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القسم األول: القيم المرجعية

النطاق
يخضــع ميثــاق ســلوكيات العمــل ببنــك اإلســكندرية، دون اإلخــال بالمبــادئ المتضمنــة فيــه، للتعديــات التــي تتطلبهــا اللوائــح 
والقوانيــن المحليــة تجنبــًا ألي تعــارض محتمــل بيــن هــذا الميثــاق والتشــريعات المحليــة المعمــول بهــا، والتــي تتضمــن مــا يلــي

قانون البنك المركزي المصري رقم 194 لعام 2020 وتعدياته.  

تعليمات الحوكمة الصادرة عن البنك المركزي المصري عام 2011.  

تعليمات الرقابة الداخلية بالبنوك الصادرة عن البنك المركزي المصري عام 2014.  

قانون العمل المصري.  

وفــي نطــاق بنــك اإلســكندرية، وحســب كل فئــة وطبيعتهــا، يســري ميثــاق ســلوكيات العمــل الداخلــي )ويشــار إليــه فيمــا يلــي 
باســم “الميثــاق”( علــى “الفئــات المســتهدفة” التاليــة:

أعضــاء مجلــس اإلدارة وشــاغلو الوظائــف الرئيســية، والعضــو المنتــدب والرئيــس التنفيــذي وأعضــاء الوحــدات اإلداريــة   
ــة والرقابي

الموظفون  

المستشارون الماليون من غير الموظفين  

الوكاء  

األطراف المشاركة الخارجية )المستشارون والموردون على سبيل المثال(  

كذلــك تســري أحــكام هــذا الميثــاق علــى العامليــن بموجــب عقــود توريــد والمتدربيــن بالبنــك والمشــاركين فــي المبــادرات التدريبيــة 
نظــرا النخراطهــم فــي أنشــطة البنــك وخضوعهــم للقواعــد المنظمــة لعاقاتهــم بالبنــك.

المادة 1 – المحتويات 
هذا الميثاق:  

يتضمــن جميــع القيــم والمبــادئ الــواردة بميثــاق أخاقيــات العمــل، ويهــدف إلــى توجيــه ســلوكيات الفئــات   
المســتهدفة مــن الميثــاق، ويعــرض اإلجــراءات التــي يتبعهــا بنــك اإلســكندرية فــي ســياق أداء مهمتــه وفــق 

والداخليــة. القانونيــة  القواعــد 

ــق  ــة التفــاوض الجماعــي، والمواثي ــة، واتفاقي ــن والقواعــد الصــادرة عــن الجهــات الرقابي ــة للقواني يعــد أداة مكمل  
واللوائــح المنظمــة للقطــاع )إن وجــدت(، والعقــود الفرديــة التــي تشــكل جنبــا إلــى جنــب مــع القواعــد التنظيميــة 
األخــرى المطبقــة لــدى مجموعــة انتيــزا ســان باولــو )ويشــار إليهــا الحقــًا باســم “المجموعــة”( والبنــك إطــارا تنظيميــا 
موحــدا يهــدف إلــى تعريــف الفئــات المســتهدفة مــن الميثــاق بالســلوكيات التــي يتوقعهــا بنــك اإلســكندرية 

وأصحــاب المصلحــة منهــا.

ــزام بهــا فــي مــكان العمــل )أي  يحــدد قواعــد الســلوك التــي يتعيــن علــى الفئــات المســتهدفة مــن الميثــاق االلت  
مــكان ُتمــاَرس فيــه أنشــطة العمــل، بمــا فــي ذلــك األماكــن التــي ُتمــاَرس بهــا ترتيبــات العمــل المرنــة علــى 
ســبيل المثــال( وخارجــه فــي إطــار ســعيهم لخدمــة مصالــح البنــك والعمــاء والمســاهمين بمهنيــة وعنايــة وأمانــة 
ونزاهــة وشــفافية واحتــرام لكرامــة اإلنســان. ويتعيــن االسترشــاد بالقيــم والمبــادئ المذكــورة أعــاه عنــد ممارســة 

ــات العمــل المختلفــة. ــزام بمتطلب ــات اتخــاذ القــرار واألنشــطة، مــع ضــرورة االلت صاحي
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ــا يجــب أن  ــك اإلســكندرية العمــل معه ــار بن ــي يخت ــون( الت ــون أو اعتباري ــة )أشــخاص طبيعي األطــراف المشــاركة الخارجي  
تشــاركه نفــس القيــم والمبــادئ.

