما قد يعرضك ، لآلخرينمشكلة التسبب في ، أو مضايقةضب، أو غإثارة في  بت كيدية أو لمجرد التسباأو بالغذبة اك

 .من الخدمة الفصلإلى تأديبي، وقد يصل ذلك 

 

وينبغي  وذلك عند الرغبة في عدم االفصاح عن الهوية سوف يبذل بنك الخليج الدولي أقصى جهد لحماية هويتك عند تقديمك أي بالغ 1-6-2

كجزء من كون من الضروري الحصول على شهادتك وقد يمراعاة أن إجراءات التحقيق قد تتطلب الكشف عن مصدر المعلومات 

 بسرية تامة أثناء سير إجراءات التحقيق. كتعهد بالتعامل مع بالغمنك ال كما يتوقعالدليل. 

 

إلى أي  شكوكعدم اإلفصاح عما لديك من كما عليك إلى أقصى حد ممكن،  اسريته والحفاظ على اتسرية التحقيقحماية  يجب عليك 1-6-3

 واجب التطبيق. نظاميقتضيه الموظف آخر أو أطراف أخرى ما لم يكن مصرح لك بذلك أو 

 

 ية بنك الخليج الدولي في التعامل مع البالغ.مسؤولبسرية قدر اإلمكان وبما يتفق مع  تاالتصااليجب التعامل مع جميع  1-6-4

 مبكرا،  شكوككما أفصحت عن لك

 المناسبجراء اإلكلما كان من السهل اتخاذ 
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 التحقيقات 1-7

 

مايدعم مخاوفك رغم أنه ال ينتظر منك إثبات حقيقة االدعاء، ولكن سوف يتعين عليك أن تظهر للشخص الذي تتواصل معه أن هناك بال 1-7-1

 بشكل كافي.

 

بنك أو الداخل سواء والتحقيق فيها  ،بحثها، ولحالةا مفوضة بمراجعةالدارة اإلبالتعاون بشكل تام وغير مشروط مع  أنت مطالب 1-7-2

قضايا العلى سبيل المثال ال الحصر  يشملللقلق أو سوء سلوك مزعوم  المثيرةلبعض األمور ، أو استفسارات، أو مراجعات هخارج

يجب عليك تقديم معلومات حقيقية،  . وفي تلك الحاالت،شفافية بكلأن يكون ذلك على أو شكاوى بشأن التمييز أو المضايقة  ،خالقيةاأل

 دون تأخير.من  وأمينة، ودقيقة، وكاملة، 

 

على نحو مالئم، أو محاولة تحريفها أو االمتناع عن علق بأي تحقيق مصرح به أية معلومات فيما يت – أبدا   – ينبغي عليك أال تحجب 1-7-3

 تقديمها.

 

 فيما يتعلق بإجراء التحقيقات.المزيد من التفاصيل بشأن الطريقة واإلطار الزمني المخالفات تقدم سياسة اإلبالغ عن  1-7-4

 

 حظر األعمال االنتقامية 1-8

 

األشخاص  ممن انتقا الخشيةربما  أقلها ،ألسباب كثيرةا  قد يكون أمرا صعب شكوكأن قرار اإلبالغ عن أية  يدرك بنك الخليج الدولي 1-8-1

اإلجراءات  جميع ف يتخذبلغ وسوللم  بنك الخليج الدولي لن يتسامح مع أي مضايقة أو استهداف  .الخاطئةين عن الممارسات مسؤولال

 .قيامك باإلبالغ بنية حسنة عند الالزمة لتوفير الحماية لك

 

تحقيق، فإن بنك الخليج الدولي سوف الفي مساعدة معلومات أو مجرد انتهاكات، أو إذا قدمت بكل بساطة أية عن بنية حسنة إذا أبلغت  1-8-2

 انتقام.يضمن أنك لن تتعرض ألي تمييز أو استهداف، وأنه سوف يتم حمايتك من أي 

 

 اتخاذ أي فعل انتقامي ضده أن يبلغنا بذلك األمر.ي مكن أنه  أو يعلم من رد فعل انتقامي شكوكوينبغي على أي موظف لديه أية  1-8-3

 

 الحفاظ على النزاهة-2 

 

االعمالمزاولة سلوك   2-1

 

)بما  كافة االتصاالت التي تجريها عبرالتصرف على نحو أخالقي، وبأمانة، ومسؤولية، ونزاهة في جميع األوقات دوما يجب عليك  2-1-1

( سواء مع والمراسالت اإللكترونية في ذلك رسائل البريد

أو الزمالء، أو أصحاب المصالح  العمالء، أو المنظمين،

 اآلخرين.

 

جميع عبر تصاالت )االينبغي عليك التأكد دوما من أن جميع  2-1-2

 للتسويق او االعالن مأ ، سواء الداخلية أو الخارجية،الوسائل(

 كاملة غير منقوصة، تحمل معلومة تتسم بالصدق، والدقة، وأنها

تؤدي  زمان ومكان. ويسري هذا المعيار في أي وغير مضللة

لصالح بنك الخليج الدولي، بما في ذلك التحضير عمل فيه أي 

، أو نظامإدراجها في أي تقرير، أو يتم معلومات أي لتقديم 

 .وسيلة اتصال أخرى ةأيوثيقة، أو 

 

أو الترتيب لها فيما يتعلق  المقامرات إجراءحظرا تاما عليك حظر ، ي  (Dealer) المالية األوراقالتعامل في بوظيفة وإذا كنت تعمل  2-1-3

 بموضوع أي معاملة.

 

 غيرها من منتجات البطاقات المماثلةبيع بطاقات االئتمان أو بما في ذلك  إذا كنت تعمل في أي عمل ذي صلة بأي وظيفة ائتمانية 2-1-4

 ، يحظر عليك:وتسويقها

و أ معلومات منهم غرض طلبب أصدقائه، أو زمالئه، أو ه، أو أقاربالعميل المدين أو االحتفاظ بأي تواصل مع جيران االتصال ( أ

 حامل البطاقة.ل عن الوضع االئتمانيإليهم نقل معلومات 

 البنك.تجاه عدم أداء التزاماته  نتيجة التخلف عن)شفويا أو كتابيا( مع العميل بنقل معلومات غير صحيحة إليه بشأن  التواصل ( ب

 مانة في التصرف دوناإلبالغ بنية حسنة يعني األ

الحصول على مصلحة غير عادلة على حساب  محاولة

شخص آخر. وبمعنى آخر، يقصد بذلك أنك تعتقد بكل 

تى ولو اتضح أمانة أنه يوجد أو ربما يوجد انتهاك ح

 أنك التماما وأنك تدرك  –بعد ذلك أنك كنت على خطأ 

 بالغ كاذب بشكل متعمد تقوم بتقديم
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 باستثناء الرهن النقدي  دون إجراءات قضائية أو موافقة محددة من العميل. مسموح به( غير على نحواستعادة حيازة رهن ) ( ت

والمتعلق  توحي بالمضمون الذي تحتويه كتابة  في غالفها تحمل أظرفباستخدام  تأخر في األداءالتواصل مع عميل مدين  ( ث

 بتحصيل الديون.

 مخالفة القيم األخالقية.مصالح أو للفي تضارب  االنخراطانتهاك سرية معلومات العمالء، أو  ( ج

 

 بكل دقة ودون تأخير.عملك مصروفات اإلبالغ عن يجب عليك  2-1-5

 

 أو اعتمدت مصروفات نيابة عن بنك الخليج الدولي، يجب عليك االلتزام باإلجراءات المنصوص عليها في مصروفات ةإذا تكبدت أي 2-1-6

أغراض العمل وأنها مصروفات  لخدمةتم إنفاقها المصروفات هذه التأكد من أن جميع السياسات واإلجراءات ذات الصلة. ويشمل ذلك 

 و/أو الخدمات التي يتم توريدها.ة فيما يتعلق بمتطلبات العمل والسلع معقول

 

 ووثائق اإلفصاح السجالت2-2 

 

 يجب عليك ضمان ما يلي:

واإلفصاحات المقدمة تتسم بالدقة، وأنها كاملة غير منقوصة، وتتضمن التفاصيل الكافية بما يعكس السجالت جميع أن تكون  ( أ

 جميع معامالت بنك الخليج الدولي.

 معلومات صحيحة، ونزيهة، وغير مضللة. ،جميع المعلومات المقدمة إلى العمالء وأصحاب المصالحأن تكون  ( ب

 .ومقدمة في موعدهاباإلفصاح تتسم بالدقة  التنظيمية والوثائق األخرى المتعلقة وثائقال، والملفات المقدمةجميع  تكونأن  ( ت

 سجالتواالحتفاظ بها وحماية سرية هذه ال هاليج الدولي من حيث إنشاءوفقا لسياسة بنك الخ السجالتجميع التعامل مع يتم أن  ( ث

 والمعلومات على النحو المالئم.

 

-3 يسوده االحترام مكان عمل آمن 

 

 والمنصفة النزيهةالمعاملة  3-1

 

 واحترام الذات لجميع الموظفين،  والتنوع يلتزم بنك الخليج الدولي بالحفاظ على بيئة عمل تدعم تحقيق اإلنتاجية، واألهداف الشخصية 3-1-1

 ذلك.ل وفقامالئك زمنك التعامل مع  وينتظرأو مضايقة، خالية من أي سلوك عدواني، أو تخويف،  وأن تكون

 

على جميع التعامالت  يع مبادئ النزاهة والسلوك القويمتسري جم 3-1-2

 التي تتم مع العمالء، والموردين، وغيرهم من أصحاب المصالح.

ويجب توثيق أية شكاوى لهم )إن وجدت(، واإلبالغ عنها، والتعامل 

 .العالقةمعها بشكل فوري وبنزاهة وفقا للسياسات واإلجراءات ذات 

 

 التمييز في المعاملة والمضايقة 3-2

 

لجميع التقاليد  جباو، مع االحترام البيئة عمل مهنية وأخالقيةمكان ويعمل على توفير  دوما وسوف يظل ،بنك الخليج الدولي يوفر 3-2-1

الفعاليات االجتماعية  وأ وال يوجد مكان للسلوك الذي ينم عن عدم االحترام، أو التمييز، أو المضايقة في بيئة العمل والقيم المحلية.

