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 15 ............................................................................................................................ اٌعًّ ـٍ االؼراءاد. 5.3

 15 ....................................................................................................... اٌّصرؾ ِىجىداد عًٍ اٌّذبـظخ – اٌضبدس اٌّجذأ
 16 ................................................................................................................................. اٌذاخٍُخ اٌّرالجخ. 6.1
 16 ........................................................................................................................ واٌتجٍُػ اٌّبٌُخ اٌعٍُّبد. 6.2
 16 ......................................................................................... واٌضجالد ثبٌّضتٕذاد واٌتصّرؾ واالدتفبظ اٌذلخ. 6.3
 16 ..................................................................................................................... واالتصبي اٌتىاصً أٔظّخ. 6.4
 17 .................................................................................................................................... واٌتضٍُخ اٌضفر. 6.5
 17 .................................................................................................................. اٌّصرؾ ِىجىداد اصتخذاَ. 6.6
 17 ........................................................................................................................... واٌجُئخ اٌّجتّع ادتراَ 6.7

 17 ................................................................................................................. اٌّخبٌفبد عٓ اإلثالغ صُبصخ – اٌضبثع اٌّجذأ
 18 .......................................................................................................................................اٌشىبوي ٔمً 7.1
 18 .................................................................................................................. اٌّخبٌفبد عٓ اٌّجٍّؽُٓ دّبَخ 7.2

 



 

______________________________________________________________________________________ 

Code of Conduct – Version January 2009     Page 2 of 18 

 

 

 

 

 

Banking Beyond Borders 

 

 ِمذِخ 

يا في بنؾ بيروت ىي تأدية عممنا بما يتماشى مع القوانيف واألنظمة نحرص عميالقيـ األساسية التي مف 
العمالء، الموظفيف، المساىميف، الشركاء، مع والتمتع بالشفافية والصدؽ في تعاممنا المرعية االجراء، 

 الموّرديف والمنافسيف. 
الحفاظ عمى السموؾ األخالقي وتعزيزه،  يى نظاـ قواعد السموؾ ىذاشر مف ن الغايةالتزامًا بيذه القيـ، فإف 

، تبعًا ألعمى معايير النزاىة المطبقة والسياسات واالجراءاتالمرعّية االجراء واحتراـ القوانيف واألنظمة 
 المينية. 

 
مف إدارتو وموظفيو المبادئ والمعايير العامة التي يتوقع  لتحديد اقواعد السموؾ ىذ نظاـاعتمد بنؾ بيروت 

ف و االلتزاـ بيا. ومستخدميو  ضمنو بنؾ تحديد االطار األخالقي الذي يعمؿ ىي ىذا النظاـ  نشر الغاية مفا 
. كما النافذةبالمعايير المنصوص عمييا، بما في ذلؾ القوانيف  التزاميـتنبيو الموظفيف إلى مسؤولية بيروت، و 

 سسة ويعزز قدرة المصرؼ عمى تأدية رسالتو. المؤ  استقامةأنو عمييـ التصرؼ بشكؿ يحمي 
 
 

 لىاعذ اٌضٍىن  ثٕظبَاالٌتزاَ 
 

يفيد  الذيف يوّقعوف اشعاراً  فوموظفي مف مدراء بنؾ بيروت العامميف فيجميع  عمىقواعد السموؾ  نظاـوزَّع يُ 
التحقؽ في المصرؼ برنامج ًا لاطار يشّكؿ ىذا النظاـ  تضمنيا. يممعايير التي ل تيـ وفيميـيـ، قراءستالمإب
 التي يتبعيا كؿ قسـ تشغيمي في المصرؼ.  الخطيةمسياسات واالجراءات ول

وسيو يفيموف معايير السموؾ التي ينص التأكد مف اف جميع مرؤ كؿ مدير ومشرؼ في بنؾ بيروت عمى  
مقصود بموظفي ويمتزموف بيا، ويحترموف جميع السياسات واالجراءات المتعمقة بعمميـ. والعمييا ىذا النظاـ 

 بنؾ بيروت جميع العامميف والمدراء والموظفيف في المصرؼ. 

تترتب عمى المدراء أيضًا مسؤولية أف يكونوا قدوة. فعمييـ أف يكونوا مثااًل إيجابيًا يحتذي بو اآلخروف إلتباع 
جراء األعماؿ وفقًا ألعمى معايير األخالؽ والسموؾ الميني  .مدّونة السموؾ وا 

مع و مع المبادئ المنصوص عمييا في ىذا النظاـ بما يتماشى  التصرؼيروت مف جميع موظفيو يتوقع بنؾ ب
تأديبية أعمى المعايير األخالقية. مع العمـ أف التخمؼ عف االلتزاـ بيذه المبادئ قد يؤدي الى اتخاذ اجراءات 

ىو أيضًا انتياؾ لمقانوف  ىذا النظاـ. الى ذلؾ، فإف انتياؾ الموظؼ المعني عمؿتصؿ الى حّد انياء عقد 
 أي موظؼ، مشرؼ، مدير و/أو المصرؼ. بحؽ  ائيةز جويمكف أف يؤدي الى عقوبات مدنية أو 
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إف سموؾ الموظفيف وتصرفاتيـ، سواء خالؿ دواـ العمؿ أو خارجو، وتأثير ىذا السموؾ عمى سمعة المصرؼ 
في آلية الترقية، االدارة بعيف االعتبار  مف المعايير األساسية التي تأخذىاومصالحو وموظفيو وعمالئو، ىو 

 أو في تحديد مف يستحقوف االستفادة مف التقدمات وعالوات الرواتب، أو عند فرض العقوبات. 

 

 لىاعذ اٌضٍىن  ٔظبَ  تذذَث
 

يروت. بنؾ ب التي ُتطبَّؽ عمى نشاطاتوالمبادئ واألنظمة األساسية  يس سوى موجز عف القواعدل ىذا النظاـ
ف أي  أو  (Compliance) التحقؽ دائرةيجب أف يحاؿ الى  ىذا النظاـتضمنيا سؤاؿ حوؿ أي مسألة يوا 
 الموارد البشرية. مديرية 

 عبرلمتحديث مف وقت الى آخر، وتُبمَّغ االضافات/التعديالت الجديدة الى الموظفيف  ىذا النظاـخضع ي
عامميف في المصرؼ ومف واجب جميع الأخرى. ، أو أي وسيمة االنترانيتمذكرات داخمية، رسائؿ الكترونية، 

 واعد واالجراءات الحالية المطبقة في وحداتيـ. االّطالع عمى الق

 او ِذتٍّخ  لبئّخاالثالغ عٓ أتهبوبد 
 

األنظمة أو محاولة غش، أو انتياؾ محتمؿ لمقوانيف أو  التبميغ عف أي غشعمى جميع موظفي بنؾ بيروت 
، وبشكؿ خاص عف أي عممية غير معتادة ال تتوافؽ مع طبيعة عمؿ أو سياسات المصرؼ واجراءاتو