الجــزاءات  بالتالــي  العدالــة وتســري عليــه  الميثــاق يعــد مخالفــة للمبــادئ األخاقيــة واعتبــارات  عــدم االلتــزام بهــذا   
الميثــاق. مــن   22 رقــم  المــادة  فــي  عليهــا  المنصــوص 

القسم الثاني

االلتزامات والمحظورات

المادة 2 – المعرفة بالقواعد التنظيمية والتدريب
يتعهــد بنــك اإلســكندرية بتوفيــر التدريــب ونظــم المعلومــات والرقابــة الداخليــة الازمــة لتشــجيع االلتــزام بالقوانيــن   
والقواعــد التنظيميــة الســارية ومبــادئ الســلوك العامــة المتضمنــة فــي هــذا الميثــاق ســواء علــى مســتوى اتخــاذ القــرار 
أو المســتوى التشــغيلي وفــي جميــع المناطــق الجغرافيــة التــي ُتمــاَرس بهــا أنشــطة البنــك، وذلــك للحفــاظ علــى مكانــة 

البنــك والفئــات المســتهدفة مــن الميثــاق ونزاهتهــا وســمعتها.

يجــب أن يكــون الجميــع علــى علــم بالقواعــد التنظيميــة الازمــة بمــا يســمح لهــم بــأداء مهامهــم وواجباتهــم علــى النحــو   
المطلــوب، فضــا عــن جميــع القواعــد التنظيميــة األخــرى الســارية عليهــم، وأن يتابعــوا التعديــات التــي يتــم إجراؤهــا على 
هــذه القواعــد بصفــة منتظمــة، وأن يســتفيدوا مــن األدوات التــي يتيحهــا بنــك اإلســكندرية لضمــان اتســاق ســلوكهم مــع 
المبــادئ التوجيهيــة الداخليــة ومجموعــة القيــم والمبــادئ الــواردة بميثــاق أخاقيــات العمــل. وفــي حالــة وجــود شــكوك 

بشــأن التفســير الصحيــح للقواعــد التنظيميــة، يجــب الرجــوع إلــى الوحــدات الداخليــة المختصــة لضمــان االلتــزام.

يتعيــن حضــور جميــع الــدورات التدريبيــة التــي يحددهــا بنــك اإلســكندرية خــال المــدة المطلوبــة، ال ســيما التدريــب   
اإللزامــي.

ومــن بيــن القواعــد التــي يتعيــن علــى الفئــات المســتهدفة مــن الميثــاق معرفتهــا وااللتــزام بهــا، تكتســب القواعــد الخاصــة   
باألنشــطة الحساســة المنصــوص عليهــا فــي النمــوذج التنظيمــي واإلداري والرقابــي للبنــك أهميــة كبيــرة )علــى ســبيل 
المثــال، القواعــد التنظيميــة الخاصــة بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، ومكافحــة الفســاد، وحمايــة حقــوق 

العمــاء، وســوء اســتغال المعلومــات الداخليــة/ أو الســرية أو كليهمــا، وتزويــر العمــات واألوراق الماليــة(.

وبالمثــل، يتعيــن علــى الفئــات المســتهدفة مــن الميثــاق معرفــة واتبــاع القواعــد الخاصــة بالســامة )التــي تلــزم العامليــن بالتعــاون 
مــع صاحــب العمــل فــي الحفــاظ علــى الســامة الماديــة والمعنويــة لألشــخاص.

وبنــاء علــى ذلــك، تســري علــى أي مخالفــة للقواعــد المنصــوص عليهــا فــي هــذه الفقــرة الجــزاءات الصارمــة المنصــوص عليهــا 
فــي أحــكام المــادة 22 مــن هــذا الميثــاق.

المادة 3 – تعارض المصالح 
يتعيــن علــى الفئــات المســتهدفة مــن الميثــاق فــي ســياق أداء الوظائــف المنوطــة بهــا االمتنــاع عــن أي قــرارات أو أنشــطة   
ــال، قــد ينشــأ  تتعــارض مــع مصلحــة بنــك اإلســكندرية أو المجموعــة أو كليهمــا أو مــع أداء مهامهــا. علــى ســبيل المث
تعــارض فــي المصالــح فــي حالــة وجــود تداخــل فعلــي أو محتمــل بيــن المصالــح الشــخصية ومصلحــة بنــك اإلســكندرية 
أو المجموعــة أو كليهمــا، ممــا يعــوق أداء المهــام الوظيفيــة بموضوعيــة وفعاليــة، أو فــي حالــة الســعي إلــى الحصــول 

علــى منافــع شــخصية بوســائل غيــر مشــروعة مــن خــال العمــل داخــل البنــك أو المجموعــة أو كليهمــا.