 ولن يتم التساهل مع أي من ذلك. ،التابعة للعمل التي تتم خارج نطاق العمل

 

ذا قام فرد بمضايقة فإلشخص. يتحملها اية مدنية مسؤولأو قد يترتب عليها  اإجرامي من المضايقة فعالالمعينة نماط بعض األقد تشكل  3-2-2

زمالئه في مكان العمل على أساس العمر، أو المعتقد، أو اإلعاقة، أو األصل العرقي، أو النوع االجتماعي، أو الدين، أو التوجه 

نوع من التمييز غير في إيجاد أو التحريض  المساعدةسواء من خالل بصفة شخصية  المسؤولية هذا الفردقد يتحمل كما  الجنسي،

 بنك الخليج الدولي. المشروع في

 

 من التمييز أو المضايقة. ا  يشكل نوع أو غير مالئم مسيءية عن اإلبالغ عن أي سلوك مسؤولإنك تتحمل ال 3-2-3

 

وجدت نفسك مضطرا للتعامل مع أي من تلك السلوكيات، رجاء التفضل بإبالغنا. إذا تعرضت إلى أي نوع من التمييز أو المضايقة أو  3-2-4

 .همامتيازاتو المعنيينويجب التعامل مع أي من تلك األمور المشار إليها بطريقة سرية ومهنية، تحترم حقوق األطراف 

 

 السالمة واألمن في مكان العمل 3-3

 

ختلف السياسات واإلرشادات الخاصة بأمور الصحة والسالمة المهنية وكيفية الحد من التعرض إلى ممنك أن تكون على علم بيتوقع  3-3-1

ال تخف من التحدث بصراحة والعمل على تعزيز 

 الثقافة األخالقية
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 المخاطر المادية والبيئة المختلفة من حولنا.

 

اتباع جميع إجراءات السالمة واألمن واجبة التطبيق، فضال  حولك، يجب عليكهم من أجل تجنب أي مخاطر تتعرض لها أنت أو من  3-3-2

 عن القوانين واللوائح واجبة التطبيق.

 

يصل إلى الفصل من العمل،  قد عنيف سوف يتعرض إلى إجراء تأديبيتصرف أي بالفعل، أو يرتكب  بارتكاب، أي موظف يهدد 3-3-3

 ية المدنية، و/أو المالحقة الجنائية.مسؤولالتحمل و

 

ينبغي اإلبالغ بشكل فوري يجب عليك أن تبلغنا إذا كانت لديك أية مخاوف بشأن تهديدات أو أفعال عنيفة في مكان العمل. وببساطة  3-3-4

 عنف ضد شخص آخر أو ممتلكات بنك الخليج الدولي.أعمال أو تهديدات بارتكاب  أعمال عنفأية عن 

 

 المشروعةعقاقير غير المن  ل وخال  ومن الكح مكان عمل خال   3-4

 

 نطاقغير مشروعة، أو بيعها، أو شرائها، أو تسليمها، أو تعاطيها، أو نقلها داخل الحيازة المواد  يحظر بنك الخليج الدولي حظرا تاما 3-4-1

 .العمل

 

 غير مشروعة في مكان العمل أو أثناء ساعات العمل. ي عقاقيرايحظر عليكم إحضار أو تعاطي الكحول أو  3-4-2

 

 الدينيالنشاط السياسي أو  3-5

 

 داخلأو المشاركة فيها أثناء ساعات العمل، أو  دينيةنقاشات يحظر عليك استغالل موارد بنك الخليج الدولي في أنشطة سياسية أو  3-5-1

 .من األوقات، أو أي من مرافقه، أو أثناء تمثيل البنك في أي مكان العمل

 

يحظر عليك المشاركة في أي من األنشطة  إال أنه نطاق العمل،رغم أنه ال يحظر عليك المشاركة في أي نشاط سياسي أو ديني خارج  3-5-2

على أنها فعل غير مشروع أو ضد مصالح السلطات الحكومية أو التي قد تسبب أي ضرر لسمعة بنك الخليج الدولي أو يمكن أن تفسر 

 .العالقةالدينية ذات 

 

وأفضل االلتزام بالممارسات القانونية واألنظمة تطبيق دعم   4-

 الممارسات المتبعة

 

 قوانين واللوائحبال االلتزام 4-1

 

ذا الوفاء به تستطيع، منك لهذا الواجبيعمل به بنك الخليج الدولي. وإدراكا  مكانواللوائح في أي األنظمة  تطبيق يجب عليك دعم 4-1-1

عن طريق االلتزام بجميع سياسات بنك الخليج الدولي، وإجراءاته، وإرشاداته التي تم وضعها بحيث تعكس القوانين واللوائح  المطلب

ال تعلم القوانين واللوائح إذا كنت وفي حال وجود بعض الريبة أو  مجال العمل. في ممارساتالواجبة التطبيق فضال عن اتباع أفضل 

 .مسؤول االلتزامرشاد من مديرك أو المحلية، يجب عليك طلب اإل

 

مختلفا عما تشمله السياسات واإلجراءات ذات الصلة الخاصة ببنك الخليج  واجب التطبيق اتفرض معيار سلطات مختصة ثمة إذا كان 4-1-2

 الدولي، عندئذ يجب تطبيق المعيار األكثر صرامة.

 

 ولية عما يلي:ؤتتحمل أنت وفريق العمل التابع لك المس 4-1-3

أفضل الممارسات معرفة المتطلبات القانونية ذات الصلة المتعلقة بأنشطة عملك أو الوحدات الوظيفية التابعة لك، فضال عن  ( أ

 المتعارف عليها في مجال العمل.

على النحو بشكل مالئم في سياسات وإجراءات بنك الخليج الدولي معتبرة التأكد من أن المتطلبات القانونية وأفضل الممارسات  ( ب

 متى كان ضروريا(. بها وصىمالتعديالت الكذلك المطلوب )و

 التأكد من التزام أفراد طاقم العمل بذلك والسير بمقتضاه. ( ت

 

جميع القوانين واللوائح المصرفية والمتعلقة باألوراق المالية،  الوفاء بمتطلبات، قصورأي دون  ،يجب عليك في جميع األوقات 4-1-4

 .وتشريعات وقوانين العمل التي تحظر الرشوة والفساد ومتطلبات اإلفصاح،والمعايير المحاسبية، ومعايير 

 

وتمويل اإلرهاب )والذي يشمل االلتزام بجميع  اللوائح الخاصة بمكافحة غسل األموالوتطبيق يجب عليك االلتزام بكل صرامة  4-1-5

 (.تجاه العمالء التي ينبغي مراعاتهاالعناية الواجبة بذل و العميل التأكد من هويةإجراءات 

يحق لكل منا الحصول على معاملة منصفة، بكرامة 

  هواحترام، ويجب علينا أن نعامل اآلخرين على النحو نفس
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. ينطبق هذا ة البنك للخطرسمعقد تعرض التي في أنشطة غير قانونية وتحت أي ظرف من الظروف،  عدم المشاركة،يجب عليك  4-1-6

 .العمل أو خارج ساعات العمل أثناء ان النشاطالشرط سواء ك

 

 فعليا، يجب عليك أن تبلغنا باألمر على الفور.ا وجهت إليك تهمة بارتكاب فعل إجرامي أو تم إدانتك به إذ 4-1-7

 

أو أي فرد، أو كيان، أو  يجب عليك االمتناع عن التحدث باإلشاعات الكاذبة أو الكيدية أيا كان نوعها فيما يتعلق ببنك الخليج الدولي 4-1-8

 شركة تابعة، أو عمالء لهم صلة ببنك الخليج الدولي.

 

سوء استغالل هذه المعلومات، واالتجار من خالل حظر المعلومات الداخلية والخاصة ببللوائح الصارم  وتطبيق يجب عليك االلتزام  4-1-9

 وسوء استغالل السوق. التعامالت الداخلية

 

ية عن مسؤولحمل الااللتزام بجميع المتطلبات القانونية والسياسات واإلجراءات الداخلية لبنك الخليج الدولي، فإنك تت باإلضافة إلى 4-1-11

على سبيل أو وظيفتك ) مؤهالتكوسلوكيات السوق التي تسري عليك بمقتضى  سلوك العملاللوائح األخرى المتعلقة بااللتزام بجميع 

والودائع المصارف ووسطاء تبادل العمالت األجنبية والنقود  المالية في األوراقالتعامل في  الخاصة بموظفي سلوكالالمثال قواعد 

 (.المكان الذي تتواجد بهالتي تسري في 

  

 ورأس الماللوائح أسواق األوراق المالية  4-2

 

قوانين  لوجودونظرا  فيها بنك الخليج الدولي أعماله. يباشرالداخلية واجبة التطبيق في الدول التي  المعامالتإنكم تخضعون لقواعد  4-2-1

 السلوك.، يمكن اختصار جميع تلك القوانين في قواعد المناطقفي مختلف  تباينةم

   

م تلك المعلومات بغرض اخديجب عليك عدم است ةمعلومات داخلي أي، إذا كانت لديك الداخلية المعامالتتماشيا مع معظم تشريعات  4-2-2

 .على أساسها االتجاربشراء أو بيع األوراق المالية أو "إرشاد" شخص آخر ومن ثم يقوم هو 

 

حتى يتم اإلفصاح بشكل كامل عن تلك  ساريا   ما االتجار في األوراق المالية لشركةيظل حظر االتجار في أو إرشاد اآلخرين بشأن  4-2-3

 ذات صلة.المعلومات الداخلية إلى الجمهور أو حتى تصبح تلك المعلومات غير جوهرية أو غير 

 

الوضع المالي ، أو األنشطة أو المدرجة الخاصة باألوراق المالية ن عنهاالمعلغير  هي المعلومات الجوهرية "المعلومات الداخلية" 4-2-4

المتعلقة بتطورات السوق المعلنة المعلومات الجوهرية غير  ويمكن أيضا اعتبار ر آخر ألوراق مالية.صد  لشركة أو كيان عام أو أي م  

 أيضا معلومات داخلية.

 

سعر السوقي لألوراق المالية ذات الصلة، بمعنى آخر الوتعتبر المعلومات "جوهرية" عندما يكون من المحتمل أن يكون لها تأثير على  4-2-5

في اتخاذ قرار سواء بشراء األوراق يعتمد عليها مستثمر معقول هذه المعلومات معلومات مهمة أي عتبر يأن إذا كان من المحتمل 

ولكنها ليست كذلك بالنسبة لجميع ر صد  م  بالنسبة للمعينة  المالية أو بيعها. وقد تكون المعلومات جوهرية بالنسبة إلى أوراق مالية

وتشمل أمثلة المعلومات التي يمكن اعتبارها جوهرية )على ين(. لد  ا بخالفألسهم ر )على سبيل المثال اصد  األوراق المالية لهذا الم  

 سبيل المثال ال الحصر( ما يلي:

  ،وإعادة الهيكلة.وعروض شراء األسهم، واالستحواذأعمال الدمج ، 

  المالية وإعادة الشراءطرح األوراق. 

