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 لمحة عا .1
 
 ةم

 أحكام من المصعععرفية والقيم المبادئ بتطبيق االلتزام التابعة وشعععركاته اإلنماءمصعععرف  يسعععع 

من  يعزز بما ،التشعععريعية الجهات الصعععادرن من تعليماتالو باألنظمة وااللتزام اإلسعععالمية الشعععريعة

 ومواقعهم مناصععععبهم اختالف عل  ومنسععععوبيه تهاإدار  بذل خالل من التجارية، وعالمته سععععمعته

 شركاء لخدمة المهنية السلوكية القواعد وأرق  المعايير العملية أفضل تطبيقب جهدهم، قصار

ل .والمالية الخدمات المصرفية أفضل تقديم وضمان معهم، والمتعاملين المصرف
ّ
 القواعد وتشك

والثقة  السععمعة تكوين في أسععاسععية ولبنات جوهرية عناصععر واالحترام واألمانة والمسععلولية الثقة

 :وغيرها من األسللة كما تجيب هذه الوثيقة عل  األسللة اآلتية .المصرف شيدها التي

 السلوك المهني؟ما هي قواعد  -

 ما هي أهداف هذه القواعد؟ -

 على من تطبق وتنطبق هذه القواعد؟ -

 ما هي مبادئ قواعد السلوك المهني؟ -

 
ّ
 بأن
ُ
وأي سععععياسععععات ولوائص أخرى يصععععدرها  .هذه القواعد مكلمة لوثائق المصععععرف اات الصععععلة علما

 إضافة إل  ما تصدره الجهات اإلشرافية من لوائص وأنظمة
ً
 اات عالقة. المصرف مستقبال

 :قواعد السلوك المهنيتعريف  .2

هو النشعععععععاي الذي يعبر عنه الفرد من خالل عالقاته بمن حوله، وقواعد السعععععععلوك هي عبارن عن 

في جميع ما يتعلق  مجموعة مبادئ ومعايير تهدف إل  ضعععمان النزاهة والشعععفافية والمسعععاءلة

وتحدد القواعد المعايير الرئيسععية التي تعتبر  المصععالص،وأصععحاب  ،، وشععركاته التابعةاإلنماءبمصععرف 

 ضرورية لمزاولة أعمالنا بطريقة أخالقية وممتثلة للقيم التي ينتهجها المصرف.

 السلوك المهني: قواعد أهداف .3

تهدف هذه القواعد إل  أن يكون أداء جميع الموظفين والموظفات في المصعععععععرف والشعععععععركات 

مبادئ األخالقية وبما يعزز االنضعععععباي الوظيفي، والنزاهة، التابعة في إطار منظومة من القيم وال

رفع الكفاءن والفعالية  إل والشعععععفافية، والموضعععععوعية، والكفاءن، والوالء، والفاعلية، مما يؤدي 

 واألنشطة. األعمالعل  كافة 
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 قواعد السلوك المهني المعنيون بتطبيق .4

طبق هذه القواعد عل  
ُ
وأعضععععععاء مجل   اإلنماءمصععععععرف  لصععععععالص يعلمون األشععععععخان الذينجميع ت

وعمال الضععيافة  األمنمن شععركات توظيف وحرا   والمتعاقدين التابعة أي من الشععركات وأ اإلدارن

 جزئي.سواء بدوام كامل أو والنظافة وغيرهم من العاملين لتابعين ألطراف أخرى 

 مبادئ قواعد السلوك المهني .5

 النزاهةالصدق و

سمة أساسية في المصرف، وهي العمل بما هو صحيص وبالتالي نعك  إن النزاهة والصدق تعتبر 

 التجارية في المملكة العربية السعودية. هصورن وسمعة إيجابية للمصرف وعالمات

 واالحترافية في العمل األخريناحترام 

أو أي أطراف ثالثة، باحترام وكرامة بغض  والجهات المتعاقدنيجب التعامل مع الزمالء والشعععععععركاء 

النظر عن الدين والمذهب والعرق والجنسععععععية والمنطقة، وأن يتحلوا بأعل  معايير االحترافية في 

 الزي الك في كل األوقات، والبرهنة عل  الك من خالل السعععلوك والتصعععرفات والمظهر العام بما

 التحلي عن فضععال .وسععياسععاته جهات المصععرفتو ومع العامة واآلداب العام النظام مع المتوافق

 .المتبادل واالحترام والمصداقية والثقة النزاهة بروح

  معلومات أصحاب المصالح السرية وحماية

بما يحقق الشعفافية  المعاملة مع أصعحاب المصعالص أن تكونويجب ، ألصعحاب المصعلحة أهمية كبيرن

بأعل   والنزاهة لذا عل  كل ما تنطبق عليه هذه القواعد أن يلتزم  .معايير المهنيةالوالتعاون 

 بحماية:

 معلومات المالية والشخصيةال. 