دون اإلخــال بتطبيــق األحــكام القانونيــة والتنظيميــة والرقابيــة الخاصــة بمنــع المنافســة والقيــود المفروضــة علــى   
مناصــب المديريــن، يتعيــن علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة وشــاغلي الوظائــف الرئيســية العمــل قــدر اإلمــكان للحيلولــة دون 
وقــوع أي مواقــف تنطــوي علــى تعــارض فعلــي )أو محتمــل( بيــن مصالحهــم ومصالــح بنــك اإلســكندرية أو المجموعــة 
أو كليهمــا، ويلتزمــوا فــي جميــع األحــوال بإبــاغ – وفــق اإلجــراءات القانونيــة والقواعــد الداخليــة المطبقــة – أي مصلحــة 
لهــم، ســواء مباشــرة أو عــن طريــق الغيــر، فــي أي مــن عمليــات بنــك اإلســكندرية أو المجموعــة أو كليهمــا، وذلــك دون 
اإلخــال بالتزامهــم بعــدم المشــاركة فــي أي مــداوالت تنطــوي علــى تعــارض فــي المصالــح، ســواء مباشــرة أو عــن طريــق 

الغيــر، فــي الحــاالت المنصــوص عليهــا فــي القواعــد التنظيميــة. 
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دون اإلخــال باألحــكام الــواردة فــي الفقــرة 1 أعــاه، يلتــزم العاملــون والمستشــارون الماليــون الخارجيــون والــوكاء   
واألطــراف المشــاركة الخارجيــة بتجنــب جميــع المواقــف واألنشــطة التــي تنطــوي علــى تعــارض فعلــي أو محتمــل فــي 
المصالــح ســواء بشــكل مباشــر أو عــن طريــق الغيــر. وعليهــم إبــاغ المديــر المباشــر أو إدارة المــوارد البشــرية )أو الجهــة 
المختصــة أو الشــخص المســؤول بالنســبة للمستشــارين المالييــن الخارجييــن والــوكاء واألطــراف المشــاركة الخارجيــة( 
فــورا فــي حالــة حــدوث أي تعــارض )ولــو محتمــل( بيــن مصالحهــم )المباشــرة أو غيــر المباشــرة( ومصالــح بنك اإلســكندرية 
أو المجموعــة أو كليهمــا، أو إبــاغ إدارة االلتــزام ومكافحــة غســل األمــوال فــي الحــاالت المنصــوص عليهــا فــي القواعــد 
الداخليــة بشــأن تعــارض المصالــح والمعلومــات الداخلية/الســرية الخاصــة بجهــات اإلصــدار الخارجيــة. وال يخــل مــا ســبق 

بالتزامــات كبــار المديريــن الــواردة فــي األحــكام الخاصــة بالمعامــات مــع األطــراف المرتبطــة.

المادة 4 – تولي أنشطة ومناصب لدى جهات خارجية
دون اإلخــال باتفاقيــة التفــاوض الجماعــي، وبخــاف أداء األعمــال والمهــام المطلوبــة داخــل بنــك اإلســكندرية، يحظــر   

ــن: ــى الموظفي عل

تولــي منصــب شــريك ذي مســؤولية غيــر محــدودة فــي شــركة تضامــن أو مســاهم وحيــد فــي شــركة مســاهمة،   
باســتثناء الشــركات غيــر التجاريــة التــي يكــون الغــرض منهــا إدارة ممتلــكات وأراضــي مملوكــة للموظــف أو الــزوج/

الزوجــة واألبنــاء.

قبــول مناصــب فــي شــركات مســاهمة يترتــب عليهــا التمثيــل القانونــي للشــركة أو تحمــل مســؤولية قانونيــة تجــاه   
الغيــر.

امتــاك شــركة ذات ملكيــة فرديــة، باســتثناء الشــركات الزراعيــة التــي يكــون الغــرض الوحيــد منهــا إدارة أراض   
مملوكــة لألســرة أو القيــام بأنشــطة زراعيــة ليســت ذات غــرض تجــاري لتوفيــر االحتياجــات الشــخصية للموظــف أو 

الزوج/الزوجــة واألبنــاء.

قبــول مناصــب فــي أي شــركة أو هيئــة أو جهــة مــن نــوع أخــر وتقديــم خدماتهــا للغيــر دون الحصــول علــى موافقــة   
صريحــة مســبقة مــن إدارة المــوارد البشــرية.

ممارســة عمــل مســتقل يتطلــب التســجيل فــي نقابــة مهنيــة أو عمــل حــر أو أي عمــل أخــر يترتــب عليــه اســتصدار   
رقــم ضريبــي )ضريبــة القيمــة المضافــة( دون الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن إدارة المــوارد البشــرية، وذلــك 
دون اإلخــال بالحــاالت المســموح بهــا بموجــب هــذه الفقــرة. ويمكــن منــح الموافقــة علــى أداء هــذه األنشــطة مــن 
وقــت ألخــر أو فــي الظــروف المشــار إليهــا فــي الفقــرة 2 بشــرط القيــام بهــا خــارج ســاعات العمــل. وإذا تحققــت 
هــذه الظــروف، يمكــن منــح الموافقــة أحيانــا علــى ممارســة األنشــطة التــي تتطلــب اســتصدار رقــم ضريبــي )ضريبة 

القيمــة المضافــة( للعامليــن بــدوام جزئــي فقــط لمــا ال يزيــد علــى 25 ســاعة أســبوعيا.