 ( أو التغير في العائدات واألرباح.)تقديراتها 

  شطب الديون ذات المبالغ العاليةأو  التدفقات النقدية، خفضالظروف المالية، مثل  وأيل غفي ظروف التشالكبيرة التحوالت ،

 الرئيسية. والتغيراتوالتغيرات في األساليب المحاسبية 

  األوراق المالية الممتازةب ةقاألمور المتعلأو سداد الديون قبل موعدها طوعا. 

  مكن أن تؤثر في أسواق األوراق المالية.يالتي  أو التطورات الحكومية المهمة القضاياأوضاع 

 

نشرها بطريقة تجعل المعلومات متاحة يتم  اعندمأو بخالف ذلك  على النطاق العامتعتبر المعلومات "عامة" عندما يتم االعالن عنها  4-2-6

 .المعنيينإلى جميع األشخاص 

 

من أجل ضبط تدفق المعلومات داخل بنك الخليج الدولي وكذلك منع إساءة استخدام المعلومات الداخلية، وضع البنك إرشادات داخلية  4-2-7

، فضال الحواجز األخالقية لمنع تضارب المصالحالسوقية، ووضع أو الداخليةسواء بهذا الخصوص، وحظر إساءة استخدام المعلومات 

تفاصيلها المتطلبات التنظيمية التي  تضمن فيتهي ، وةالشخصي للمنفعةتعامل العن االلتزام بمعايير ومتطلبات اإلفصاح، وحظر 

 تسري على بنك الخليج الدولي أو وحدة العمل التي تعمل فيها أو الدور الذي تقوم به.
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فإنك مطالب بالتعرف على سياسات وإجراءات بنك  لهذه الموضوعات معقدة ودائمة التغيير، منظمةنظرا لكون القوانين واللوائح ال 4-2-8

الذي تتبعه أو المحلي  االلتزامول ؤ، وفي حال ارتيابك في أي أمر، يجب عليك استشارة مسوتطبيقها كيلعالخليج الدولي التي تسري 

 مواقف.ال هذه لبنك الخليج الدولي للتعامل معالمستشار القانوني 

 

"، ينبغي عليك التواصل مع علنيةإذا كانت لديك أية أسئلة أو تعتقد أنه بحوزتك معلومات تعتبر "داخلية" أو "جوهرية" أو "غير  4-2-9

 أو أخصائي قواعد السلوك. الذي تتبع له االلتزامول ؤمس

 

 الرشوة والفساد 4-3

 

مبلغ، أو هدية، أو مساهمة، أو منفعة  أو/الفائدة و أي شكل من أشكال الرشوة، أو اإلكرامية، أوقطعي يحظر بنك الخليج الدولي بشكل  4-3-1

 النقدية، المكافئاتإغراءات أخرى تحمل نفس األثر المرتبط بالفساد، سواء كانت مبالغ نقدية )بما في ذلك  غير مشروعة، أو أي

  .( أو غير ذلكوالبنود التي يمكن صرفها لنقود، أو الصكوك المالية أيا كان نوعها

 

 ، أو طلبوعد بتقديم خدمات غير قانونية أو غير مشروعةأي أو  في غير موضعها،ضيافة ، أو راءأي هدية أو إغتقديم يحظر عليك  4-3-2

  مباشر.ه سواء لنفسك، أو لآلخرين، سواء بشكل مباشر أو غير ، أو قبولذلك

 

 يحظر عليك الكشف عن أية معلومات رسمية سرية أو محظور اإلفصاح عنها. 4-3-3

 

 لمعامالت خاصة.تفضيلية  للحصول على أسعار الوظيفة الحالية  أو ها سابقاكنت تشغلالتي وظائف اليحظر عليك إساءة استخدام  4-3-4

 

يجب عليك اإلمتناع عن عرض أو إعطاء أو قبول لنفسك أو للغير، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أي رشوة، أو إكرامية، أو  4-3-5

بنك ل بأعمال أو تأمين خدماتإغراء لمحاولة الحصول أو االحتفاظ منفعة، أو أي مبلغ، أو هدية، أو مساهمة، أو فائدة، أو وعد، أو 

 بشكل غير قانوني على أي من القرارات أو اإلجراءات الحكومية. التأ ثيرالخليج الدولي أو 

 

، أو تمديد الئتمان، أو ضمان، أو هدية، أو أي شيء له قيمة، أو بشكل مباشر أو غير مباشر، أي مبلغ، أو قرض الطلب يحظر عليك  4-3-6

عملية أو معاملة أي اعتبار فيما يتعلق بأي أو  تفضيليةفي مقابل معاملة أو للغير سواء لنفسك  من الغيرالتفضيلية  أي نوع من المعاملة 

 أو مشاركة )بما في ذلك شراء السلع والخدمات( من أي نوع مع بنك الخليج الدولي.

 

وجود محاولة في موقف، أو إذا اشتبهت  إذا نمى إلى علمك أي 4-3-7

اإلبالغ للحصول على رشوة، أو إكرامية، أو فساد، يجب عليك 

 عنه على الفور.

 

 مكافحة االحتيال 4-4

 

أعمال االحتيال ويتعهد  في إطالقابنك الخليج الدولي اليتسامح  4-4-1

 أي نوع من االحتيال، والعمل على كشفه، واإلبالغ عنه. بنك الخليج الدولي بمنع يلتزمكذلك . البنكبالعمل على تجنب أي احتيال داخل 

 

 ول عنها.ؤوحماية موارد البنك التي أنت مسيجب عليك العمل بأمانة ونزاهة  4-4-2

 

، والرشوة، )سواء تقديمها أو الحصول االحتياللوصف الجرائم التي تشمل على سبيل المثال ال الحصر  يستخدم مصطلح االحتيال 4-4-3

، وإخفاء ير الصحيحةغاإلقرارات تقديم واالستغالل للمنفعة الشخصية، و والتآمر، واالختالس، والفساد، والسرقة، عليها(، والتزوير،

 الشخصية بغرض االحتيال والتآمر.والتعرف على البيانات ائق الجوهرية، قالح

 

 .بهالمكان الذي تتواجد  فيالقوانين واللوائح التي تسري و منك االلتزام بسياسة بنك الخليج الدولي لمكافحة االحتياليرجى  4-4-4

 

ال أوينبغي عليك  ية عن إبالغنا عن ذلك.مسؤولتحمل الت كأفعال تشتبه فيها، فإنأو إذا رأيت أي احتيال أعمال  وجود إذا اشتبهت في 4-4-5

 .أو احتيال تحاول بصورة شخصية إجراء تحقيقات أو مقابالت / استجوابات فيما يتعلق بأي أعمال نصب

 

 قد يترتب على عدم اإلبالغ عن أي شكوك أو مخاوف التعرض إلجراء تأديبي يتخذ ضدك. 4-4-6

 

 

قد يعتبر في  ضيافةإعطاء أو الحصول على هدايا أو 

بعض الحاالت تضارب مصالح، وفي حاالت أخرى 

لقوانين مكافحة  ا  ن أن يشكل انتهاككمعينة، يم

 ة األخرىالرشو



 13 
 

 األموال وعقوباتهمكافحة غسيل  4-5

 

 .، فإننا نحمل على عاتقنا مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهابالمنظومة المالية مسؤولين فيبوصفنا  4-5-1

 

 يقصد بغسيل األموال العملية التي يتم من خاللها تمرير المنافع المباشرة أو غير المباشرة لألعمال اإلجرامية عبر المؤسسات المالية 4-5-2

، بهدف أن تفقد تلك األموال هويتها الجنائية وتظهر األنشطة اإلجرامية تلك عائداتاألصلي والحقيقي لمالك المصدر والبغرض إخفاء 

الوجهة النهائية والغرض بين اإلرهابية إخفاء ومنع ظهور الرابط بين مصدر أموالهم وبصورة شرعية. وبالمثل تحاول المجموعات 

في التعرف على أية محاوالت لغسيل  لمحليةبمساعدة السلطات ا مطلقبشكل لخليج الدولي الذي تستخدم فيه هذه األموال. يتعهد بنك ا

 األموال وتمويل اإلرهابيين، وكذلك المساعدة في منع وقوع ذلك.

 

 FATFمجموعة العمل المالي  مع توصيات ىماشتواإلجراءات واإلرشادات ذات الصلة، تإن سياساتنا المتعلقة بمكافحة غسل األموال  4-5-3

Recommendations تتماشى لموضوعة .  هذه السيايات واالحتياطات المعمول بها في هذا المجال وأفضل الممارسات الدولية

 نا جميعاإن واللوائح واجبة التطبيق فيما يتعلق بمكافحة غسل األموال، وتمويل اإلرهاب، والعقوبات االقتصادية.  نظمةمع جميع األ

 السياسات، واإلجراءات، والضوابط.هذه ب االلتزامب ينمطالب

 

مفروض عليها عقوبات في والكشف واإلبالغ عن أية معامالت كاملة أو جزئية مع أطراف  يلتزم بنك الخليج الدولي بالعمل على منع 4-5-4

عامالت تشكل تويلتزم بعدم مباشرة أية  الدولية لن يتساهل بنك الخليج الدولي بأي حال من األحوال بشأن مخاطر العقوبات هذا الشأن.

 المطبقة. الدولية انتهاكا لبرامج العقوبات

 

في جميع األنشطة التدريبية مهمة االلتزام بهذه المتطلبات حسب ما ينطبق عليكم وعلى وجه التحديد ضمان مشاركتكم  هوواجبكم  4-5-5

في مواعيدها دون تأخير، والتأكد من هوية العمالء واألشخاص المتصلين بالحسابات ومصدر األموال المطلوبة بشأن هذا الموضوع 

ول ؤأعمال مشتبه في كونها غسيل أموال أو تمويل إرهاب إلى مس)إذا كان دوركم هو القيام بذلك(، واإلبالغ عن أي معلومات أو 

 عن غسيل األموال. ول اإلبالغؤأو نائب مس (MLRO) اإلبالغ عن غسيل األموال

 

 التعامل مع شكاوى العمالء 4-6

 

ل بشك معهم العمالء والتجاوبب المتعلقة خدمة العمالء أحد القيم األساسية التي نحملها حيث نعمل على تعزيز األنشطةالعناية بيعد  4-6-1

عمالئنا ونرحب بأية اقتراحات يهدف بنك الخليج الدولي إلى تقديم أعلى مستوى من الخدمات بحيث يلبي احتياجات وتوقعات  .سريع

 لتحسين خدماتنا.