 التجارية األسرار. 

 الجهات المتعاقدن.أو  تالمعلومات المالية غير المعلنة لعامة الشركاء أو الشركا 

 معلومات العقود واالتفاقيات مع الموردين. 

  عندحماية المعلومات الشعععععععخصعععععععية والسعععععععرية من قبل الشعععععععركات األخرى التابعة والمتعاقدن 

 عليها. الحصول

  الكمبيوتربرامج. 

  سجالت الموظفين(-المزايا-الرواتب-)كاألجور رأ  المال البشريمعلومات 
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  ،ونصعععون محاضعععر والتسعععجيل الهاتفياالتصعععاالت الداخلية مثل تسعععجيالت التصعععوير التلفزيوني ،

 الجتماع.ا

  ال يجوز لغير المصرح لهم تمثيل المصرف في المملكة العربية السعودية والشركات التابعة له

)التحدث باسععمها أو باسععم المصععرف( في الوسععائل المسععموعة والمرئية والمقروءن والمواقع 

وشبكات التواصل االجتماعي أو المشاركة في هذه الوسائل بما يفيد أو يبرز صفته  اإللكترونية

 الوظيفية أو العالقة التعاقدية مع المصرف أو الشركات التابعة له.

 حماية أصول المصرف

 سععواء الملموسععة أو غير الملموسععة بمثابة  وشععركاته التابعة يعتبر الحفاظ عل  أصععول المصععرف

دون إهدارها أو إسععععععاءن بعناية وحمايتها  ويجب اسععععععتخدام هذه األصععععععول، عيةمسععععععؤولية جما

 ، وتقع مسؤولية رعاية تلك األصول عل  عاتق كل من تنطبق عليه هذه القواعد.استخدامها

  لألغراض المرخص لها  إالوأي طرف ثالث  والشععععركاء والموزعينعدم اسععععتخدام أصععععول المصععععرف

ا لألحكام والشرو
ً
 واألمالكوالتراخيص الالزمة، والتي تشمل أصول النقد واألوراق المالية  يوفق

 المادية والخدمات، والملكية الفكرية، وعالمة التجارية وغيرها.

 الشرعية اللجنةااللتزام بقرارات 

الشعععععععرعية، ويشعععععععمل الك التأكد من أن كل العقود والنماا  اللجنة إجراءات وقرارات ب االلتزاميجب 

الشععرعية، وتعتبر أي قرارات أو أفعال اللجنة ات والنصععون للمنتجات والخدمات تتوافق مع واإلجراء

 الشرعية مخالفة لقواعد السلوك المهني.اللجنة تنتهك معايير 

 االلتزام بالقوانين والقواعد واألنظمة المعمول بها

عد
ُ
ف المصععععر  نجاح وعوامل أسعععع  أهم أحد والسععععياسععععات والتعليمات واللوائص باألنظمة االلتزام ي

 عل  منسعععوبيهم يحرن أن وعل  ،مومصعععداقيته عل  سعععمعتهم والمحافظةوشعععركاته التابعة 

 بالعمل العالقة اات والسعععياسعععات النافذن والتعليمات واللوائص باألنظمة واإللمام والتقيد االطالع

 تعامل أي إجراء وعدم إهمال، أو مخالفة أو تجاوز أي دون وتطبيقها بهم المنوطة والمهام

والشركات  بالمصرف المتعلقة السياسات أو والتعليمات واللوائص األنظمة يخالف أن يمكنباسمها 

 .التابعة
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 مكافحة االحتيال والفساد

 من شععكل أي عل  المباشععر غير أو المباشععر للحصععول الخداع اسععتخدام عل  تنطوي ممارسععه هي

 من شععععكل إل  تؤدي لغيره الك تسععععهيل أو االحتيالي الفعل لمرتكب المالية االسععععتفادن أشععععكال