 القياـ بعمؿ غير الئؽ أو غير قانوني.  الموظؼ الزبوف، أو اذا ُطمب مف

أف المسألة لـ تعاَلج،  ساد اعتقادرئيس المباشر و المسألة أخالقية أو انتياكًا معينًا أماـ  في حاؿ ُطرحت
 . أو مديرية الموارد البشرية التحقؽودائرة  يلتدقيؽ الداخما دائرةيفترض طرحيا مباشرة أماـ 

أو  يةمسائؿ أخالقل إنتياؾ قائـ أو محتمؿ ييشّجع بنؾ بيروت موظفيو عمى االبالغ، بنية حسنة، عف أ
عمؿ انتقامي ضد أي فرد إلثارتو مخاوؼ مبررة أو مسائؿ أخالقية لمقواعد والقوانيف واألنظمة، ويحّظر أي 

 عف انتياكات حاصمة أو مشتبو بحصوليا.  أو لتبميغو
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 ِجبدئ عبِخ  – األوياٌّجذأ 

 

 االدتراف  .1.1

يتوقع مف الموظفيف التصرؼ بطريقة مينية، وأمينة تجاه زمالئيـ، وتجاه المصرؼ وعمالئو، وفقًا لمقوانيف 
تمييز، والتنمير، يحؽ لجميع الموظفيف العمؿ في بيئة آمنة دامجة وخالية مف الواألنظمة المرعية االجراء. 

 .والمضايقة

 ِصٍذخ اٌزثىْ اٌفضًٍ  .1.1

 

عمى الموظفيف اعطاء األولوية لخدمة مصالح زبائف بنؾ بيروت، مف دوف تفضيؿ أي فرد أو مجموعة عمى 
عمى عمـ ومعرفة بالمخاطر المتأتية عف سواىـ، مف دوف وجو حؽ. عمييـ التأكد مف أف زبائف المصرؼ 

ا اذا كانوا ال يممكوف الخبرة الوافية في مثؿ ىذه العمميات. كما يجب أف تكوف العمميات المقترحة، ال سيم
 الخاصة.  ووتمبي متطمبات لمزبوف ةمناسب الخدمة

 تجٕت تضبرة اٌّصبٌخ . 1.1

 

التي قد يتأتى عنيا تضارب مصالح، والتي قد يشتبو فييا المصرؼ أو أحد عمى الموظفيف تجّنب الظروؼ 
 لتصّرؼ بصورة مستقمة تمامًا. العامميف فيو بعدـ ا

حساب الزبوف.  بحيث ال يتـ مطمقًا عمىتضارب المصالح بصورة عادلة وبحيادية مطمقة،  يعاَلجيجب أف 
كما وعمى الموظفيف الحرص عمى عدـ التسبب بأي تضارب في المصالح بيف نشاطاتيـ المينية والخارجية. 

   قبؿ االستحصاؿ عمى موافقة االدارة.  خارج إطار المصرؼميني  أنو ال ُيسمح لمموظفيف بممارسة أي نشاط

 اٌضرَخ اٌّصرفُخ واٌّهُٕخ .1.1

 

واجب التكتـّ بيدؼ حماية سرية العمؿ عمى الموظفيف االلتزاـ بمبدأ السرية المصرفية والمينية واحتراـ 
المعنييف  رية بالموظفيفويجب أف ينحصر تناقؿ المعمومات السوااللتزاـ بالقوانيف واالنظمة المرعية االجراء. 

 عند الحاجة فقط.  وذلؾ
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 االٌتزاَ ثبٌّتطٍجبد اٌرلبثُخ  .1.1

 وروحية القواعد واألنظمة المرعّية نص احتراـعمى الموظفيف  ،ستيفاء الموجبات القانونية وموجبات االمتثاؿال
انتياكًا لمقوانيف واألنظمة. التي يعمموف فييا واالمتناع عف القياـ بأي عممية قد تشّكؿ  األماكففي  االجراء

أو باسمو متماشيًا مع القوانيف واالنظمة المرعّية في  وكما ويسعى المصرؼ أف يكوف كؿ نشاط يتـ مف قبم
 أي منطقة معنية أخرى. التي يتواجد فييا بنؾ بيروت، أو في  األسواؽ

 ِىبفذخ االدتُبي، وتجُُض األِىاي، وتّىًَ اإلرهبة .1.1

يجب أف تستند العالقات مع  .وتمويؿ األمواؿ الفساد والغش وتبييض األمواؿ افحةمكعمى موظفي المصرؼ 
ف الذيف يشتبيوف بعمميات تبييض لألمواؿ، أو و وية الزبوف ونشاطاتو. أما الموظفالزبائف الى معرفة كاممة بي

 التدقيؽ الداخمي تيدائر نشاطات غير اعتيادية أو مثيرة لمشكوؾ، فيجب أف يبّمغوا شكوكيـ فورًا الى تواجييـ 
 . التحقؽو 

 األخاللُبد اٌّهُٕخ –اٌّجذأ اٌثبٍٔ 

   

تأييدًا اللتزام بنك بيروت بأعمى معايير األخالقيات المهنية والنزاهة، عمى الموظفين تمثيل المصرف بكل 
 شخص ماله، أو ممكيته أو خدماته.  أيسمب  مشروع من شأنهوعدم االلتزام بأي نشاط أو  واستقامةدقة 

ُوضعت المعايير أدناه لتأميف التوجيو الالـز لكي تعكس أعماؿ المصرؼ المستوى العالي مف االخالقيات 
 المينية والنزاىة. 

 / إٌزَهاٌتىاصً اٌصبدق    .1.1

ولياتيـ. ويبذؿ المصرؼ أثناء تأدية مسؤ في جميع أقواليـ و الصراحة والنزاىة مف األفراد بنؾ بيروت  يتوّقع
. ال يجوز ألي موظؼ اعطاء أي تصريح خاطئ أو وفي مواعيدىا كؿ جيد ليؤّمف لزبائنو معمومات دقيقة

 عف سمع أو خدمات المصرؼ أو منافسيو.   ،مضمؿ ألي زبوف أو شخص أو مؤسسة تتعامؿ مع المصرؼ
 
 

 اٌتضىَك واالعالْ واٌّمبثالد االعالُِخ   1،1
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لتعزيز و  الخدمات التي يقدميا إلطالع زبائنو الحالييف والمحتمميف عمىالتسويؽ واالعالف  الى المصرؼ يمجأ
نووتطورىا. نمو أعمالو  لتقديـ معمومات دقيقة، صحيحة ووافية في مجاؿ  وومعرفت هبذؿ قصارى جيديس وا 

   لرقابية.المواد  االعالنية والتسويقية، عند الحاجة، لممراجعة ا وتقديـاالعالف والتسويؽ 

عمى الموظفيف االستحصاؿ عمى موافقة االدارة العميا قبؿ نشر أي مواد، مثاًل: مقاالت، تصريحات، مقابالت 
 أو أي ظيور إعالمي مرتبط بالمصرؼ أو بمصالحو أو بموقع الموظؼ في المصرؼ.  