ُيشترط لمنح الموافقة أال يترتب على هذه األنشطة أو المناصب أو األعمال أي مما يلي سواء فعليا أو افتراضيا:   

آثار سلبية على أداء األعمال المطلوبة ببنك اإلسكندرية؛  

استخدام البيانات أو المعلومات التي يمكن للموظف الحصول عليها من خال عمله في بنك اإلسكندرية؛  

أداء مضاربات مالية يشارك فيها الموظف بشكل مباشر أو غير مباشر؛  

المشــاركة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر فــي أنشــطة تنطــوي علــى تنافــس أو تعــارض مــع أنشــطة البنــك أو   
كليهمــا؛ أو  المجموعــة 

أي موقــف يضــر بكرامــة الموظــف ممــا قــد يؤثــر ســلبا علــى بنــك اإلســكندرية أو المجموعــة أو كليهمــا، بمــا فــي   
ذلــك أي أنشــطة يكــون الغــرض منهــا المســاس بالكرامــة اإلنســانية أو ممارســة العنــف أو أي مــن أفعــال الكراهيــة 

أو التمييــز.

فــي جميــع األحــوال، يتعيــن علــى الموظــف تقديــم طلــب للحصــول مســبقا علــى موافقــة بنــك اإلســكندرية مــن خــال   
ــة. ــإدارة المــوارد البشــرية قبــل ممارســة أي نشــاط خارجــي أو تولــي مناصــب لــدى جهــات خارجي الوحــدة المختصــة ب

تطبق الشروط و األحكام

بنهتم بكل اهتماماتك
www.alexbank.com

رقم التسجيل الضريبي :٦٦٥-٠٢٩-٢٠٠
19033

4



ال تســري المتطلبــات الســابقة علــى المناصــب العامــة التــي يتــم شــغلها باالنتخــاب المباشــر أو االنتخــاب غيــر المباشــر   
ــك االســكندرية ــل بن أو أي مناصــب أخــرى يتوالهــا الموظــف لتمثي

يتعين على المستشارين الماليين من غير الموظفين والوكاء:  

االمتناع عن ممارسة أي نشاط مناف للشروط الواردة في القواعد ذات الصلة.  

إخطــار بنــك اإلســكندرية مســبقا بنيتهــم أداء مهــام أو تولــي مناصــب لــدى الغيــر ال تنطــوي علــى أي شــكل مــن   
ــك كــي  أشــكال المنافســة مــع أنشــطة بنــك اإلســكندرية أو أداء أي أعمــال أو أنشــطة أخــرى أي كان نوعهــا، وذل

ــم الوضــع. ــك تقيي يتســنى للبن

المــادة 5 – الســلوك الشــخصي داخــل أماكــن العمــل وخارجهــا، والتمييــز والتحــرش 
الجنســي داخــل أماكــن العمــل وخارجهــا، 

تلتــزم الفئــات المســتهدفة مــن الميثــاق باســتخدام المــوارد الازمــة ألداء أنشــطتهم فــي أماكــن العمــل علــى نحــو يتســم   
بالمســؤولية والكفــاءة وفــق مبــادئ االســتدامة البيئيــة واألحــكام الــواردة فــي ميثــاق أخاقيــات العمــل.

يجــب علــى الفئــات المســتهدفة مــن الميثــاق اتخــاذ اإلجــراءات الازمــة لحمايــة الصحــة الشــخصية وصحــة الغيــر،   
والحفــاظ علــى الســامة فــي مــكان العمــل، والتحلــي بســلوكيات مســؤولة تجــاه الزمــاء وجميــع أصحــاب المصلحــة، 
وتجنــب أي ســلوكيات )فعــل أو امتنــاع عــن فعــل( قــد تؤثــر ســلبا علــى الســامة الماديــة والمعنويــة للشــخص نفســه أو 
أشــخاص أخريــن أو علــى ســمعة بنــك اإلســكندرية أو المجموعــة، واحتــرام القواعــد الصــادرة عــن الســلطات العامــة وبنــك 
ــك اإلســكندرية بشــكل  ــي يوفرهــا بن ــة الشــخصية الت ــن اســتخدام أدوات الوقاي ــال، يتعي ــى ســبيل المث اإلســكندرية )عل