 

أو  العمالء بالبنك حماية صوتإلى وحدة  اهشكو العميل لتقديم إذا رغب أي عميل في تقديم شكوى تتعلق بالخدمة ، يجب عليك توجيه 4-6-2

 واللوائح المحلية.األنظمة التعامل مع هذه الشكوى وفقا 

 

-5 تضارب المصالح 

 

 تجنب تضارب المصالح 5-1

 

قد ومعامالت األعمال التي تقوم بها. ويجب عليك تجنب السلوكيات التي  أعمالكوالرأي الصائب في جميع  أن تتخذ الحكمةيجب عليك  5-1-1

 تنال من سمعة بنك الخليج الدولي.

 

 يحدث تضارب المصالح في المواقف التي: 5-1-2

 تجاه بنك الخليج الدولي.تتعارض فيها مصالحك الشخصية، بما في ذلك مصالح عائلتك، مع التزاماتك  ( أ

 بما في ذلك مصالح عائلتك، مع التزاماتك تجاه العميل. الشخصية، كتتعارض فيها مصالح ( ب

تتعارض فيها مصالح بنك الخليج الدولي مع التزاماته تجاه العميل أو تتعارض فيها التزاماته تجاه أحد العمالء مع التزاماته تجاه  ( ت

 عميل آخر.

 

 يحظر عليك: 5-1-3

استخدام ممتلكات بنك الخليج الدولي، أو معلوماته )بما في ذلك معلومات العمالء أو الزمالء اآلخرين، فضال عن إساءة  ( أ

 المعلومات الداخلية( أو وظيفتك لتحقيق مكاسب شخصية و لمنفعة طرف آخر.

 ابية مالئمة مسبقة.هبة لممتلكات بنك الخليج الدولي دون الحصول على موافقة كتالمشاركة في أي بيع، أو قرض، أو  ( ب

 االستفادة من فرص أعمال يستحقها بنك الخليج الدولي أو عمالئه. ( ت

 .منافسة بنك الخليج الدولي ( ث
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 إدارة تضارب المصالح 5-2

 

اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لتحديد أوجه تضارب المصالح التي قد تنشأ سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في سياق  يجب عليك 5-2-1

 تقديم أي خدمات للعمالء.

 

، أو استشاريين، أو يجب عليك اإلفصاح عن أي تضارب للمصالح سواء فعلي أو محتمل، فضال عن أي عالقات مع عمالء 5-2-2

 تضارب المصالح.يمكن النظر إليها على أنها قد تسبب مرتقبين حاليين أو  مستشارين، أو موردين

 

ليس باستطاعتك تقديم مشورة موضوعية بشأنه،  تخاذ قرارات تتضمن موضوعال اجتماعاتيجب عليك عدم حضور أي مناقشات أو  5-2-3

 لمصالح.لفيها تضارب  ينتج عن حضوركقد أو تتضمن موضوع أو معاملة )مقترحة( 

 

حيث  يقوم باتخاذ أي قرار للدخول في معامالت من قبل منظمي البنك معتمدينالشخاص أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد األإذا كان  5-2-4

 ذلك بشكل رسمي وباإلجماع من أعضاء مجلس اإلدارة.بموجبها قد يكون هناك تضارب للمصالح بالنسبة لهم، يجب الموافقة على 

 

ضرورة مشاركة واتخاذ قرار من لجنة تتطلب حاالت تضارب المصالح التي تتعلق بمجلس اإلدارة أو عضو في لجنة اإلدارة  5-2-5

 المراجعة ومجلس اإلدارة.

 

 على أي تضارب للمصالح محتمل أو قائم بالفعل، يجب عليك اإلبالغ عنه. تإذا تعرف 5-2-6

 

 االختصاصالتصرف في حدود نطاق  5-3

 

ات واإلجراءات ، ونطاق الصالحيات، ويجب عليهم معرفة السياسالممنوح والتفويضالتوقيع،  سلطة لضوابطيخضع جميع الموظفين  5-3-1

 .بها التزاما تاماام ذات الصلة وااللتز

 

حال وفي .عليهمواجبة ال وليات الوظيفيةبالمسؤ همقياميتوافق مع بما  بالتوقيع رسميا عن البنك صالحيات التوقيعالمفوضون  ي منح 5-3-2

 بنك.للسياسات واإلجراءات الداخلية لا قيع، يجب عليك استخدام هذه الصالحية وفقمنحك صالحية التو

 

عن جميع األنشطة التي يقوم بها في نطاق وظيفته أو واجباته التعاقدية، وصالحية التوقيع  ويعتبر محاسباية مسؤولكل منكم اليتحمل  5-3-3

 إليه.منوحة له، والسلطة المخولة الم

 

 العالقات الشخصية 5-4

 

بسبب عالقاتك  رأي موضوعيقرار يتعلق بأي موضوع متى كنت غير قادر على تقديم أي اتخاذ المشاركة في تجنب عليك  5-4-1

 الشخصية.

 

ينبغي أال تؤثر عالقاتك وارتباطاتك الشخصية في القرارات التي تتخذها وأنت في العمل. ويجب أن يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بتلبية  5-4-2

ومن ثم،  صارم.التقيد بذلك على نحو أسس العمل دون سواها ووفق موردين، أو توظيف األفراد الاحتياجات العمالء، أو التعامل مع 

 العالقات الشخصية تؤثر في قدرتك على اتخاذ القرارات الصائبة وأنت في العمل.تدع أال يجب 

 

أحد أصدقائك أو معارفك، يجب عليك معاملة نيابة عن بنك الخليج الدولي مع أحد أفراد أسرتك أو أي في  شاركإذا وجدت نفسك م 5-4-3

وسوف يقوم مديرك بتكليف موظف  حال من األحوال. وأن تمتنع عن المشاركة في هذا األمر بأيبذلك خطر مديرك أن ت  على الفور 

 آخر للمشاركة في تلك المعاملة.

 

 تكون تحت رئاستهم،وال أن  ،اإلشراف على أشخاص من أفراد أسرتك أو من تشاركهم عالقات شخصية وثيقة في العمل يحظر عليك 5-4-4

 سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

 

 تعيين األقارب 5-5

 

سواء بدوام كامل أو جزئي، أو تعيين مؤقت، يمكن  أفراد عائلتك المباشرين أو األقارب اآلخرين من موظفي بنك الخليج الدولي، تعيين 5-5-1

 تضارب مصالح فعلي أو متوقع.يتسبب في أن 
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في ضوء ما تقدم أعاله، إذا علمت أن هذا التضارب في المصالح قائم أو ربما يصبح قائما في المستقبل القريب )على سبيل المثال أثناء  5-5-2

غ عن هذا األمر. يرجى الرجوع إلى سياسة الموارد البشرية بشأن فإنك مطالب بأن تبل   إجراء المقابلة، أو االختيار، أو التوظيف(،

 .الشأنللتعرف على المزيد في هذا  تضارب المصالح

 

 واختيارهم معاملة الموردين 5-6

 

أن يدير البنك جميع االرتباطات، والتعامالت، والمعامالت مع الموردين هذا الشأن على أساس سياسة بنك الخليج الدولي في  تقوم 5-6-1

 الخليج الدولي.من أجل حماية سمعة بنك  جوهريأمر ويعد ذلك  بطريقة منصفة وعادلة في جميع األوقات.

 

)على النحو المنصوص عليه في سياسة فضل األ القيمة يجب أن تتم جميع أعمال شراء السلع، واألعمال، والخدمات وفق مبادئ 5-6-2

في  اإلنصافية، والتنظيمية، والقانونية، من أجل تحسين االقتصاد مع بذل العناية الواجبة بالنسبة إلى االلتزامات للمجموعة( المشتريات

 ، وكفاءة وفاعلية جميع أنشطة بنك الخليج الدولي.فالصر

 

لصالح بنك الخليج الدولي أو نيابة عنه، يجب عليك التأكد من أن تتم عملية الشراء وفقا  إذا طلب منك شراء سلع، أو أعمال، أو خدمات 5-6-3

 للمبادئ، والمعايير، واإلجراءات المنصوص عليها في سياسة المشتريات للمجموعة.

 

ويعني ذلك أنه يحظر عليك قبول أية هدايا، أو  عاة أعلى معايير النزاهة والمهنية في جميع تعامالتك مع الموردين.امريجب عليك  5-6-4

أو بعدها، أو  عملية االختياريافة، أو مجاملة من أي من الموردين في أي وقت من األوقات، أي سواء قبل اختيار المورد، أو أثناء ض

 حتى بعد إتمام المشروع.

 

 المالية شؤونال 5-7

 

ك المالية الشخصية بشكل مسؤول ويجب عليك تسوية التزاماتك تجاه بنك الخليج الدولي واألطراف األخرى شؤونب القيامعليك يجب  5-7-1

 .جميع األوقاتفي  سريعبشكل 

 

 يتم أدائها( لملمعلومات المالية )التي تشمل الديون والقروض التي عن ا اإلزامي اائتماني افحص البنكمع مراعاة ما ذكر أعاله، يجري  5-7-2

 ك وفي أي وقت بعد االلتحاق به وفق تقدير البنك دون سواه، وبما يتفق مع المتطلبات القانونية المحلية.نقبل االلتحاق بالب

 

حالية أو مستقبلية بينه وبين بنك الخليج أي عميل أو مورد توجد عالقة عمل  االقتراض منبشكل مباشر أو غير مباشر يحظر عليك  5-7-3

 .إليهالممتلكات الشخصية األخرى شخصية أو الموال األأو إقراض  ،الدولي

 

 ال يسري هذا الحظر بالنسبة إلى: 5-7-4

 .العائلةالمعامالت التي تتم مع أفراد  ( أ

تعارف عليها في الممن المؤسسات المالية، والمعامالت التي تجرى وفق البنود والشروط المعامالت التي تتم مع العمالء  ( ب

 .المعامالت المالية

 

ويمكن التجاوز  تحت إشرافه، . أنت تقععلى وجه التحديد شخص أنت تشرف عليه أو ويجب عليك تجنب االقتراض من موظف آخر،  5-7-5

 يؤخذ، بشرط أال وجبة غداء على سبيل المثال( من أو إلى موظف أو زميل آخر ما يكفية ذات القيمة البسيطة )فة العرضيلعن الس

 عليها.فوائد 

 

 الهدايا، والضيافة، والمجاملة 5-8

 