 وصبئً اٌتىاصً اإلجتّبعٍ 1.1

عية، لدواٍع شخصية أو ألغراض تجارية مسموحة، سواًء أثناء عمى الموظفيف، عند استخداـ وسائؿ اإلعالـ االجتما
 المبادئ العامة التالية:  إتباعدواـ العمؿ أو خارجو، 

  عدـ التصّرؼ كمتحدث غير مجاز باسـ بنؾ بيروت؛ 
  عدـ مناقشة أو اإلفصاح عف أي معمومات مالية سرية أو غيرىا مف المعمومات غير الرسمية العائدة لمشركة

مومات سرية تخص زبائف البنؾ، أو مساىميو، أو البائعيف، والموّرديف، أو الشركاء التجارييف الذيف أو أي مع
 (. 6يتعامؿ معيـ. )ص. 

 

 جٕه ثُرود اٌخبصخ ثاصبءح اصتعّبي اٌّعٍىِبد  1.1

و بأي شخص أ المتعمقةو العائدة لبنؾ بيروت استعماؿ المعمومات السرية  اساءةال يجوز لموظفي بنؾ بيروت 
بما  ،نامج كمبيوتر أو معموماتأو استعماؿ أي منشور أو بيانات الكترونية أو مستند أو بر  ،مؤسسة

 . أي فريؽ ثالث يتضارب مع مصمحة المصرؼ أو

عمى جميع موظفي بنؾ بيروت الحرص عمى عدـ نسخ مستندات أو برامج كمبيوتر الستعماليـ الخاص، 
الترخيص. كما ال يجوز لموظفي بنؾ بيروت استعماؿ  تفاقياتمنتيكيف بذلؾ قوانيف حقوؽ الممكية أو ا

المعمومات السّرية التي يحصموف عمييا مف المنافسيف، بما في ذلؾ لوائح الزبائف، ومعدالت الفائدة والعقود 
ؾ بيروت وغيرىا مف المعمومات التي مف شأنيا أف تعطي أفضمية تنافسية لبنؾ بيروت. وال يجوز لموظفي بن

ة أو طرؽ تشّكؿ خرقًا مشروعحد المنافسيف، عف طريؽ وسائؿ غير عمومات سّرية عف أاؿ عمى ماالستحص
 ألحد الموجبات التعاقدية. 

 صٍىن اٌّىظف   1.1

 

 المقامرة وألعاب الحظ 
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لػيس  السػيئة السػمعةإف المقامرة مقابؿ الماؿ أو أي شػيء ذي قيمػة ممنوعػة منعػًا باتػًا. كمػا أف ارتيػاد النػوادي 
 بشكؿ مفرط.  الحظذًا اطالقًا. وال يجب عمى اي موظؼ المشاركة في ألعاب محبّ 

 

 المشروبات الكحولية 

 

فػػي حػػـر المصػػرؼ. كمػػا يمنػػع أي موظػػؼ مػػف القيػػاـ  يحّظػػر المصػػرؼ بيػػع أو اسػػتيالؾ المشػػروبات الكحوليػػة
 كاف تحت تأثير الكحوؿ.  في حاؿبميامو الوظيفية، 

 

 المخدرات 

 

 أف يقتني، أو يستخدـ أو يبيع أو يوّزع أي مخّدر أو مادة ممنوعة. ال يجوز ألي موظؼ 
 

 األسمحة/المواد الخطرة 

مػػواد خطػػرة مػػف ِقبػػؿ أي أي ميتػػة، أو المتفجػػرات أو يحّظػػر اقتنػػاء أو اسػػتخداـ األسػػمحة الناريػػة أو األسػػمحة الم
ؼ ألسػػػباب أمنيػػػػة موظػػػؼ فػػػي حػػػػـر المصػػػرؼ. وىػػػػذا الحظػػػر ال ينطبػػػػؽ عمػػػى المػػػواد التػػػػي يمتمكيػػػا المصػػػػر 

  المصرؼ.  بعممو فيويستخدميا موظؼ مجاز لو مف قبؿ المصرؼ، أثناء قيامو 

 

 والواسطةالرشاوى 

 وا أو يطمبوا أو يتمقوا الرشاوى.عمى المدراء والمسؤوليف والموظفيف أال يعط
 

 التداوؿ بناًء عمى معمومات داخمية
فػي أو دعػـ أي أنشػطة تػداوؿ بنػاًء عمػى معمومػات داخميػة، ألف  يمنع عمػى المػدراء، والمسػؤوليف، والمػوظفيف المشػاركة

 0.سوء استعماؿ المعمومات الداخمية يقّوض النظاـ المالي ويضر بشكؿ جائر باآلخريف في السوؽ
 

 النشاطات غير المشروعة 

 

 اتفػػي نشػػاطات تتنػػافى مػػع القػػوانيف أو االنظمػػة أو التوجييػػفػػي المصػػرؼ ف العػػامميف أو إف ضػػموع المػػوظفي
 وعة نذكر عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر: يـ. ومف النشاطات غير المشر إلنياء عقد عمم تعّرضيـ

 

 االختالس  .1

 اصدار شيكات مف دوف مؤونة والتزييؼ و االحتياؿ كالتزوير،  .2

 والرسـو االستعماؿ غير المشروع لألمواؿ، وااليرادات  .3
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 سوء استعماؿ النفقات والموجودات والمطموبات .4

  المشرؼ أو  ريالمدتسّتر عمى عمؿ خاطئ مف دوف االبالغ عف الخطأ الى ال محاولة  .5

 أي شكؿ مف أشكاؿ التحّرش، بما في ذلؾ التحّرش الجنسي المجوء الى التشاجر أو  .6

 

أو الثقػة، الخػداع، تبيػيض األمػواؿ،  خيانػة يتضػمفُيتّيـ بأي جػـر أجير إلى ذلؾ، فإف أي مدير أو موظؼ أو 
أو يػػػػدخؿ أي برنػػػػامج تحسػػػػيف سػػػػموؾ جػػػػراء ىػػػػذه جنايػػػػة، أي عنػػػػؼ أو اللمخػػػػدرات أو جػػػػـر لػػػػو عالقػػػػة باأي 

  التحقػػؽ دائػػرةمػػدير نسػػخة الػػى  ويرسػػؿوالتػػدقيؽ الػػداخمي المػػوارد البشػػرية  يمػػدير جػػب أف يبمػػغ ياالنتياكػػات، 

(Compliance).   
 

 

 النشاطات السياسية 

أو مدير يشارؾ في نشاطات أجير أو ال يجوز استخداـ أمواؿ المؤسسة لمساىمات سياسية. أي موظؼ 
بأف المصرؼ  محتمؿ استنتاج اديًا أليوتفوليس كممثؿ عف المصرؼ.  شخصيةيشارؾ بصفة إنما سياسية 

 ، أويةالبريد المراسالت اسـ المؤسسة أو عنوانيا في ُيستعمؿيرعى أو يدعـ أي نشاط سياسي، يجب أاّل 
أو منشور، ما لـ يتـ االستحصاؿ عمى موافقة خطية  عالفجمع األمواؿ، أو التعريؼ عنيا في أي  حمالت

 المدير العاـ. -مسبقة مف رئيس مجمس االدارة

الى ذلؾ، ال يجوز استخداـ مبنى المصرؼ لدعـ أي حزب سياسي، ال مف خػالؿ مناقشػة المواضػيع السياسػية 
اسػػية يخػػالؿ عػػرض المػػواد السالتػػي يمكػػف أف تسػػبب خالفػػًا بػػيف المػػوظفيف أو بػػيف المػػوظفيف والزبػػائف، وال مػػف 

 المؤيدة لألحزاب السياسية. 