ــخ(. ــة، إل ــة المطلوب ــح والخضــوع للفحوصــات الطبي صحي

يجــب علــى الفئــات المســتهدفة مــن الميثــاق اتخــاذ مــا يلــزم لضمــان اتســاق ســلوكياتها داخــل أماكــن العمــل وخارجــه مــع   
أعلــى معاييــر العدالــة والنزاهــة، وعليهــا االمتنــاع عــن ممارســة الســلوك التــي تتعــارض مــع مهــام العمــل المنوطــة بهــا 
فــي بنــك اإلســكندرية أو فــي المجموعــة أو فــي كليهمــا،  مثــل )إصــدار شــيكات بــدون رصيــد، أو الرجــوع عليهــا باحتجــاج 
عــدم الدفــع، أو اتخــاذ إجــراءات البيــع الجبــري فــي حقهــا لعــدم أداء االلتزامــات الماليــة المســتحقة عليهــا( أو ســلوكيات 
قــد تضــر بســمعة أو صــورة بنــك اإلســكندرية أو المجموعــة أوكليهمــا، أو ســلوكيات تتنافــى مــع القانــون أو األخــاق 
بــأي شــكل مــن األشــكال. ولهــذا الغــرض، وتحقيقــا لمبــادئ التعــاون والشــمول فــي بيئــة العمــل، يتعيــن علــى الفئــات 

المســتهدفة مــن هــذا الميثــاق االمتنــاع عــن أي ســلوكيات/لغة غيــر الئقــة واحتــرام كرامــة اإلنســان وشــخصيته

تحظــر جميــع أشــكال التمييــز، بمــا فــي ذلــك التمييــز علــى أســاس النــوع أو الهويــة أو وســيلة التعبيــر عــن النــوع أو التوجــه   
الجنســي/الوجداني أو الســن أو العــرق أو المعتقــدات الدينيــة أو االنتمــاء إلــى األحــزاب السياســية والنقابــات أو الوضــع 
االجتماعي/االقتصــادي أو الجنســية أو اللغــة أو الخلفيــة الثقافيــة أو الحالــة الجســدية والعقليــة أو أي ســمات شــخصية 

أخــرى أو التعبيــر عــن الــرأي.

تحظــر جميــع الســلوكيات و/ أو التصرفــات التــي تمثــل شــكا مــن أشــكال اإلهانــة أو التشــهير أو المضايقــات أو التحــرش   
الجنســي أو العنــف علــى أســاس النــوع ســواء جســديا أو لفظيــا أو بصــورة غيــر لفظيــة، وقــد تمــس بكرامــة أي شــخص 

أو تخلــق بيئــة عمــل يغلــب عليهــا الخــوف والعــداء واإلهانــة والمضايقــات.

تحظــر أيضــا أي أعمــال و/ أو ســلوكيات عدوانيــة تتســبب فــي حالــة مــن الضيــق واالنزعــاج أو قــد تؤثــر تأثيــرا صريحــا أو   
ضمنيــا علــى قــرارات التوظيــف أو التطويــر المهنــي.

ال تقبــل تحــت أي ظــرف الســلوكيات التــي تنطــوي علــى التنمــر أو التســلط أو الترهيــب أو االنتقــام وتضــر بالتالــي بكرامــة   
األشــخاص المعرضيــن لهــذه الســلوكيات.

عنــد اســتخدام قنــوات التواصــل، بمــا فــي ذلــك برامــج المحادثــة وشــبكات التواصــل االجتماعــي والصفحــات الشــخصية   
وجميــع أشــكال التواصــل عبــر اإلنترنــت، يتعيــن علــى الفئــات المســتهدفة مــن الميثــاق التحلــي دائمــا بســلوك حميــد 
واســتخدام لغــة نزيهــة ومعتدلــة وعــدم التســبب بــأي شــكل فــي مضايقــة األخريــن أو اإلضــرار بســمعة بنــك اإلســكندرية 
أو المجموعــة أو الشــخص نفســه وتجنــب أي اســتخدامات تتعــارض مــع أحــكام هــذا الميثــاق وقواعــد األمــن اإللكترونــي 

الســارية فــي أي وقــت.
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المادة 6 – المعامالت الشخصية في األدوات المالية والعمالت المشفرة
يحظــر علــى الفئــات المســتهدفة مــن الميثــاق التعامــل فــي األدوات الماليــة كطــرف مقابــل مــع العمــاء ســواء مباشــرة   

أو مــن خــال جهــات وســيطة.