، أو ضيافة، أو مجاملة، أو إقامة مجانية، أو دعوة لحضور ندوات، أو مؤتمرات أو إغراءينبغي عليك تجنب أية هدية )ويعني ذلك أي  5-8-1

، أو الذي تقوم به أو تؤثر على الدور معتتعارض على األرجح ي عتقد أنها الخارج( في أو  الداخلعمل أو ترفيه، سواء في فعاليات  أي

، أو طلب، أو عليك رفض قبولنبغي فيفي بنك الخليج الدولي.  خاصة بك، أو إجراءات صنع القرارات الالموكلة إليك المسؤوليات

 .الدوليمن المرجح أن يؤثر على رأيك أو مسؤوليتك في العمل لدى بنك الخليج  أي إغراء تقديم

 

، أو التي يمكن صرفها إلى نقد، في شكل المكافئات النقدية )على سبيل المثال التذاكر أو الكبونات(حظر حظرا تاما أية هدايا نقدية أو ت 5-8-2

 قيمتها. انتأيا ك

 

أي حكومة أو طلب أو قبول أية هدايا، أو مجامالت، أو مكافآت من أي طرف )بما في ذلك  (أنت أو أي من أفراد أسرتكيحظر عليك ) 5-8-3

 ي زميل.ألله معاملة مع البنك سواء لنفسك أو  شخص )موظف أو غير ذلك( أو مؤسسة خاصة(
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والمدير ، إدارتكمدير من  مدعمة تعقد خارج المدينة التي تعمل بها دون موافقة كتابية مسبقةيحظر عليك قبول أي دعوة إلى فعالية  5-8-4

الئمة في حالة المملكة المتحدة( مع وجود مبررات م قليميالموارد البشرية اال مديرومسؤول الموارد البشرية الرئيسي )أو  ،يااإلدر

 .واألطراف األخرلالعتبار ما لم يتم الموافقة عليها كجزء من االتفاقات التعاقدية المبرمة بين البنك 

 

للطرف نقترح عليك توضيح السياسة المطبقة  سوء تفاهم. ولتجنب أي أي من تلك العروض بطريقة دبلوماسية رفض ينبغي عليك 5-8-5

 الهدية/المجاملة بعد إعالمه بسياسة البنك.ومن ثم في معظم األحيان لن يصر ذلك الطرف على المعني 

 

يعتقد، في وجهة نظرك، أن رفض أو في الحاالت التي  في حال إذا كان رفض الهدايا من شأنه أن يسيء إلى الطرف الذي يعرضها 5-8-6

ذات القيمة البسيطة. ومع ذلك، بعد الحصول  اقبول الهدايبالهدية قد يؤثر سلبا على عالقة العمل مع بنك الخليج الدولي، يسمح البنك 

( )الهدية، والضيافة، 4الموضح في الملحق )باستخدام النموذج  البشرية للموارد التنفيذي الرئيسعلى الهدية، ينبغي أن تسلمها إلى 

في جميع بسجل للهدايا وفقا للسياسة الداخلية  الموارد البشرية الرئيسي ل. وسوف يحتفظ مسؤواإلفصاح واإليداع( نموذج –مجاملة وال

. وفي حالة المملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية، يجب باستثناء المملكة المتحدة والواليات المتحدة( الدول التي يعمل بها البنك

 .لفرع البنكالموارد البشرية رئيس إدارة تسليمها إلى 

 

على  بأي عمالت أخرى أو أي نوع آخر،يعادلها دوالر أمريكي أو ما  111يقصد بالقيمة البسيطة مبلغ ال يتجاوز القيمة الشرائية لـ  5-8-7

 .السنةمدار 

 

دون أن يكون هناك  مهنيةبشرط أن يتم تقديمها كداللة على صداقة  قيمة البسيطةمع مراعاة ما ذكر أعاله، ي سمح بقبول الهدايا ذات ال 5-8-8

بنك الخليج  إلتزامأي ارتباط بأي حال من األحوال ب

 بنك.اليتعلق بأداء عملك في الدولي فيما 

 

ال يجوز لك أن تعرض سوى الهدايا الترويجية  5-8-9

، والمستشارين للعمالءالمقدمة والوجبات والضيافة 

الحاليين والمستقبلين لبنك الخليج  األعمالوشركاء 

، ما دام ذلك ال يشكل مصروفات عمل نمطية أو الدولي

، أو أنها من قبيل أعمال أو خدمات لبنك الخليج الدوليب أو االحتفاظ والمرجح أال يتم تفسيرها على أنها تؤثر في الحصول على معتادة

 في إجراء أو قرار حكومي.التأثير  بغرضأنها أو المبالغ غير المشروعة، أو  الرشوة

 

إذا زادت الهدايا الترويجية المشار إليها أعاله عن القيمة البسيطة، يجب الموافقة عليها كتابيا بشكل مسبق من السلطة المالئمة داخل  5-8-11

 بنك الخليج الدولي.

 

)مثل  المالئمةيتم تحميلها على البنك بموجب سياسة مصروفات األعمال يستثنى من ضوابط القيمة البسيطة أية تكاليف ومصروفات  5-8-11

. نظراء البنك وعمالئه )سواء الحاليين أو المحتملين( مع وجود مبرر مالئمالوجبات، واالنتقاالت، ونحو ذلك( فيما يتصل بضيافة 

)مثل الوجبات، واالنتقاالت،  الضيافة سواء نوع "( إلى البنك عن4الملحق ")باستخدام النموذج الموضح في ويجب عليك اإلفصاح 

تلك األطراف األخرى، إذا كانت القيمة فيما يتصل بعالقة البنك مع  األطراف األخرىلك ، وغير ذلك( التي يقدمها أمور ترفيهيةو

 تتجاوز القيمة البسيطة. المجامالتالنقدية لهذه 

 

)التي تحمل شعار البنك أو عالمته التجارية( بما يتماشى بوجه عام مع  الهدايا التذكارية األحكام الواردة أعاله علىال تسري  5-8-12

 .المتعارف عليها الممارسات

 

أن تعتبر وينبغي أن تكون قابلة  القوانين واجبة التطبيق؛ وفقوفي جميع األحوال يجب أن تكون الهدايا مالئمة، ومشروعة، وقانونية  5-8-13

إجراءات بنك الخليج الدولي العتماد المصروفات، ويجب إدراجها مصروفات األعمال النمطية أو المعتادة بما يتماشى مع متطلبات ك

 مطالبات المصروفات واعتمادها للصرف أو استرداد القيمة بموجب اإلجراءات المعيارية لبنك الخليج الدولي.في 

 

 أو التابعين تكحد أفراد أسرألالمقدمة أو المنافع  ،الهدايا، أو اإلكراميات مماثل بالنسبة إلىتسري جميع القواعد الواردة أعاله بشكل  5-8-14

 .توجيه منكبناء على  يحصل على منفعةلمصلحة أي طرف آخر يمكن أن أو  لك

 

 واألنشطة األخرى الخارجية المصالح 5-9

 

أو  استشارية، أو أنشطة حرة، بدوام جزئي، أو ترتيباتيحظر عليك الحصول على أو االستمرار في أي وظيفة خارجية، أو عمل  5-9-1

وظيفة أي (، أو الربحيةأو خالف ذلك، ويشمل هذا أيضا المؤسسات غير  مقابل الحصول على أجروظيفة توجيهية أو إدارية )

إذا قبلت هدية دون أن يكون لديك الفرصة للرفض، يجب عليك 

 قواعد السلوك للمشورة الئحةاالتصال بمديرك أو مسؤول 
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 رد البشرية الرئيسي.، أو مسؤول الموامدير اإلدارةأو أي نشاط آخر مماثل، دون موافقة كتابية من المدير المباشر أو  سياسية،

 

اإلفصاح عن المصالح واألنشطة  إقرار نموذجوتوقيع ملء  (الذين ال يحتاجون إلى موافقة من المنظميجب على جميع الموظفين ) 5-9-2

والتأكيد على أنك  ه اللوائحهذ. وبعد ذلك، يجب عليك بصورة سنوية قراءة القواعدالمرفق بهذه " 2الموضح في الملحق " الخارجية

 المقدم منك.اإلقرار وأنه ليس هناك أي تغير في  عليهتوافق 

 

وموقع عليه بعد الحصول على الموافقات  إقرار معدلعن تقديم  مسؤوال عندئذ تكونالمقدم منك،  اإلقرارفي حال حدوث أي تغير في  5-9-3

 .يجراء تأديبتخاذ إالمقدم منك، قد تتعرض إل اإلقرارإذا اتضح للبنك وجود أي نشاط ال يتماشى مع  الضرورية.

 

  الخارجية واألنشطة ومجلس اإلدارة عن المصالح العليا إفصاح اإلدارةإقرار  5-11

 

ي وظائف تتطلب الحصول على موافقة ف( يجب على الموظفين العاملين جديدة بشكل سنوي )أو عند بدء المشاركة في مصالح خارجية

بنك فضال بال(، وأعضاء لجنة اإلدارة الموثقينمسبقة من المنظم )على سبيل المثال األشخاص المعتمدين، واإلدارة العليا، واألشخاص 

وأنشطتهم  مة، عن جميع مصالحهمكوحال، عبر لجنة عن أعضاء مجلس إدارة البنك، يجب عليهم اإلفصاح كتابيا إلى مجلس اإلدارة

% من القدرة التصويتية، أو مدير، أو عضو مجلس إدارة، أو من خالل أي شكل 5كمساهم له الخارجية في الشركات األخرى )سواء 

اإلفصاح عن المصالح واألنشطة الخارجية ألعضاء مجلس اإلدارة،  إقرار " نموذج3من أشكال المشاركة المهمة(. ويتضمن الملحق "

 .وأعضاء لجنة اإلدارة

 

-6 السرية وممتلكات بنك الخليج الدولي 

 

 السرية وحماية البيانات 6-1

 

 ما يلي:يقصد بالمعلومات السرية أية معلومات غير متاحة بالفعل على النطاق العام. وتشمل، على سبيل المثال،  6-1-1

الحساسة غير المعلنة التي يتم الحصول عليها من أو بخصوص عضو بمجلس اإلدارة، أو موظف، أو مستشار، أو أي المعلومات  ( أ

 شريك أعمال آخر لبنك الخليج الدولي.