 
 

ية  –المبدأ الثالث   السّرّّ

 

وغيرها من المعمومات  والمصرفعمى سّرية معمومات الزبائن، عمى بنك بيروت أن يعمل عمى الحفاظ 
 عّية االجراء.السرية، تماشيًا مع المعايير القانونية واألخالقية المر 

 

المتعمقة موظفو بنؾ بيروت ويستطيعوف النفاذ الى مجموعة واسعة مف المعمومات السّرية والحساسة و يممؾ 
مف واجب بنؾ بيروت حماية نفسو.  المصرؼو زبائف المصرؼ الى  بيااالفشاء  يسيءالتي قد بالمصرؼ، 

 وف افشائيا مف دوف إذف. المعمومات السرية والحساسة والمتعمقة بالمصرؼ بطريقة تحوؿ د
 

، وال يجب النفاذ الييا مطمقًا رؼ معمومات خاصة غير قابمة لمنشر ُتعّد المعمومات المتعمقة بالزبائف وبالمص
 ألسباب غير األسباب المينية. ويتعيف عمى الموظفيف حماية سرية المعمومات الخاصة التي يحصموف عمييا

 .  تركيـ العمؿوبعد  فترة عمميـذلؾ طيمة  ،أثناء عمميـ لدى بنؾ بيروت
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 اٌّعٍىِبد اٌخبصخ ثبٌزثبئٓ  .1.1

قدـ يلكي  بالنسبة لممصرؼ بنؾ بيروت مؤتمف عمى معمومات ميمة تخص زبائنو. وىذه المعمومات أساسية
وخدمات ذات جودة عالية، وىي تتضمف بيانات شخصية ومعمومات عف خطط الزبوف )دمج،  منتوجات

 ُتعتبر أساسية بالنسبة الى زبائننا. ...(، وغيرىا مف المعمومات التي زيادة رأسماؿ، الخ

 

الزبائف، تماشيًا مع معايير األمانة والسرية. وعمى الموظفيف يطمعنا عمييا مف واجبنا الحفاظ عمى أي معمومة 
وف أو أف يمتنعوا عف االفصاح عف اي معمومات شخصية أو سرية تتعمؽ بالزبائف، ما لـ يسمح ليـ القان

كاف ثمة لغط في ما يتعمؽ بوجوب االبقاء عمى سرية المعمومات أو االفصاح عنيا، عمى الزبوف بذلؾ. إذا 
 أو استشارة االدارة/الدائرة القانونية.  (Compliance) التحقؽ دائرةالموظفيف مراجعة 

 اٌّعٍىِبد اٌخبصخ ثبٌّصرف   .1.1

وغيرىا مف الموجودات في بنؾ بيروت  توقعات المداخيؿو  ،المنتوجاتإف المعمومات واألفكار واألنظمة و 
ميمة لنجاح المصرؼ. لذلؾ يجب حماية المعمومات المتعمقة بموقع بنؾ بيروت التنافسي أو استراتيجياتو 

ثالثيف وعدـ مشاطرتيا اال مع الموظفيف الذيف وتمؾ المتعمقة بالمفاوضات مع الموظفيف أو األطراؼ ال
الحفاظ عمى ىذه المعمومات وحماية يحتاجوف الى معرفتيا لتأدية عمميـ. وعمى الموظفيف الحرص عمى 

 قيمتيا. 

 اٌّعٍىِبد اٌخبصخ ثبٌّىظفُٓ   .1.1

ؿ يضمف سّريتيا، وؿ الرواتب والمسائؿ التأديبية وما يشبييا مف معمومات بشكداظفيف وجُتحفظ ممفات المو 
ىذه  مشاركةافشاء أو  عدـعمى الموظفيف الحرص عمى و تماشيًا مع سياسات المصرؼ واجراءاتو. 

 غير االشخاص الذيف يحتاجونيا التماـ عمميـ. المعمومات مع 

 تىجُهبد ٌٍذفبظ عًٍ اٌضّرَخ   .1.1

 

حتى في قسـ آخر منو، إف التحدث في مسائؿ العمؿ بحضور أشخاص ثالثيف، سواء خارج المصرؼ أو 
 يمكف أف يؤدي الى كشؼ غير متعّمد لمعمومات سّرية. 

بنؾ  انيالمسائؿ السرية في المصاعد والممرات وغيرىا مف المرافؽ المشتركة في مبعدـ مناقشة  -
 بيروت 
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 تجّنب الحديث في المسائؿ السّرية في األماكف العامة كسيارات األجرة والمطاعـ وغيرىا؛  -

يجب الحرص عمى عدـ ذكر فمواضيع تتعمؽ بالعمؿ في مكاف عاـ،  فيبد مف التحدث إذا كاف ال  -
 اسـ أي زبوف أو أي تفاصيؿ أخرى قد تكشؼ عف ىوية الزبوف أو معمومات عف عممية معينة؛  

 الغداء؛  فترة، ال سيما خالؿ الميؿ أو في المكاتبأي مستندات سّرية عمى  عدـ ترؾ -

 التي ال تحتاج الى توضيب؛  يجب تمؼ مسوّدات المستندات -

في ما يتعمؽ بالعمميات الدقيقة كعمميات الدمج واالستحواذ أوالمناقصات أو التزامات التمويؿ الكبرى  -
 ، ال بد مف اتخاذ تدابير احترازية خاصة، تتضمف: بعد التي لـ يتـ الكشؼ عنيا

o الى النفاذ الييا، الى مطّمعيف عمى المعمومات السرية والقادريف الحّد مف عدد األشخاص ال
 حد األدنى. ال

o  استعماؿ اسماء مرّمزة أو حذؼ األسماء والتفاصيؿ التي يمكف التعرؼ عمى ىوية الشخص
 مف خالليا عف المسودات والمستندات النيائية. 

 دىاجز ِٕع تضرة اٌّعٍىِبد. 1.1

 

يتخذوف األشخاص الذيف داخؿ الشركات لفصؿ ُتطّبؽ  معمومات حواجز ىيدىاجز ِٕع تضرة اٌّعٍىِبد 
 قرارات استثمارية وعزليـ عف أشخاص آخريف مّطمعيف عمى معمومات سرية قد تؤثر عمى القرارات المذكورة. 