  .لالحتيال تعرض الذي للطرف الخسعععارن أشعععكال
ً
 الفعل عن الناتجة الفعلية الخسعععارن تتصعععل ما وغالبا

 األصعععععععول من وغيرها المالية واألوراق النقد مثل السعععععععائلة بالموجودات البنوك في االحتيالي

 يطال وقد .الشعععركاء أو والمسعععاهمينللمصعععرف  خسعععارن إل  وتؤدي الملموسعععة وغير الملموسعععة

 .قانوني حق أو قيمه اا شيء عن للتنازل أحدهم إلغراء للحقيقة المتعمد التحريف

لقد وضعع المصعرف سعياسعة تتعلق بمكافحة االحتيال والفسعاد بهدف تحقيق وتفعيل الضعواب  التي 

منسععععوبي المصععععرف  جميع، ويتعين عل  تسععععاعد في الكشععععف عن أنشععععطة االحتيال والوقاية منها

 االلتزام بالضواب  المتعلقة بمكافحة االحتيال والفساد وفهمها.

 تعارض المصالح

ومصععالص المصععرف بأي مصععلحة  أعمالتجنب تأثر  إل التي تهدف تعارض المصععالص  وحسععب سععياسععة

والك من خالل التزام أصحاب المصالص باإلفصاح عن أي نشاي قد ينشا عنه  خاصة،شخصية أو عالقة 

  .الواجب اتخااه عند نشوء تعارض المصالص اإلجراءتعارض بين مصالحهم وبين مصالص المصرف وبيان 

 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .6

 بناء السعودية العربية المملكة في اإلجرامية األنشطة من اإلرهاب وتمويل األموال غسل عمليات

 .التنفيذية والئحتيهما وتمويله اإلرهاب جرائم مكافحة ونظام غسعععل األموال مكافحة نظام عل 

المصععععرف ومن تنطبق عليه هذه  عل  وقائية يجب تدابير عل  واللوائص األنظمة تلك شععععمل  كما

عل  المصعععرف  تؤثر ال المرتكبة الجرائم تلك عل  المترتبة اآلثار أن وحيث .بتنفيذها االلتزام القواعد

 والدولة. المجتمع عل  التأثير إل  تمتد إنما فق 

 غسعععععل بمكافحة المتعلقة التعليمات تطبيق مسعععععلولية من تطبق عليه هذه القواعد عل  ويقع

 أو التنبيه وعدم المشعععععععبوهة واألنشعععععععطة العمليات اإلبالغ عن ومنها اإلرهاب وتمويل األموال

بلغ للشعععخص التلميص
ُ
 صعععحة عدم ثبوت حالة عنه، وفي اإلبالغ تم أنه عن أخر شعععخص أي أو عنه الم

المبلغ  تجاه مسلولية أي المشبوهة واألنشطة العمليات هذه عن المبلغ عل  يترتب ال فإنه البالغ

 .نية بحسن اإلبالغ عند عنه
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 والتعامل معه:خدمة الشريك قواعد  .7

 ويشععععمل والداخليين، الخارجيين الشععععركاء خدمة في المعايير عل أ بتقديميلتزم مصععععرف اإلنماء 

 يحرن كما تمييز، وبدون وإنصععععاف بعدل اوي المصععععلحة األطراف ومختلف الشععععركاء معاملة الك

 بالحق والعدل التزامه واتصعععععععاالته التجارية وعالمته وخدماته منتجاته تعك  أن عل  المصعععععععرف

 بعمالئنا العناية خالل من موثوقة اسععتشععارية عالقات وبناء واالسععتجابة، والموثوقية والشععفافية

 .وجه أفضل عل  احتياجاتهم وأهدافهم وتلبية وفهم
 

 أوالوضع مصلحة الشريك  7.1

مراعان مصالص  والمتعاقدن وشركاته التابعة المصرفعل  كافة اوي االختصان من منسوبي 

والمصعععرفية واالسعععتثمارية، والتحلي  عند تقديم المشعععورن المالية شعععركاء المصعععرفواحتياجات 

 وإجراءات وبما يتوافق مع سععععياسععععات الشععععركاءلمصععععالص ا قيتحقلبالصععععدق والمهنية والدقة 