كذلــك يحظــر علــى الموظفيــن والمستشــارين المالييــن مــن غيــر الموظفيــن والوكاء تنفيــذ أي معامات أو اســتراتيجيات   
تنطــوي علــى قــدر كبيــر مــن المضاربــة قــد تؤثــر بســبب طبيعتهــا أو مخاطرهــا تأثيــرا ســلبيا علــى أســهم الجهــات المعنيــة 

أو مركزهــا المالــي، مثــل:

إجراء معامات بهدف شراء وبيع )أو العكس( نفس العملة أو األداة المالية في نفس اليوم؛  

إجراء معامات في العمات المشفرة؛  

البيع على المكشوف، حتى في حالة التحوط من خال إقراض أوراق مالية؛  

إجراء معامات في أدوات مشتقة.  

دون اإلخال بأحكام الفقرات السابقة، يحظر على الموظفين أيضا القيام بما يلي:  

إجــراء معامــات شــخصية يمكــن أن يتســبب عددهــا أو تواترهــا فــي إلهــاء الموظــف عــن أداء مهامــه داخــل بنــك   
اإلســكندرية؛

إرســال أوامــر إلــى الوحــدات التنفيذيــة مباشــرة )فــي حالــة وجــود وحــدات تنفيذيــة مســتقلة عــن وحــدة اســتقبال   
ونقــل األوامــر(. وعوضــا عــن ذلــك، يتعيــن عليهــم التعامــل مــع وحــدة اســتقبال ونقــل األوامــر )كالفــروع العاديــة 

والفــروع الرقميــة وخدمــات صيرفــة اإلنترنــت(؛

ــر )أي دون  ــك لتلقــي ونقــل األوام ــراء معامــات شــخصية مباشــرة مــن خــال النظــام المســتخدم داخــل البن إج  
اســتخدام القنــوات المعتــادة لتلقــي األوامــر، مثــل اإلنترنــت( أو إجــراء معامــات إدارية/محاســبية لصالحهــم أو 
معامــات يترتــب عليهــا فــرض رســوم علــى حســابات يشــترك الموظــف فــي ملكيتهــا أو ينــوب عــن مالكهــا 
فــي التصــرف فيهــا. )المعامــات المذكــورة يتعيــن إجراؤهــا مــن جانــب موظــف أخــر أو بموافقــة رئيــس الوحــدة 

ــر.( ــل األوام ــن تلقــي ونق المســؤولة ع

دون اإلخــال بأحــكام الفقــرة الســابقة، فــإن الموظفيــن العامليــن فــي الوحــدات المســؤولة عــن تنفيــذ األوامــر ووحــدات   
الدعــم ذات الصلــة الذيــن يقومــون بإجــراء معامــات شــخصية فــي األدوات الماليــة يحظــر عليهــم تنفيــذ أي معامــات 
ذات صلــة بمعاماتهــم الشــخصية فــي الســوق )أو محاولــة العثــور علــى طــرف مقابــل إلتمــام المعاملــة( حتــى وإن تــم 

تلقــي هــذه المعامــات عبــر هيــكل تلقــي ونقــل األوامــر.

تســري نفــس المحظــورات الــواردة فــي هــذا الميثــاق علــى المعامات الشــخصية التي يجريهــا الموظفون والمستشــارون   
الماليــون مــن غيــر الموظفيــن والــوكاء مــن خــال جهــات وســيطة.

ال يخل ما سبق بتطبيق قواعد المعامات الداخلية الصادرة عن بنك اإلسكندرية.  

المادة 7 – المعامالت الشخصية التي تنطوي على تضارب في المصالح
يتعيــن علــى الموظفيــن والمستشــارين المالييــن مــن غيــر الموظفيــن والــوكاء فــي أداء مهامهــم االمتنــاع عــن ممارســة   
أي أنشــطة ترتبــط بهــم أو بأزواجهم/شــركائهم المدنييــن أو أقــارب الــدم أو الزيجــة حتــى الدرجــة الرابعــة. تحظــر األنشــطة 

التاليــة علــى ســبيل المثــال:

ترتيــب و/أو منــح قــروض أو أي تســهيات أخــرى لصالحهــم أو لصالــح أزواجهــم/ شــركائهم المدنييــن، أو أقــارب   
الــدم أو الزيجــة حتــى الدرجــة الرابعــة؛ وفــي هــذه الحــاالت، يتعيــن قيــام موظــف آخــر بترتيــب أو منــح القــرض أو 
التســهيل. وفــي حالــة عــدم وجــود موظــف آخــر للقيــام بذلــك، يمكــن للموظــف صاحــب المصلحــة ترتيــب القــرض 

أو التســهيل فقــط مــع اإلشــارة فــي طلــب القــرض إلــى وجــود تعــارض فــي المصالــح: 