معمومات الى خارج المصرؼ، ثمة اجراءات ىامة الية وتسريب باالضافة الى المبادئ العامة المتعمقة بالسرّ 
  Chinese Wallsوغالبًا ما ُيشار الى ىذه االجراءات بالػ  أيضًا ترعى تناقؿ المعمومات داخؿ بنؾ بيروت،

وىي عبارة عف حجب معمومات حساسة يممكيا موظفوف في قسـ معيف مف بنؾ بيروت، عف موظفيف في 
 قسـ آخر مف المصرؼ. 

 ال تُنقؿ المعمومات العادية المتعمقة بالزبائف مف موظؼ الى آخر في بنؾ بيروت، حتى ولو كاف ينتمي الى
المجموعة نفسيا، ااّل إذا كاف ىذا األخير يحتاج ىذه المعمومات في عممو. أما المعمومات الحساسة فتخضع 

ضبط، بحيث ال يمكف استعماليا اال لمغاية المينية القانونية التي ُأعطيت ألجميا، وال يجب نقميا لمزيد مف ال
عالقة مباشرة لو بيذه المعمومة  بأي حاؿ مف األحواؿ الى أي شخص داخؿ بنؾ بيروت أو خارجو ال

 المحددة. 
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 تضبرة اٌّصبٌخ  –اٌّجذأ اٌراثع 

 
. لممصرف ء الكامل والمطمقالبالو  وكافة الموظفينالمختمفة تدين اإلدارة العميا وأعضاء المجان 

ال يحّق لهم استغالل مناصبهم لالستفادة شخصيًا أو لمساعدة  مهمةفاألشخاص الذين يتبّوأون مراكز 
 رين عمى االستفادة بأي شكل من األشكال عمى حساب المصرف. آخ

يتوّقع مف كافة موظفي بنؾ بيروت تنظيـ أعماليـ وضبطيا بحيث يتفادوف وقوع أي خطأ حالي أو محتمؿ 
قد ينتج عف تأثير ىذه النشاطات عمى قرارات العمؿ في المصرؼ أو عف إفشاء معمومات عف أعماؿ 

(، يجب اإلبالغ عف 4ميا لغرض شخصي. في ما يتعمؽ بيذا المبدأ )المبدأ المصرؼ أو خططو أو استخدا
 أي تضارب لممصالح. 

 

 اٌّصبٌخ اٌّبٌُخ اٌخبرجُخ . 1.4

 

يقـو بيا موظفو بنؾ بيروت، أو أي  قد ىي بمثابة دليؿ ألنواع النشاطات التي غير شاممة في ما يمي الئحة
 ؤدي إلى تضارب في المصالح: التي مف شأنيا أف تو فرد مف أفراد عائمتيـ، 

ممكية، إدارة أو وظيفة في أي مؤسسة خارجية تتعامؿ مع بنؾ بيروت. ال ينطبؽ ذلؾ عمى األسيـ  -
أو أي استثمارات أخرى في مؤسسة عاّمة عمى أال تكوف األسيـ أو االستثمارات ذات الصمة ذات 

في حاؿ ارتأت اإلدارة  بالتممؾسمح قيمة كبيرة. يمكف لبنؾ بيروت، بعد اإلطالع عمى الوقائع، أف ي
 أف ىذه الممكية ال تؤّثر سمبًا عمى مصمحة المصرؼ أو عمى حكـ الشخص المعني؛ 

تمثيؿ بنؾ بيروت مف قبؿ الموظفيف في أي عممية تجارية يكوف لمموظؼ أو ألي مف أفراد عائمتو  -
 مصمحة فييا. 

ؽ ببنؾ بيروت ال سّيما لمصمحة أو منفعة فشاء أو استخداـ معمومات سرّية، خاصة أو داخمية تتعمإ -
 شخصية تعود لموظفي المصرؼ.

 

 

 

 خِٕبفضشروبد تجبرَخ . تمذَُ خذِبد ٌّصبرف ِٕبفضخ و1.1
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 مؤسسةأعمااًل أو خدمات ألي مصرؼ منافس أو ألّي  يؤّديال يحؽ ألي مف موظفي بنؾ بيروت أف 
إلطار العادي لتوظيفو بدوف موافقة رئيس يتعامؿ معيا المصرؼ أو تطمب التعامؿ مع المصرؼ خارج ا

المدير العاـ الخطية المسبقة أو موافقة مدير الموارد البشرية )نسخة مف الموافقة إلى مدير  –مجمس اإلدارة 
 (. ومدير دائرة التدقيؽ الداخمي التحقؽ دائرة
 

ؤسسة مماثمة أو أف يسمح كما ال يحّؽ ليذا الموظؼ أف يكوف مديرًا أو موظفًا عاديًا أو مستشارًا في م
اسمو بأي طريقة مف شأنيا أف تشير إلى وجود عالقة عمؿ مع المؤسسة المعنية بدوف موافقة باستخداـ 

المدير العاـ الخطية المسبقة أو مدير الموارد البشرية )نسخة عف الموافقة إلى مدير  –رئيس مجمس اإلدارة 
 (.ومدير دائرة التدقيؽ الداخمي التحقؽ دائرة
 

 . اٌّشبروخ فٍ ِجٍش ادارح 1.1

المدير العاـ قبؿ  –عمى موظفي بنؾ بيروت االستحصاؿ عمى الموافقة الخطية مف رئيس مجمس اإلدارة  -
كعضو في مجمس إدارة أي مؤسسة قد تتضارب مصالحيا مع مصالح بنؾ بيروت. ال يتعّيف عمى  المشاركة

ف إلى أف يكونوا جزءًا مف مجمس إدارة أي مؤسسة ال موظفي المصرؼ الذيف يػُػطمب منيـ أو الذيف يسعو 
، الخ(، الحصوؿ ثقافية، خيرّية، [غير حكومية]تتضارب مصالحيا مع مصالح بنؾ بيروت )مثاًل، مدنية 

 اإلفصاح عف ذلؾ.  ـعمى ىذه الموافقة، بؿ عميي
ضوية تتعارض مع يحتفظ بنؾ بيروت بحؽ تحظير دخوؿ موظفيو في أي مجمس إدارة إذا كانت ىذه الع -

 مصالح المصرؼ العميا. 
يجب أف تناقش مسائؿ إمكانية تأثير المشاركة في مجمس اإلدارة المذكور أو عدـ تأثيرىا مع رئيس مجمس  -

 المدير العاـ.  –اإلدارة 
 

 . اٌّىبفآد  1.1

وية عمى تربُيشّجع موظفو بنؾ بيروت، بإذف مف مدرائيـ، عمى المشاركة كمحاضريف في محاضرات وبرامج 
 مات أخرى إلى مدير قسـ الموارد البشرية لمموافقة عمييا خطيًا. يأو تقد أف ُترفع أي مكافآت
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 . تفبدٌ تضبرة اٌّصبٌخ 1.1

منوا حسف معاممة نشأ تضارب ما، أف يضإذا عمى الموظفيف إما أف يتفادوا أي تضارب في المصالح أو، 
ف غير وجو حؽ، مصمحة عمى الموظفيف أال يفضموا، ع يتعيف. في مطمؽ األحواؿ، زبائف بنؾ بيروت