مواقع الورة على شأي معلومات خاصة غير معلنة عن أعمال بنك الخليج الدولي أو وضعه المالي، بما في ذلك المعلومات المن ( ب

 والتي لم يتم اإلفصاح عنها على النطاق العام. الداخلية لبنك الخليج الدولي االلكترونية

ق بنك الخليج الدولي أو أي من موظفيه، أو ممثليه، أو يأو تطويرها عن طر أية بيانات أو معرفة غير معلنة تم التوصل إليها ( ت

 أو أية بيانات أو معرفة أخرى أصبحت مملوكة لبنك الخليج الدولي. أعضاء مجلس إدارته، أو وكالئه )أو مورديه(

 

المعلومات السرية ويحظر اإلفصاح عنها إلى الغير ما لم  عامل المعلومات المتعلقة بالعمالء المتاحة في النطاق العام معاملةينبغي أن ت   6-1-2

، على . وتشمل تلك المعلوماتنفسه العميل اإلفصاح بموافقة أن يتمأو  اإلفصاح عنها، قضائيحكم أي يقتضي القانون، أو اللوائح، أو 

 المعلن وغير المعلن مما يلي: الحصر سبيل المثال ال

 من العمالء. المستلمةالمعلومات  ( أ

المعلومات الخاصة بمعامالت العمالء، وحساباتهم، أو األنشطة األخرى لدى بنك الخليج الدولي فضال عن التقييم الداخلي لبنك  ( ب

 الدولي للجدارة االئتمانية للعمالء. الخليج

 قوائم العمالء وبيانات االتصال بالعمالء. ( ت

 

البنك في تناول المعلومات السرية على أساس "الحاجة إلى تعتمد سياسة  6-1-3

المعرفة". فالمعلومات التي يتم الحصول عليها من العميل ومعلومات 

المستمدة من مصادر داخل البنك ينبغي آال يتم اإلفصاح عنها  العميل

هذا تلك المعلومات لخدمة إلى سوى إلى الزمالء  الذين يحتاجون 

  العميل.

 

أو إذا كان معنية سلطة  بمقتضىضروريا ع معلومات العمالء بأعلى مستويات السرية ما لم يكن اإلفصاح عنها ميجب عليك التعامل  6-1-4

 ني أو مهني يحتم اإلفصاح عنها.هناك واجب قانو

 

مصالح أو  الزمالء هذه المعلومات ال يترتب عليه تضاربمشاركة سرية يجب أن تكون على قناعة تامة بأن المعلومات مشاركة العند  6-1-5

 ثمة بوادر بأن ربما يتم إساءة استغالل تلك المعلومات.

 

ض أعمال اغريحظر نقلها إلى اآلخرين ألمن البنك بأي صفة  الحصول عليهاأو التي تم استالمها المعلومات السرية الخاصة بالعمالء  6-1-6

 أخرى للبنك دون تفويض داخلي مالئم أو موافقة العميل نفسه، حسبما يكون مالئما.

 "أحتاج إلى أن أعرف"

 ليست مثل "أحب أن أعرف" 
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البنك، أو  يمعن معلومات العمالء إلى أي فرد خارج بنك الخليج الدولي، باستثناء تقديمها بشكل مشروع إلى منظ كشفال يمنع 6-1-7

أو يوجبه مراجعيه، أو محاميه الذين يعملون في مشروع ذي صلة، ما لم يكن اإلفصاح عن هذه المعلومات مسموح به من العميل أو 

 البنك.قانون أو منظمي ي جيزه ال

 

يكون هناك مطلب تنظيمي يوجب االحتفاظ بمعلومات العمالء في الداخل ويحظر إتاحة تلك ، الدول التي يعمل بها البنكفي بعض  6-1-8

الدولة. وفي مثل تلك الحاالت، إذا كان تبادل المعلومات داخل المجموعة أمرا مهما، يمكن القيام بذلك فقط  تلكالمعلومات خارج نطاق 

 .االلتزاممسؤول لى موافقة بعد الحصول ع

 

وينطبق ذلك  البيانات الشخصية على نحو مالئم.يجب أيضا حماية ومعلومات العمالء والزمالء وسجالت يجب الحفاظ على سرية  6-1-9

  البنك والمعلومات الخاصة المملوكة للبنك. شؤونالخاصة ب على المعلومات

 

ال يجوز لك سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أثناء مدة عملك لدى بنك الخليج الدولي وبعد إنهاء العالقة التعاقدية بينك وبين البنك،  6-1-11

ما يوجبه القانون، واللوائح، واإلجراءات القضائية التي تقضي باإلفصاح  ستثناءاإلفصاح عن أية معلومات سرية إلى أي شخص، با

ذات  المحاكمأو المنظمين، أو عن تلك المعلومات إلى السلطات، 

 االختصاص.

 

عند نقل معلومات سرية إلى شخص يحق له الحصول على تلك  6-1-11

يز تلك المعلومات بكلمة تميالمعلومات، يجب عليك التأكد من 

وأيا كانت طريقة نقل  .ةحالة نقل تلك المعلومات بصورة شفوية، يجب إخبار المتلقي بأن تلك المعلومات سريوفي  ،"سرية"

  نشر تلك المعلومات.المعلومات، يجب توجيه عناية المتلقي بشكل واضح إلى القيود المفروضة على 

 

فيما يتصل بمعامالت معينة أو ارتباطات مع استشاريين أو  المعلومات سريةبشأن اتفاقات  بنك الخليج الدولي يوقعمن وقت إلى آخر  6-1-12

قد تفرض تلك االتفاقات قيودا أكثر صرامة على نشر المعلومات و فيما يتعلق بمعامالت البنك )إتفاق عدم اإلفصاح(. أطراف أخرى

داخل البنك. ويحظر عليك إبرام أي من تلك االتفاقات دون الرجوع أوال إلى أو استخدامها المقابل طرف العميل أو بذات الصلة 

 قبل التوقيع. المعني مدير اإلدارةالمستشار القانوني للبنك، وفي جميع الحاالت يجب الحصول على موافقة من 

 

الموردين التجارية لآلخرين، بما في ذلك  يجب عليك مراعاة التزامات السرية وعدم اإلفصاح عن المعلومات السرية واألسرار 6-1-13

 منك بذلها في حماية المعلومات السرية لبنك الخليج الدولي.يتوقع وذلك بنفس درجة العناية التي شركاء األعمال، و

 

 حماية ممتلكات بنك الخليج الدولي 6-2

 

سواء الملموسة أو غير الملموسة بمثابة مسؤولية جماعية لجميع موظفي البنك. ويجب  الدوليأصول بنك الخليج  الحفاظ علىيعتبر 6-2-1

 دون إهدارها أو إساءة استخدامها. هاوتقدير عليك استخدام هذه األصول وحمايتها بعناية

 

 يحظر عليك: 6-2-2

 ألي من سياسات البنك. بطريقة تشكل انتهاكا للقوانين واللوائح واجبة التطبيق أو استخدام موارد بنك الخليج الدولي ( أ

 المملوكة للبنك أو أي من ممتلكات البنك في األغراض الشخصية.استخدام األدوات  ( ب

مثل البرمجيات، أو  –مسيئة أو مواد خاصة الوصول إلى، أو تنزيل، أو تحميل، أو حفظ، أو إرسال، أو استخدام أي مواد  ( ت

 الصور الضوئية، أو الرسومات، أو األشكال البيانية. المقاالت، أو

ألية أغراض ال تخص العمل أو لحساب البريد االلكتروني الشخصي إرسال معلومات البنك على عنوان بريد الكتروني خارجي  ( ث

 الخاص بك ألي سبب أيا كان.

سواء  ها، أو اإلفصاح عنهاأو تبادل، أو أي عالقة مع البنك الوظيفي كمعلومات تم الحصول عليها في سياق أداء أي استخدام ( ج

 لطبيعي المشروع لمباشرة األعمال.لتحقيق منافع أو مكاسب شخصية لك أو ألي غرض آخر، باستثناء في السياق ا

عي أو تصفح مواقع التواصل االجتمااستخدام وسائل اتصال البنك، أو أدواته، أو أنظمته، أو خدماته ألغراض شخصية  ( ح

 الخارجية.

 

 يجب عليك: 6-2-3

، ويجب االلتزام بجميع اللوائح غير مصرح بهبشكل  هاالتي تساعد في منع سرقة األصول أو استخدام يةاألمن البرامجبااللتزام  ( أ

 واالتفاقات التعاقدية التي تحكم استخدامها.

غير المصرح  وصولال التعريفية، ومنعوالرموز لحماية جميع كلمات المرور،  اتخاذ جميع اإلجراءات واالحتياطات الضرورية ( ب

 معلومات البنك. نظم رادمصبه إلى 

أنت مسؤول عن حماية األصول الملموسة وغير 

 الملموسة لبنك الخليج الدولي
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األعمال، والنتائج  يةومات غير المعلنة المتعلقة بالبنك مثل استراتيجإفشاء أو إساءة استخدام المعلمنع الحماية والعمل على  ( ت

 البحثية الجديدة.منتظرة، والمنتجات والنتائج الأو العقود المالية، والمعامالت 

 .ة البنكمع سياس بالتوافقالتأكد من أن استخدام وسائل االنترنت والشبكة الداخلية للبنك  ( ث

 .والتزامك بها لبنكلعلمك بسياسة المكاتب النظيفة التأكد من  ( ج

 

 الحاالتبمصادر تقنية المعلومات الخاصة بالبنك، باستثناء  استخدامك الخصوصية فيما يتعلق الحصول على توقعالال يحق لك  6-2-4

 القانون المحلي. عليها في المنصوص

 

مصادر تقنية المعلومات ملكية خاصة لبنك الخليج الدولي وال تعتبر أية بيانات حاسوبية تم إعدادها، أو تلقيها، أو نقلها باستخدام تعد  6-2-5

 معلومات خاصة للمستخدم.

 

، عند االشتباه طارإخأو بدون  اإلخطار بذلك الدولي بالحق في فحص جيمع البيانات ألي سبب من األسباب مع يحتفظ بنك الخليج 6-2-6

وعبر استخدامك لمصادر تقنية المعلومات، فإنك توافق  أو أي من السياسات واإلجراءات األخرى للبنك. القواعدبوجود انتهاكات لهذه 

 على هذه المراقبة.

 

 وجد بنك الخليج الدولي من واجبه، متى السلطة التنفيذيةناتك الحاسوبية إلى السلطات المختصة و / أو أجهزة يمكن اإلفصاح عن بيا 6-2-7

 ذلك.