تطبق الشروط و األحكام

بنهتم بكل اهتماماتك
www.alexbank.com

رقم التسجيل الضريبي :٦٦٥-٠٢٩-٢٠٠
19033

6



ال تســري هــذه القاعــدة، بــأي حــال مــن األحــوال، إلــى الممارســات الخاضعــة للقــرارات اآلليــة التــي تتــم مــن خــال   
ــة(؛ منظومــة ألي

إجــراء معامــات محاســبية تتــم فــي الفــرع أو فــي المكتــب الخلفــي، والتــي مــن شــأنها أن تؤثــر علــى الحســابات   
التــي يكونــون هــم أو أزواجهم/شــريكهم المدنــي/ ، أو أقــارب الــدم أو الزيجــة حتــى الدرجــة الرابعــة، أصحــاب هــذه 
الحســابات أو وكاء عــن أصحابهــا. وفــي هــذه الحــاالت، يجــب أن يجــري المعاملــة موظــف آخــر أو أن يقــوم مديــر 

وحــدة التشــغيل التــي ُتجــرى فيهــا المعاملــة بالتحقــق مــن صحتهــا.

ُيحظــر أيضــا إقامــة عاقــات ائتمان/ديــن )مثــل منــح القــروض أو تلقيهــا، حتــى وإن كانــت بــدون مصاريــف( بيــن الكيانــات   
ــى  ــؤدي إل ــي يمكــن أن ت ــع الحــاالت الت المذكــورة فــي الفقــرة الســابقة، و/أو مــع العمــاء. والهــدف مــن ذلــك هــو من
مشــكات متعلقــة بالعاقــات أو تعــارض فــي المصالــح، وإضعــاف العاقــات الشــخصية داخــل بنــك اإلســكندرية. وال 
ــى الدرجــة  ــدم أو الزيجــة حت ــي  أو أقــارب ال يســري هــذه الحظــر علــى عاقــات الدين/االئتمــان مــع الزوج/الشــريك المدن

ــاألوراق الماليــة المدرجــة فــي األســواق المنظمــة. الرابعــة، أو المعامــات الماليــة المتعلقــة ب

بالنســبة ألعضــاء مجلــس اإلدارة وشــاغلي الوظائــف الرئيســية، والعضــو المنتــدب والرئيــس التنفيــذي، وأعضــاء اللجــان   
اإلداريــة والرقابيــة، تســري اللوائــح المحــددة بشــأن تعــارض المصالــح المتعلقــة بهــم دون تحيــز وفقــا للمــادة رقــم 123 

مــن قانــون البنــك المركــزي رقــم 194 لســنة 2020.

المادة 8 – إدارة الحسابات الخاصة واألوضاع المالية الشخصية:
عنــد اســتخدام الموظفيــن لحســابات وخدمــات مصرفيــة فــي بنــك اإلســكندرية يمتلكونهــا أو يشــاركون فــي امتاكهــا   
أو يفوضــون باســتخدامها، يتعيــن عليهــم االلتــزام باألحــكام الرقابيــة والتعاقديــة المنظمــة لتلــك الحســابات والخدمــات، 
ــر منصــوص عليهــا فــي األحــكام المذكــورة أو ال تتوافــق  ــات غي ــاع عــن أي ســلوك و/أو عملي كمــا يجــب عليهــم االمتن
معهــا بــأي حــال مــن األحــوال )علــى ســبيل المثــال، ُيحظــر الســماح للغيــر باســتخدام بطاقــات االئتمان/الخصــم الخاصــة 

بهــم، أو البيانــات الشــخصية الخاصــة بهــم للحصــول علــى الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت(.

تجنبــا إلضعــاف مركزهــم المالــي و/أو التصــرف بطريقــة ال تتوافــق مــع مناصبهــم الوظيفيــة، ُيحظــر علــى الموظفيــن   
ــي: ــوكاء مــا يل ــن وال ــر الموظفي ــن مــن غي والمستشــارين الماليي

السحب على المكشوف من حد االئتمان الممنوح؛  

اســتخدام بطاقــات الدفــع أو وســائل الدفــع األخــرى بطريقــة غيــر ســليمة أو إلنشــاء صناديــق وهميــة، مــن خــال،   
ــة؛ ــال، االســتخدام المنتظــم للســلف النقدي علــى ســبيل المث

تجــاوز حــدود االقتــراض، بمــا فــي ذلــك مــع جهــات وســيطة أو كيانــات أخــرى )علــى ســبيل المثــال، مــن خــال الرهــن   
العقــاري، والقــروض، واالئتمــان االســتهاكي، والقــروض بضمــان الراتــب، واســتخدام بطاقــات االئتمــان، وإصــدار 
خطابــات الضمــان المصرفيــة، وغيرهــا(، ممــا قــد يــؤدي، وإن كان جزئيــا فقــط، إلــى إضعــاف قدرتهــم علــى الســداد. 