 المصرؼ عمى مصمحة الزبائف. 
الخطوات  يتخذفي حاؿ كاف موظؼ بنؾ بيروت عمى عمـ بوجود تضارب مصالح، عمى الموظؼ أف 

يضمف فييا بنؾ بيروت معاممة الزبوف بشكؿ  ةقيالالزمة لضماف معاممة الزبوف بشكؿ مناسب. وثمة طر 
قة الاإلفصاح عف الخالؼ عمى الرغـ مف أّف خطوة كيذه يمكف أف تحدد بناًء عمى طبيعة الع منيامناسب و 

مع الزبوف وبالتالي أف ُتحّد بظروؼ معّينة. أما الطريقة األخرى التي يمكف لبنؾ بيروت فييا إدارة التضارب 
 . دىاجز ِٕع تضرة اٌّعٍىِبدالمحتمؿ في المصالح فتتمثؿ في سياسة 

 

 بح عٓ اٌّصٍذخ اٌّبدَخ . االفص1.1

في حاؿ كاف موظؼ ما عمى عمـ بأّف بنؾ بيروت يمكف أف تكوف لو مصمحة مادية في عممية تجارية ما، 
عدا الحصوؿ عمى عمولتو/رسومو العادية، أو أّف بنؾ بيروت لديو تضارب مصالح في عممية تجارية 

معاممة الزبائف بشكؿ مناسب. في ما يمي  مقترحة، عمى الموظؼ المعني أف يّتخذ الخطوات الالزمة لضماف
 بعض األمثمة عّما يعتبر مصمحة مادّية. 

في حاؿ كاف بنؾ بيروت يكتب تقريرًا عف شركة ما وكاف لديو موقع تجاري ميـّ أو مصمحة مساىمة 
 استراتيجية في الشركة المعنية، يعتبر المصرؼ لديو مصمحة مادية في نشر التقرير. 

بنؾ بيروت شخصيًا مساىمًا أو لديو مصمحة أخرى في شركة ما وكاف زبوف لدى بنؾ في حاؿ كاف موظؼ 
بيروت يدرس إمكانية الدخوؿ في عممية تتعمؽ بيذه الشركة، يمكف أف يعتبر الموظؼ ذا مصمحة في 

 العممية. 
ـ في حاؿ كانت لموظؼ بنؾ بيروت مصمحة مادية تتعمؽ بعممية تجارية مقترحة، وفي حاؿ كاف عمى عم

لضماف معاممة عادلة مع الزبوف الذي  المعقولةبيذه المصمحة، يجب عمى الموظؼ أف يأخذ الخطوات 
يعتبر جزءًا مف الصفقة. ثمة طريقة لتأكد بنؾ بيروت مف حسف التعامؿ مع الزبوف وىي اإلفصاح عف 

 المصمحة المادية. 
 

 

 

 



 

______________________________________________________________________________________ 

Code of Conduct – Version January 2009     Page 14 of 18 

 

 

 

 

 

Banking Beyond Borders 

 عاللبد اٌعًّ  –اٌّجذأ اٌخبِش 

متعاقدين، وغيرهم من الفرقاء الثالثين يجب أن تتّم بدون عروض وال ع التجار،الصفقات المتعمقة بالعمل م
 أو طمب هدايا وخدمات أو إغراءات أو أمور أخرى مقابل التأثير عمى صفقة ما أو المساعدة فيها. 

 ىذه المعايير المذكورة معّدة إلرشاد الموظفيف الرئيسييف عمى تحديد مدى مناسبة النشاطات أو التصرفات
 والموّرديف والمتعاقديفالمذكورة ضمف عالقات العمؿ الخاصة ببنؾ بيروت، بما فييا العالقات مع التجار 

 غير مناسب.  سموؾر ىذه السياسة بشكؿ موّسع لتفادي أي سيوالييئات الحكومية. يرغب بنؾ بيروت في تف
ر أخالقية أو مناسبة، يجب حوؿ ما إذا كاف تصرؼ معّيف أو نشاطات معّينة تعتبفي حاؿ وجود أي شّؾ 

 . Compliance التحقؽ دائرةاإلتصاؿ 
 

 . اٌهذاَب واٌتمذِبد 1.1

 يسعى المصرؼ ألف يحافظ، في كافة األوقات، عمى سمعتو ويصونيا لتفادي وقوع أي خطأ.
: ُيمنع الموظفوف مف طمب اإلكراميات والتقدمات الخاصة أو اليدايا مف الزبائف هدايا من الزبائن -

تمقي اكراميات أو تقدمات نقدية. يمكف لمموظفيف أف يقبموا تقدمات وىدايا ذات قيمة اسمية ومف 
ا في تقديـ ىدية نقدية، عميو مراجعة د.أ.( مف الزبائف. في حاؿ رغب زبوف م 011)أي أقؿ مف 

 و/أو مديرالموارد البشرية. المشرؼ عمى الموظؼ

الموظفيف أال يقبموا ىدايا، خدمات، أو غيرىا مف  عمى الهدايا التي تؤّثر عمى اّتخاذ القرارات: -
األشياء القّيمة لدرجة أف تؤّثر عمى اتخاذ القرارات أو عمى نشاطات معّينة تابعة لبنؾ بيروت. كما 
أف عرض الماؿ أو الخدمات أو تقديميا، أو أي أمور أخرى ذات قيمة التي يتوّقع مف خالليا 

موّرد، زبوف، موّظؼ حكومي أو أي شخص آخر مف قبؿ بنؾ التأثير عمى حكـ أو قرار أي مشتر، 
بيروت ىو أمر ممنوع منعًا باتًا. يجب اإلبالغ عف أي تصرؼ مماثؿ مباشرة إلى مدير الموارد 

 التحقؽ.  دائرةالبشرية مع إرساؿ نسخة إلى مدير 

ال  ذات قيمةفي حاؿ كانت اليدية  مورد: يمكف لمموظفيف االحتفاظ بيدية مف الموردينهدايا من  -
لموارد البشرية في دّية ىذا المبمغ، يجب إبالغ مديراد.أ. وفي حاؿ تخّطت قيمة الي 011 تزيد عف

. وفي حاؿ راود (Head of Compliance) التحقؽ دائرةالمصرؼ مع إرساؿ نسخة إلى مدير 
. يجب حياؿ وجوب قبوؿ اليدية أو رفضيا، عمى الموظؼ استشارة المشرؼ عميو ترددالموظؼ أي 

أف يقـو الموظؼ المعني، إلى الحّد الممكف، بتقاسـ ىذه اليدايا مع الموظفيف العامميف معو. ال 
يجدر بالموظفيف قبوؿ ىدايا باىظة، أو دعوات غداء أو عشاء، أو ضيافات مبالغ فييا أو 
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كما ال يحؽ ليـ قبوؿ ىدايا مف  د.أ. 011 تزيد عفعروضات أو سمع أو خدمات أخرى قيمتيا 
 الموّرديف أو المتعاقديف أو غيرىـ ما لـ يوافؽ عمى ذلؾ مدير الموارد البشرية. 