 

 سياسة البنك بشأن أمن المعلومات، عنلمصادر تقنية المعلومات، أو  الصحيحعند الحاجة إلى أية أسئلة أو استفسارات بشأن االستخدام  6-2-8

 .من خالل إبالغنا المساعدةالحصول على  يمكنكأمن المعلومات. أو بدال من ذلك، بإدارة  رجاء االتصال 

 

 الحفاظ على السرية ضرورة بشأن ،إنك تحمل على عاتقك التزاما مستمرا، حتى بعد إنهاء عالقتك التعاقدية مع بنك الخليج الدولي 6-2-9

وصون المعلومات على النحو الواجب بمقتضى القوانين واللوائح واجبة التطبيق، وبموجب أيضا سياسات وإجراءات البنك فيما يتعلق 

 بحماية وأمن المعلومات.

 

 العالمات التجارية واالسم التجاري لبنك الخليج الدولي 6-3

 

به، أو عالماته التجارية، أو برامجه، أو  ةالخاص الطبع، أو شعاره، أو حقوق هوعدم استخدام اسم أصول البنكيجب عليك حماية  6-3-1

براءات االختراع الخاصة به، أو المعرفة الفنية أو المعلومات والمرافق الخاصة المملوكة له، ألية أغراض تجارية ال تتعلق بوظيفتك، 

للبنك(. ويشمل ذلك أيضا أي  كترونيةلمواقع االالات البنك أو ويدخل في ذلك األوراق التي تحمل بيانبما في ذلك العمل الخارجي )

تطوير، أو مفهوم، أو فكرة، أو إجراءات، أو عمل يتعلق بنشاط بنك الخليج الدولي مما تقوم أنت بتطويره سواء بمفردك أو مع آخرين 

 أثناء العمل لدى بنك الخليج الدولي.

 

ما لم يكن ذلك منصوص غيرهم ال ي سمح باستخدام العالمات التجارية أو االسم التجاري لبنك الخليج الدولي من جانب الموردين أو  6-3-2

 ك المورد أو الطرف اآلخر.اعليه في العقد ذي الصلة المبرم مع ذ

 

سخ، أو استخدام البرمجيات، أو األصول، أو ، أو نعليهايجب عليك احترام حقوق الملكية الفكرية المشروعة لآلخرين وعدم التعدي  6-3-3

، أو الوسائل التقنية الشعارات، أو العالمات التجارية، أو حقوق الطبع، أو الدالليةوالعالمات الكلمات الصور، أو األصوات، أو 

التراخيص المطبقة أو المرخص بها من العمالء أو األطراف األخرى باستنثاء على النحو المسموح به بموجب اتفاقات األخرى 

يجب عليك االتصال أو طلب المشورة من الوحدة المعنية في  القانون. وفي الحاالت التي يطلب منك فيها استخدام أي من تلك المواد،

 البنك أو أخصائي قواعد السلوك.

 

-7 التمثيل الخارجي 

 

 بها المصرحعامة غير البيانات الالمشاركة في  7-1

 

اعة، أو اإلنترنت، أو صفحات )سواء عبر الصحف، أو اإلذ في أي بيانات عامة مباشر أو غير مباشريحظر عليكم المشاركة بشكل  7-1-1

التواصل االجتماعي، أو المؤتمرات، أو التليفزيون، أو وسائل اإلعالم المطبوعة، أو اللقاءات، أو المحاضرات، أو خالف ذلك( التي 

االعتقاد بأنك تعبر عن وجهات نظر البنك، دون ئه أو التي قد تقود الناس إلى تتضمن اإلشارة إلى بنك الخليج الدولي أو أي من عمال

 مجلس اإلدارة. إذن مسبق من الرئيسي التنفيذي أو من ينوب عنه، أو رئيس

 

 أو حملة األسهم،أو عالم، اإلإذا كان من الضروري إجراء أية اتصاالت مع أية أطراف خارجية )وسائل مع مراعاة ما ذكر أعاله،  7-1-2
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تمرات، أو وسائل التواصل االجتماعي، أو المؤ ن، أوأو قطاع األعمال، أو المستثمروة، أو الدوائر شبه الحكومية، يالحكوم الجهات

على النحو المحدد في سياسة  المتحدثين اإلعالميين المعينينالمتحدث/كل ما يتعلق بالتسويق(، يتم إدارة األمر على نحو منسق عبر 

 البنك.االتصال الخاصة ب

 

 يظل واجب العناية المشار إليه أعاله ساريا حتى بعد انتهاء ارتباط الموظف بالبنك. 7-1-3

 

 الحكومية أو التنظيمية االستقصاءات الرد على أسئلة 7-2

 

بشأن أعمال بنك الخليج الدولي. وعند التواصل معك لطلب تلك من وقت إلى آخر قد تتلقى أسئلة من المنظمين أو السلطات الحكومية 

 مسؤول االلتزاممديرك المباشر أو  إفادةذلك مل التي تتبعها. ويشمل بالنسبة إلى وحدة الع الالزمةالمعلومات، عليك اتباع اإلجراءات 

 نحو مالئم ودون تأخير.على  التجاوبويجب  ،عن تلك االستفسارات

 

 لوسائل التواصل االجتماعي االستخدام الشخصي 7-3

 

ئل التواصل االجتماعي وغيرها من األنشطة عبر االنترنت. وعند المشاركة بصورة شخصية افي استخدام وس حيطةالاتخاذ منك يتوقع  7-3-1

ك الخليج الخارجية أو الداخلية، ينبغي علينا التصرف بمسؤولية إذ ربما ينظر إلينا على أننا نمثل بن عبر وسائل التواصل االجتماعي

بشأن  اهتمامك تعبر عنير عن األمور التي وال تعتبر وسائل التواصل االجتماعي قناة مالئمة للتعب الدولي سواء في العمل أو خارجه.

. ويجب أال تكون األراء المعبر عنها من خالل وسائل التواصل المنافسين، أو أصحاب المصالح، أو البنك )أو عملك لدى البنك(

 صلة بأي حال من األحوال بالبنك. الهاالجتماعي 

 

قدد تتضمن المنشورات التي تضعها على مواقع االنترنت أو مواقع التواصل االجتماعي ما يشير إلى حقيقة كونك تعمل لدى بنك  7-3-2

أو من التأكد من عدم اإلفصاح عن أي معلومات سرية، أو نشر، أو طلب، أو تقديم توصيات أو إشارات الخليج الدولي. ويجب عليك 

 )حاليين أو سابقين( ما لم يتم التصريح لك بفعل ذلك. تخص موظفين آخرين، أو عمالء، أو موردين

 

 .في البنك المعنيةاإلدارة عليك استخدام مواقع التواصل االجتماعي لألغراض الرسمية دون موافقة مسبقة من  منعي 7-3-3

 

الشخصية أو  االلتماسات العروض التجارية، أو نشرأو  فيها، المرغوب غير الرسائل من غيرها أو الرسائل من سلسلةنشر  منعي 7-3-4

 .للمؤسسات الخارجية غير المرتبطة بأعمال البنك ترويجالالدينية أو السياسية، أو 

 

بتلك السياسات )على  وااللتزاماسات البنك ذات الصلة فيما يتعلق بأي شكل من أشكال التمثيل الخارجي ينحثك على التعرف على س 7-3-5

 سبيل المثال سياسة اتصاالت البنك(.

 

-8 المجتمع 

 

 النشاط المجتمعي 8-1

 

تمثل بنك  ك، فإنه ينظر إليك، على أنمشاركتك في هذه األنشطة دبنك الخليج الدولي مشاركتك في األنشطة المجتمعية. وعن يدعم 8-1-1

 الخليج الدولي.

 

وإجراءاته. وطبقا  التبرعات/المساهمات تتم وفقا للقوانين واللوائح المحلية، وسياسات بنك الخليج الدولييجب عليك التأكد من أن جميع  8-1-2

المعين لمباشرة األمر والترتيب للعرض على اإلدارة  تصاالتاال مسؤوللسياسة اتصاالت البنك، ينبغي توجيه طلبات التبرع إلى 

 والحصول على الموافقة.

 

دون الحصول على الموافقات الالزمة  ي طرف ألية أغراض أيا كانتأتجميع أية مساهمات مالية من على بنك الخليج الدولي  حظري 8-1-3

تجميع األموال  دونالموظفين إلى مؤسسة خيرية معينة ولكن  توجيهلبنك الخليج الدولي  . ويجوز فقطمن الجهات الرسمية المختصة

 بشكل مباشر.

 

 خاتمة

 

ومن خالل  ..االعمل من أجل كسب ثقة العمالء والحفاظ عليه وأعلى معايير السلوك األخالقي والمهني  تحقيق نتطلع في بنك الخليج الدولي إلى

هذه القيمة إلى عمالئنا، ومساهمينا، ومجتمعاتنا،  وإعطاءمدى التزامنا بقواعد السلوك يتبين القرارات التي نتخذها واإلجراءات التي نقوم بها، 

 .عمليبشكل  هاوممارست قواعد السلوكتطبيق وبعضنا البعض. وأخيرا أنتم المسؤولون عن 
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 "1ملحق "

 قواعد السلوكالئحة مصادر 

 

 قناة اإلبالغ .1

 .اإلبالغ تستيطع إبالغنا عن طريق االتصال بنا أو الكتابة إلينا باستخدام نموذج -

 .العادي يجب عليك استخدام نموذج اإلبالغ عند قيامك بإبالغنا عن طريق البريد االلكتروني أو البريد -

 .الصفحة التالية وهي متاحة عبر شبكة االتصال الداخلياإلبالغ في  نموذج صيغة تم وضع -

 

  (يوم على مدار السنة 365و مساعة على مدار اليو 24ـ متاح طوال ال)الهاتف 

 

وال توجد خاصية  .الهاتفيةفي بنك الخليج الدولي لتلقي بالغاتكم  الوقتطوال  لهذا الغرض ومخصص منآهاتف خط  تركيبتم 

وبإمكانك اختيار إما تقديم اسمك، وعنوانك، ورقم هاتفك أو المواصلة دون تحديد  .الهاتفيتحديد هوية المتصل على هذا الخط 

 هويتك.