بشعععأن ممارسعععات البيع والتسعععويق، كما يجب أن تكون التوصعععيات  المصعععرف وإرشعععاداتوتعليمات 

االستثمارية، ومعرفته المالية، ودرجة  عل  ضوء أهدافه الشريكمناسبة الحتياجات وإمكانيات 

 تتم بالشععععريكتحمله للمخاطر، كما يجب أن تعك  هذه التوصععععيات أي عوامل أخرى اات صععععلة 

معرفتها من خالل العميل مباشعععععرن أو من خالل نموا   اعرف عميلك . مع الحرن عل  إفهام 

م لهم، بما في الك المخاطر  العمالء طبيعة وتداعيات أي نصععععيحة
ّ
والرسععععوم والعموالت تقد

توجيهه دون  االسعععععععتثمارية أو الشعععععععريكبكل دقة ووضعععععععوح، ودون محاولة التأثير عل  قرارات 

لي  مسععتشععاره األول  المصععرفصععراحة بأن الشععريك إرادته إل  اسععتثمار معين ويجب أن يفهم 

، كما تصععدر منه وأن يتحمل جميع تبعاتها أنوالمصععرفية يجب  وأن قرارته االسععتثمارية والمالية

بما في  المصعععععرف اتخاا التحوطات التي تحد من المخاطر عل  المصعععععرفيجب عل  منسعععععوبي 

 .الشريكالك المخاطر القانونية المترتبة عل  العالقة مع 

ركاء وغيرهم لهدايا أو الضيافةا 7.2
 
 من الش

توخي الحذر وتطبيق الحكم السليم عند تقديم الهدايا أو  من تنطبق عليه القواعديجب عل  

 صلحة، والك لحماية نزاهة كل موظف.قبولها من أو إل  أصحاب الم

 معقولة الضععععيافة أو الهدية كان  إاا ما تقييم واالحترافية، يتم المهنية مبدأ وحرصععععا عل 

 والنوايا الضععععيافة / يةالهد وتوقي  وطبيعة قيمة بعين االعتبار األخذ مع ومبررن ومناسععععبة

 :يلي ما مراعانيجب  . وبذلكالمفترضة

 أو مادية قيمة او شععيء أي أو خدمة أو دعون أو هدية أي قبول أو طلب عدم 7.2.1

 أو عالقة لها منظمة أو شعععععخص،أي  أقاربه من ألحد أو له كان  سعععععواء معنوية

 مباشر تأثيرلها  يكون أن يمكن بحيث المصرف، مع عالقة لها يكون أن إل  تسع 

 شععععأنها من أو الوظيفية، مهامهم تنفيذ في موضععععوعيةعل  ال مباشععععر غير أو

 .الك قبول ِلقاء ما بشيء االلتزام إل  تضطرهم قد أو قراراتهم التأثير عل 
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 المساعدن أو المشاركة أو القيام عليه يثب  من كل عل  النظامية المسائلة تتم 7.2.2

 في ويتسععععععاوى والدعوات الهدايا قبولأو  بطلب المتعلقة األنظمة تجاوز في

 .والسابقون الحاليون الموظفين الك

سععععبب أن شععععأنه من الهدية رفض كان إاا 7.2.3
ُ
 غير ردها كان إاا أو للمصععععرف، إسععععاءن ي

 والمناسبات الزيارات في العملية، أو قدم  لمنسوبي المصرف الناحية من ممكن

 المجاملة قواعدي ضععععععتقت مما رسععععععميين ضععععععيوف اسععععععتقبال عند أو الرسععععععمية

 ما مراعان بشعععري الهدية قبول فيجوز قبولها والمناسعععبات الزيارات وبروتوكوالت

 :يلي

 مشتقات أو أسهم أو قروض، هيلة عل  أو األحوال، من حال بأي نقدية تكون أال .أ

 .مالية

 المناسععبة بحسععب والك تقديمه، عل  متعارف هو مما وقيمتها الهدية تكون أن .ب

 .الحصر ال المثال سبيل عل  وطبيعتها كالدروع فيها قدم  التي

 تتعلق أن فيجب رسعععععععوم، عن تنازل أو تخفيض عن عبارن الهدية كان  حال في . 