، يمكف لموظؼ ما قبوؿ أطعمة أو مشروبات عمى حساب مورد: بناًء عمى دعوة المورديندعوات  -
. كما يمكف قبوؿ دعوات مف وقت إلى آخر لحضور مسرحية أو أحداث رياضية أو غيرىا مورد

حاضرًا مع الموظؼ. ال  موردالمعظـ األحواؿ، يجب أف يكوف ممثؿ عف . وفي موردعمى حساب 
يجب أف يمنع أي شيء في ىذه السياسة مدير قسـ ما مف وضع قواعد أكثر صرامة تتعمؽ بقبوؿ 

 اليدايا والتقدمات أو غيرىا مف األمور القّيمة. 

 . ورط اٌعًّ، إٌذواد واٌذوراد اٌتذرَجُخ 1.1

ما. أما حضور ندوات وورش مؤسسة رعاىا تندوات أو دورات تدريبية محمية  يسمح بحضور ورش عمؿ أو
مدير و فيو رىف بموافقة المشرؼ عمى الموظؼ حساب مؤسسة ما عمؿ ودورات تدريبية في الخارج عمى 

 الموارد البشرية.  
 

 . االغراءاد فٍ اٌعًّ 1.1

فعة عبر اإلستخداـ غير الصحيح لمدفعات، ال يجدر بموظفي بنؾ بيروت أف يحاولوا اكتساب أي فائدة أو من
عرض، تقديـ، طمب أو استالـ أي  ـمجامالت في إطار العمؿ أو أي إغراءات أخرى.  كما يمنع عمييال أو

 شكؿ مف أشكاؿ الرشوة أو أي دفعة أخرى. 
إسمّية باإلضافة إلى ذلؾ، يمكف لمموظفيف أف يقّدموا ىدايا، ضيافات أو دعوات غداء أو عشاء ذات قيمة 

طات اىذه النشىدؼ إلى زبائف بنؾ بيروت، أو شركاء حالييف أو محتمميف وغيرىـ مف األشخاص طالما أّف 
 ومعقوؿ ومتماٍش مع القوانيف المرعية اإلجراء.  مشروع

 

 اٌّذبـظخ عًٍ ِىجىداد اٌّصرؾ  –اٌّجذأ اٌضبدس 

  
حمايتها عبر اإلستخدام الفعال لموارد عمى كل الموظفين أن يعمموا عمى الحفاظ عمى موجودات المصرف و 

  بنك بيروت واإلبالغ بشكل دقيق ومناسب عن وضعهم المالي.
إّف المعايير المذكورة أدناه معّدة إلرشاد الموظفيف الرئيسييف عبر إبراز توّقعات بنؾ بيروت المتعمقة 

عكس صورة منطقية بالنشاطات أو التصرفات التي قد تؤّثر عمى الوضع المالي لممصرؼ أو التي ت
 واستخدامًا مناسبًا لمموجودات. 
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 . اٌّرالجخ اٌذاخٍُخ 1.1

جراءات مراقبة لضماف حماية الموجودات واستخداميا بشكؿ صحيح ولضماف  وضع بنؾ بيروت معايير وا 
كافة السجالت والتقارير. يتشارؾ كافة الموظفيف مسؤولية الحفاظ عمى إجراءات المراقبة الداخمية  دقة
 موبة والتقّيد بيا. المط

 . اٌعٍُّبد اٌّبٌُخ واٌتجٍُغ 1.1

إلدارة. يجب أف ُتحفظ كافة العامة أو الخاصة لإلرشادات ليجب أف تنّفذ كافة عمميات بنؾ بيروت وفقًا 
باستثناء األماكف التي يمكف فييا تطبيؽ المعايير  المعتمدةة يمعايير المحاسبمدفاتر المصرؼ وسجالتو وفقًا ل

 ية. يجب أف تسّجؿ كافة العمميات والموجودات بالكامؿ وبشكؿ دقيؽ في دفاتر المصرؼ وسجالتو. القانون
ال يجب الموافقة عمى أي دفعة أو طمبيا أو إتماميا بنّية أو عمى أساس استخداميا ألي ىدؼ غير ذلؾ 

 المبّيف في المستندات الثبوتية لمدفعة. 
وحسابات النفقات والجداوؿ الزمنية وغيرىا مف  األخرى اسبية والتقاريرعمى كافة التقارير المالية والقيود المح

المستندات أف تمّثؿ بشكؿ دقيؽ وواضح الوقائع أو الطبيعة الحقيقية لمعممية ذات الصمة. إّف المحاسبة أو 
التوثيؽ أو التبميغ المالي غير الصحيح أو المغشوش مخالؼ لسياسة بنؾ بيروت ويتعارض مع القوانيف 

 لمرعية اإلجراء. ا

 ثبٌّضتٕذاد واٌضجالد واٌتصّرف . اٌذلخ واالدتفبظ 1.1

ف عف صّحة ودقة مستندات بنؾ بيروت وسجالتو ليس فقط لمتماشي مع المتطمبات الموظفوف مسؤولو 
توافر السجالت لمدفاع عف عمميات بنؾ بيروت وأعمالو. ال يمكف  والنظامية إنما أيضًا لضمافالقانونية 
أو  والحفاظ عمييايبّدؿ أو يزّور معمومات عمى أي سجّؿ أو مستندات. يجب حفظ سجالت العمؿ،  ألحد أف 

جراءاتو.   إتالفيا وفقًا لمقوانيف المرعية اإلجراء ولسياسات المصرؼ وا 

 . أٔظّخ اٌتىاصً واالتصبي 1.1

لفاكس، خدمة الياتؼ أو البريد إّف كافة أنظمة التواصؿ واإلتصاؿ، البريد اإللكتروني، النفاذ إلى اإلنترنت، ا
الصوتي تعّد ممكية المصرؼ وتستخدـ بالدرجة األولى لدواعي العمؿ. يسمح باإلستخداـ الشخصي المحدود 

 نقؿغير خاصة. ال يجب أف تُ  الوسائؿىذه  يجب اعتباروالمعقوؿ ألنظمة التواصؿ في المصرؼ؛ غير أّنو 
 يا السرية واألماف مضمونيف. معمومات الزبائف بأي طريقة كانت ال تكوف في

جراءاتو، يحتفظ بنؾ بيروت بحؽ النفاذ دوريًا إلى  تقيدًا بأي قوانيف مرعية اإلجراء، وبسياسات المصرؼ وا 
محتوى أنظمة اتصاالتو واإلشراؼ عمييا واإلفصاح عف محتواىا. ال يمكف لموظفي بنؾ بيروت استخداـ 

ي مركز العمؿ لعرض، حفظ، نقؿ، تنزيؿ أو توزيع أي مواد ضارة أنظمة اإلتصاالت أو النفاذ إلى اإلنترنت ف
 عف معرفة ودراية أو نتيجة إىماؿ أو استيتار. ذلؾ أكاف 
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باإلضافة إلى ذلؾ، ال يمكف استخداـ أجيزة اتصاؿ بنؾ بيروت لبعث رسائؿ مسمسمة أو رسائؿ شخصية أو 
 ائؼ. مواد محفوظة حقوؽ نشرىا. كما أنيا ال تستخدـ لمبحث عف وظ