 بالغ عن المخالفاتالخط ا

 

566 522 17 973+ 

ذات الصلة باستخدام األرقام األولية  2566رقم التوصيلة غير البحرين، رجاء االتصال على في دولة أخرى  ا  )إذا كنت موجود

 (قبل االتصال

 

 البريد االلكتروني 

 

Khalid.Mohammed@gib.com 

 

  الورقيالبريد 

 

 في مظروف مكتوب عليه "سري" وإرساله على العنوان التالي: ه، ووضعرجاء ملء نموذج اإلبالغال

 

 دخالد محم

 للمجموعة رئيس التدقيق الداخلي

 بنك الخليج الدولي ش. م. ب

 1117ص.ب رقم 

 المنامة

 مملكة البحرين

 

 أخصائي قواعد السلوك .2

 

 سونيتا فيراو

 مسؤول اإللتزام

 بنك الخليج الدولي

 البحرين –المنامة 

 766 542 17 973+ هاتف:

sunita.ferrao@gib.com 

 

 مساعدةخط ال .3

 

 722542 17 973+ 

استخدام األرقام األولية ذات مع  7222 التحويلة الداخلية للبنكفي دولة أخرى غير البحرين، رجاء االتصال على رقم  تعمل)إذا كنت 

 الصلة قبل االتصال(
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 نموذج اإلبالغ

 .لإلبالغ عن أي انتهاكاستخدام هذا النموذج  الرجاء -

ترقيم كل إدعاء، إذا كان ثمة أكثر من بالنسبة لكل إدعاء من اإلدعاءات التي تدلي به مع المعلومات التالية من أكبر قدر ممكن  تقديم الرجاء -

 إدعاء واحد. ويمكن استخدام صفحات إضافية متى لزم األمر.

 اإلفصاح عن هويتك عند تقديم البالغ، يرجى العلم بأنه يمكن االتصال بك لطلب المساعدة منك في التحقيق، متى لزم األمر.وفي حال  -

 

 

 التاريخ:

 

  بيانات المبلغ 1

  االسم: 

  :الوظيفة 

  اإلدارة: 

  رقم االتصال: 

  ن البريد االلكتروني:اعنو 

 

 بيانات المشتبه به 2

  االسم: 

  :الوظيفة 

  اإلدارة: 

  رقم االتصال: 

  ن البريد االلكتروني:اعنو 

 

 المعلومات التي يتضمنها البالغ 3

  ما هو االنتهاك )أو الحدث الذي وقع(؟* أ(

  حول هذا االنتهاك؟رجاء تقديم المزيد من المعلومات  ب(

  ؟أين وقع هذا االنتهاك )المكان( ت(

ما الذي تراه  هل يمكن أن توضح نوع االنتهاك أو تحدد ث(

 خطأ في هذا الفعل؟

 

  هل لديك أية أدلة تدعم هذا البالغ؟ ج(

في  ناهل لديك أية بيانات أو معلومات أخرى قد تساعد ح(

 التحقيق؟

 

  تاريخ وقوع هذا االنتهاك )إن كان معلوما( خ(

   الحظت وقوع هذا االنتهاك )التاريخ(؟ متى د(

  هل هذا االنتهاك مستمر و/أو متكرر؟ ذ(

هل ثمة أطراف أخرى مشتركة في ذلك بخالف المشتبه  ر(

 به المشار إليه أعاله؟

 

المشار إليه في من غيرك يعلم بهذا االنتهاك أو الحدث  ز(

 هذا النموذج؟

 

  هل ثمة شهود على هذا الحدث؟ س(

 االسم:إذا كانت لديك الرغبة في اإلفصاح عن بيانات شهود هذا  (ش
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  إدراجها هنا.االنتهاك، رجاء 

 رقم االتصال:

 

 عنوان البريد االلكتروني:

هل أبلغت أي شخص آخر بهذا االنتهاك؟ إذا كانت  (ص

 اإلجابة على السؤال التالي. االجابة نعم، رجاء

 

 االسم: الذي أبلغته بهذا االنتهاك.رجاء تقديم بيانات الشخص  ض(

 

 رقم االتصال:

 

 عنوان البريد االلكتروني:

 

هل قام/قامت باتخاذ أي خطوة معقولة للتحقيق في هذا االنتهاك أو 

الخطوة التي قام  أن تحدد فيما يلي يرجىمعالجته؟ إذا كانت اإلجابة نعم، 

 :بها

 

 

 

 

 المطلوب منك* 4

  تقدم هذا البالغ بنية حسنة؟ هل أ(

  على التعامل مع هذا البالغ وفق مبدء السرية التامة أثناء إجراء التحقيق؟ هل توافق ب(

موظفين آخرين أو  هل توافق على عدم اإلفصاح عن مضمون هذا البالغ أو نتائج التحقيق إلى أي ت(

 بذلك أو وفق ما ينص عليه القانون واجب الطبيق؟تصرح أطراف أخرى ما لم 

 

 

 

 _________________________________ التوقيع:

 

 إلزامية* اإلجابة 

 أقر به واستلمه 

 

 

 التوقيع:        االسم: 
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 "2ملحق "

 

 المصالح واألنشطة الخارجيةاإلفصاح عن إقرار نموذج 

 

 ________________________________التاريخ: 

 

 ] بنك الخليج الدولي[ إلى:

 [ضع العنوان]

 

 ]ضع االسم[  لعناية:

 

 السيد الموقر،

 

 إقرار - األخرى واألنشطةالخارجية الوظائف     الموضوع:

 

 (.رجاء اختيار أحد االختيارات التالية، أؤكد بموجب هذا اإلقرار على ما يلي )السلوكقواعد الئحة طبقا لمتطلبات 

 

□ 

أعمال استشارية، أو أنشطة ال أعمل بأي وظيفة اخرى خارج بنك الخليج الدولي، بما في ذلك أي عمل بدوام جزئي، أو أنني 

للربح(، أو وظيفة هادفة ذلك، بما في ذلك العمل لصالح مؤسسة غير  خالفمنصب توجيهي أو إداري )مقابل أجر أو حرة، أو 

النشاط أو مصالح مماثلة قد تسبب تضارب مصالح بالنسبة لعملي لدى بنك الخليج الدولي )"سياسية، أو أي نشاط مماثل 

 "(.الخارجي

 بالفعل أي نشاط خارجي، فقد أفصحت عنه بالفعل وحصلت على الموافقة المطلوبة كتابيا. لديإذا كان  □

اإلفصاح  اإلقرار، فإنني أقدم في هذا بشأنهأحصل على موافقة  إذا كان لدي بالفعل أي نشاط خارجي، ولكن لم أفصح عنه أو □

 :بشأنهالكامل فيما يتعلق به من أجل الحصول على موافقة 

 

 

 

 طبيعة النشاط الخارجي / اسم

 

 

 

 

 بيانات أخرى

 

 

 

 

 

ل تقديم إقرار جديد أية تغيير على هذا اإلقرار، فإنني أوافق على  إذا طرأ )اذا  بعد الحصول على الموافقة المسبقة من المدير المباشرمعد 

  .البشرية للموارد التفيذي والرئيسي مدير اإلدارةأو لزم( 

 

 _________________________ التوقيع: _________________________________ االسم:

 

 البشرية للموارد التفيذي الرئيسي مدير اإلدارةالمدير المباشر أو 

  االسم:  االسم:

  التوقيع:  التوقيع:

  التاريخ:  التاريخ:
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 "3ملحق "

 نموذج إقرار اإلفصاح عن المصالح واألنشطة الخارجية

 ةألعضاء مجلس اإلدارة ولجنة اإلدار

 

  ب .م .بنك الخليج الدولي ش

 ، المنامة، مملكة البحرين1117ص.ب 

 

 الحوكمة ادارة  :لعناية

 

 ،تحية طيبة وبعد

 

 اإلقرار السنوي –األخرى واألنشطة الخارجية اإلفصاح عن المصالح : الموضوع

 

لك لتالتزم . وأقر بأنني تتضمنها، وأنني أفهم المتطلبات التي طلعت على ما فيهاقواعد السلوك لبنك الخليج الدولي واالئحة أقر بأنني استلمت 

على أنه إذا كانت لدي أي مخاوف بشان أي إساءة . وأوافق أيضا عليهاتدخل أي تعديالت  ، بما في ذلكلهاااللتزام المتطلبات وسوف أظل 

 إلى األشخاص المعنيين داخل بنك الخليج الدولي.تصرف أو خرق محتمل لقواعد السلوك، فسوف أعرب عن هذه المخاوف 

 

المصالح والنشاطات التالية في شركات أخرى )سواء بصفة قواعد السلوك، أقر بموجب هذا النموج لمجلس اإلدارة أن لدي الئحة وفقا لمتطلبات و

التصويت، أو من خالل أية خدمات ربما أقدمها إلى تلك حق % من 5مستشار، أو موظف، أو مسؤول، أو مدير، أو مساهم يملك أكثر من 

 لشؤونها(:اليومية  اإلدارةفي الشركة، أو من خالل أي شكل آخر من أشكال المشاركة، أو من خالل المشاركة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أي شرعت في اإلدارية كتابيا في أقرب وقت ممكن إذا أصبح لدي أية مصالح جديدة أو الحوكمة أوافق بموجب هذا اإلقرار على إخطار لجنة 

 المعلومات المقدمة في هذا اإلقرار. علىأي تغييرات طرأت نشاط جديد في أي مشاريع أخرى، أو إذا 

 

 ___________________ :االسم

 ___________________ التوقيع:

 ___________________ التاريخ:
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 "4ملحق "

 نموذج اإلفصاح واإليداع –الهدية، والضيافة، والمجاملة 

 ________________التاريخ: 

 

 بيانات الموظف/المودع

  رقم الهاتف:  اإلسم:

  الموقع:  اإلدارة:

    

 بيانات المعطي:

 تاريخ االستالم:  :اسم العميلاإلسم / 
 

 

 الوصف

 النوع:

 ]هدية/ضيافة/

 مجاملة[

  وصف موجز: 

القيمة التقديرية 

 للهدية:

  سبب قبول الهدية: 

 

كداللة على صداقة مهنية دون أن يكون هناك أي ارتباط بأي حال من األحوال بالتزام من جانب بنك الخليج الدولي أشهد بأن الهدية تم منحها لي 

 على علم بذلك. مدير اإلدارةوأؤكد أيضا أن مديري المباشر أو  .في بنك الخليج الدولي يتعلق بأداء عمليأو مقابل فيما 

 

 ______________________________________________________ التوقيع:

 

 

 تم االستالم من جانب الموارد البشرية

 

 ___________________   التوقيع:  ___________________ اإلسم:

 

 

 يخص الموارد البشرية فقط

  القيمة التقديرية للهدية  تسجيل الهديةلشارة اإلرقم 

  وجدت(معلومات أخرى )إن 
التوصية باستخدام 

 الهدية:
 

 البشرية للموارد التنفيذي الرئيسي موافقة

 التوقيع: التاريخ: االسم:

 

  تاريخ التصرف في الهدية:
تم وضع/استخدام الهدية 

 في:
 

 التنفيذي الرئيسي موافقة

 البشرية للموارد
 التوقيع: التاريخ: االسم:
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