إيجابيا عل  أعمال  وينعك  المعرفة يعزز اجتماع أو عل  مؤتمر لحضععععور بدعون

 .المصالص في تضارب عنه ينشأ المصرف وال

 أو المصععععرف في الهدية متلقي بمنصععععب مرتبطة غير المقدمة الهدية تكون أن .د

 .المصرف في للعمل قدم  نتيجة

 المصعرف من عليها الحصعول يرجو عامة أو خاصعة مصعلحة الهدية لمقدم يكون أال .ه

 .أحد منسوبيها أو

 تتعامل مع المصرف التي األخرى الجهات من جائزة قبول للموظف يجوز 7.4

 :يلي ضوء ما على

 منحها يتم وبموجبه به ومعترف معلن برنامج من كجزء رصدت الجائزن تكون أن 7.4.1

 .منتظم أسا  عل 

 .معلنة وفقا لمعايير الفائزين اختيار يتم أن 7.4.2

 .الك عل  المسبقة المصرف موافقة عل  الحصول 7.4.3

ه المباشر أو مدير عام إدارته أو قطاع رأس مدير إبالغ  الهدية متلقي على 7.5

 نموذج خالل من الهدية تلقي بعد االلتزام قطاعالمال البشري ويتم إبالغ 

 :التالية في الحاالت اإلفصاح

 .به تباع أن يمكن ثمن ولها قيمة لها الهدية كان  إاا .أ

 .ريال (500) قيمتها وتتجاوز للتلف قابلة الهدية كان  إاا .ب
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 لمن والدعوات والهبات الهدايا تقديم والشعععععركات التابعة المصعععععرف منسعععععوبي عل  يحظر 5.8

 .المختصة المصرف إال إاا قدم  من خالل اإلدارن مع شخصية بصفة عمل عالقة تربطه

 بسعععععععمعة الضعععععععرر إلحاق إمكانية عل  تنطوي التي والهبات الهدايا طلب أو قبول يحظر 6.8

 المصرف.

 :القواعد كل شخص تنطبق عليه هذهمسؤوليات  .8

 .قراءن وفهم قواعد السلوك المهني وااللتزام بها 

 بالنزاهة التزامنا عل  التصرفات، خالل ومن بالكلمات اإلثبات. 

 والسياسات واألنظمة التعليمات واتباع معرفة. 

 بسمعة المصرف اإلضرار أو شرعية غير ممارسات إل  يؤدي قد نشاي أي تجنب. 

 النصيحة طلب ومكان زمان معرفة. 

 االلتزام بشأن المخاوف أو األسللة وإثارن الرأي عن التعبير. 

 احماية التزام المصرف ب .9
 
 غلمبل

  يلتزم
ّ
ية قوية للمبل بدأغين عن المخالفات ولن يترتب المصعععععععرف بحما إجراءات عقابية عل  من  ا

 يقوم بالتبليغ بنية حسنة. 

 
 
بل
ُ
هو الموظف الذي يقوم بحسععن نية، بالتبليغ بشععكل سععري أو الكشععف عن  غ عن المخالفاتوالم

ا أي إجراءات أو لن  هويته عن وقوع أو احتمال وقوع سعععوء تصعععرف أو أعمال غير قانونية.
ً
يترتب أبد

 عقوبات عل  من يقوم بالتبليغ بنية حسنة.

 
ّ
غ سععيتم التعامل معها بكتمان ولن تتم إثارتها إال مع الجهات التي المعلومات التي يوفرها المبل

معلومعععات  إل يفرض علينعععا القعععانون تبليغهعععا مثعععل الجهعععات التنظيميعععة أو الجهعععات التي تحتعععا  

 سويتها.للتحقيق في القضية وت

 أو عدم االلتزام بقواعد السلوك المهنيأو مخالفة انتهاك  .10

يترتععب عل  كععافععة المخععالفععات لمعععايير القواعععد إجراءات تععأديبيععة، وإجراءات أخرى بموجععب قوانين 

قد تشكل مخالفات كما أنظمة العمل المحلية والسياسات المطبقة في قطاع رأ  المال البشري 

هذه القواعد لمخالفات قانونية ينتج عنها عقوبات مدنية أو عقوبات جنائية تلحق بالموظف و/أو 

بموجب العقوبات التي تقرها  اإلنماءالمشععرفين عل  الموظف أو الموظفين التابعين و/أو مصععرف 

 القوانين واألنظمة السائدن.