إّف الموظفيف الذيف يسيئوف استخداـ أجيزة التواصؿ واإلتصاؿ في المصرؼ أو الذيف يستخدمونيا بشكؿ 
تأديبية وفقًا لسياسة  تدابيرمفرط لغير دواعي العمؿ يمكف أف ُيحرموا مف ىذه اإلمتيازات وأف تتخذ بحقيـ 

 . خدمةالالمصرؼ، عممًا أّف ىذه الخطوات يمكف أف تصؿ إلى حّد الصرؼ مف 

 . اٌضفر واٌتضٍُخ 1.1

متوافقة مع مسؤوليات الموظؼ وحاجات المؤسسة ومواردىا. كما تنّص  والتسميةيجب أف تكوف نفقات السفر 
رحمة خسارة مادية أو أف يحصد ربحًا ماليًا نتيجة  أيموظؼ أاّل يتحمؿ ال سياسة المصرؼ عمى أّنو يجب

وأف يصرفوىا بعناية  بصورة مدروسة موجودات المصرؼ ايستخدمو الموظفيف أف  يتعيف عمىعمؿ.  سفر
 تاّمة وكأنيا ممكيتيـ الخاصة. 

 . اصتخذاَ ِىجىداد اٌّصرف 1.1

يتوقع مف كافة الموظفيف أف يمتنعوا عف تحويؿ موجودات بنؾ بيروت الى استخداميـ الشخصي. يجب أف 
وليس لمصمحة أحد الموظفيف تستخدـ كافة ممتمكات المصرؼ وُتجرى أعمالو لمصمحة بنؾ بيروت 

منع الموظفوف مف اإلستخداـ غير المسموح بو لتجييزات المصرؼ أو مف أخذىا، وينطبؽ ذلؾ الشخصية. يُ 
لصالح الموظؼ أو استخداـ  مردودعمى المواد والخدمات وغيرىا. قبؿ الدخوؿ في أي نشاط ينتج عنو 

ال تتعمؽ بالعمؿ، عمى الموظفيف االستحصاؿ تجييزات المصرؼ أو مواده أو خدماتو لدواٍع شخصية أو 
 (.                              Head of Compliance -  التحقؽ دائرةعمى موافقة مدير الموارد البشرية )مع إرساؿ نسخة إلى مدير 

 ادتراَ اٌّجتّع واٌجُئخ  1.6

خالؿ إدارة الموارد التي نستخدميا في تترتب عمى موظفي البنؾ مسؤولية الحد مف أثر عممياتنا عمى البيئة مف 
مية االعتناء بالبيئة، والعمؿ مع زبائننا عمى الحد مف المخاطر. يتوجب أيضًا ىعممياتنا، وتوعية الموظفيف حوؿ أ

 عمى جميع الموظفيف احتراـ حقوؽ اإلنساف التي تتأثر بتعامالتنا مع الموظفيف، والموّرديف، والزبائف. 
 
 

 ُبصخ اإلثالغ عٓ اٌّخبٌفبدص –اٌّجذأ اٌضبثع 
يطمب البنؾ مف الموظفيف اإلبالغ فورًا عف أي نشاطات غير قانونية أو مخالفات مزعومة أو مشتبو بيا لمدّونة 

 السموؾ ىذه، وذلؾ حفاظًا عمى ثقافة مف االلتزاـ باألخالؽ، والنزاىة، والشفافية.   
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 ٔمً اٌشىبوي  6.1

وى أو ىواجس بخصوص أي تعامؿ مريب أو مخالفات مزعومة لمدونة السموؾ عمى جميع موظفي البنؾ نقؿ أي شكا
ىذه أو أي مسائؿ أخرى. يمكف إرساؿ الشكوى إلى رئيس قسـ التدقيؽ الداخمي في المجموعة بشكؿ سري أو مف دوف 

 . audit@bankofbeirut.com.lbالكشؼ عف اليوية عبر البريد االلكتروني إلى العنواف 
في حاؿ كانت الشكوى خطية ومرسمة عبر البريد، عمى الموظؼ كتابة عبارة "خاص وسري" عمى المغّمؼ. وفي حاؿ 
دراج رقـ ىاتؼ يمكف االتصاؿ بو  كاف الموظؼ يرغب في مناقشة المسألة شفييًا، عميو اإلشارة إلى ذلؾ في المغّمؼ وا 

 عند الضرورة. 
أف تكوف الشكوى مبنية قدر اإلمكاف عمى وقائع، وليست تكينية أو استنتاجية، ويجب أف تتضمف أكبر قدر مف يجب 

المعمومات المحددة مف أجؿ إجراء التقييـ المناسب. يجب أف تصؼ الشكوى المخالفة المزعومة أو الياجس بكؿ 
 ص الزعـ أو الياجس. وضوح وأف ترد فييا جميع المعمومات التي عمـ بيا الموظؼ في ما يخ

 

 دّبَخ اٌّجٍّغُٓ عٓ اٌّخبٌفبد 6.1

االلتزاـ بنص وروح القانوف ، بينما يؤّمف في الوقت عينو الحماية لمموظفيف الذيف يساعدوف  ويطمب البنؾ مف موظفي
 الييئات في التحقيؽ في المخالفات القانونية. 

عممو، أو تيديده، أو مضايقتو، أو اعتماد سياسة  يمنع عمى البنؾ صرؼ أي موظؼ، أو إنزاؿ رتبتو، أو تعميؽ
تمييزية بحقو في حاؿ )أ( قّدـ ىذا الموظؼ معمومات خالؿ تحقيؽ، أو )ب( تقّدـ، بأي دعوى تتعّمؽ بمخالفة أي 
قانوف حوؿ االحتياؿ، أو أدلى شيادة، أو شارؾ، أو قّدـ المساعدة بأي شكؿ مف األشكاؿ فييا، عندما تزّود ىذه 

ات لشخص يتمتع بسمطة اإلشراؼ عمى الموظؼ، أو بسمطة التحقيؽ في سوء السموؾ، أو اكتشافو، أو إنيائو، المعموم
 أو تصدر عنو.  

سيتخذ إجراء تأديبي بحؽ أي مسؤوؿ، أو مدير، أو موظؼ يقـو بعمؿ انتقامي مف أي موظؼ أبمغ بحسف نية عف 
 ؾ إلى حد صرفو مف العمؿ. مخالفات مؤّكدة أو مشتبو بيا لممدونة أو السموؾ، وذل

مع ذلؾ، لف تؤّمف السياسة أعاله الحماية لمموظفيف الذيف يتقدموف بتقارير أو يقدموف أدلة يعمموف أنيا خاطئة أو 
 غير متأكديف إلى حد معقوؿ مف صحتيا ودقتيا، وقد يتخذ إجراء تأديبي بحقيـ، إلى حد صرفيـ مف العمؿ. 
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