ممارســة األنشــطة، بمــا فــي ذلــك فــي حياتهــم الخاصــة، التــي يمكــن أن تضــر بمركزهــم المالــي )مثــل المقامــرة   
والمراهنــات، حتــى وإن تمــت ممارســتها فــي المتاجــر والمواقــع اإللكترونيــة المعتمــدة(.

ُيحظــر أيضــا معالجــة معامــات موظفــي بنــك اإلســكندرية ذات الطابــع التجــاري فــي حســابات بشــروط خاصــة. وال   
يســري هــذا الحظــر علــى المعامــات المرتبطــة بأعمــال ووظائــف لــدى جهــات خارجيــة ســبق أن أجازهــا بنــك اإلســكندرية 

ــاق.    وفقــا ألحــكام المــادة 4 مــن هــذا الميث

المادة 9 – المعلومات الحساسة
يتعيــن علــى أي شــخص يمكنــه أن يحصــل، بحكــم وظيفتــه أو فيمــا يتعلــق بــأداء أنشــطة عملــه، علــى معلومــات حساســة   
)داخليــة أو ســرية أو مذكــورة بــأي حــال فــي مختلــف اللوائــح ذات الصلــة( عــن بنــك اإلســكندرية واألدوات الماليــة الصــادرة 
عنــه، أو عــن شــركات الغيــر واألدوات الماليــة الصــادرة عنهــا، أن يلتــزم تمامــا بالقوانيــن واللوائــح الخاصــة بحــاالت إســاءة 

اســتغال الســوق، وكذلــك اإلجــراءات الداخليــة المنظمــة إلدارة هــذه المعلومــات واإلفصــاح عنهــا للســوق.
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يجــب التعامــل مــع المعلومــات الحساســة التــي تحصــل عليهــا الفئــات المســتهدفة مــن هــذا الميثــاق، بحكــم وظيفتهــم   
ــأداء أنشــطة عملهــم، بمــا يتوافــق مــع اللوائــح واإلجــراءات المعمــول بهــا وبطريقــة تضمــن دائمــا  و/أو فيمــا يتعلــق ب

ســريتها وخصوصيتهــا.

ال يجــوز تــداول المعلومــات الحساســة إال داخــل وحــدات بنــك اإلســكندرية، أو بيــن األشــخاص الذيــن لديهــم حاجــة   
فعليــة ومبــررة لمعرفتهــا ألســباب تتعلــق بالعمــل أو بحكــم وظيفتهــم. ويجــب علــى أي شــخص يصبــح علــى علــم بهــذه 
المعلومــات أو يقــوم بإدارتهــا إيــاء أعلــى مســتويات العنايــة بهــا لإلبقــاء علــى حساســيتها وااللتــزام باإلجــراءات المعتمــدة 

مــن بنــك اإلســكندرية وأحــكام المــادة 19 مــن هــذا الميثــاق.

ــون عليهــا مــن  ــي يحصل ــاق عــدم اســتخدام المعلومــات الحساســة الت ــات المســتهدفة مــن هــذا الميث ــى الفئ يجــب عل  
ــم بهــا فــي ســياق  ــى عل ــع االســتثمارات( أو معلومــات يصبحــون عل ــك أوامــر االســتثمارات أو بي العمــاء )بمــا فــي ذل
أنشــطة عملهــم أو بحكــم وظيفتهــم إلجــراء معامــات شــخصية أو معامــات نيابــة عــن الغيــر، بمــا فــي ذلــك مــن خــال 

ــاء علــى هــذه المعلومــات. ــر إلجــراء معامــات بن ــم المشــورة للغي جهــات وســيطة، أو لتقدي

يجــب أال تســتخدم الفئــات المســتهدفة مــن هــذا الميثــاق المعلومــات الحساســة التــي يحصلــون عليهــا بــأي حــال مــن   
األحــوال – لمصلحتهــم الخاصــة أو لمصلحــة الغيــر – بمــا فــي ذلــك المعلومــات التــي يحصلــون عليهــا خــارج بيئــة عملهــم، 

وخاصــة المعلومــات الحساســة التــي تتعلــق بالشــركات المدرجــة أو الجــاري إدراجهــا فــي البورصــة.

وإذا ظلــت المعلومــات الحساســة المتعلقــة ببنــك اإلســكندرية و/أو المجموعــة، أو العمــاء أو شــركات الغيــر، فــي حيــازة الفئــات 
المســتهدفة مــن هــذا الميثــاق بعــد انتهــاء عاقتهــم التعاقديــة، ُيحظــر عليهــم الكشــف عنهــا للغيــر مــا لــم ُيطَلــب منهــم ذلــك مــن 

البنــك و/أو المجموعــة أو الســلطات العامــة. 

المادة 10 – الحسابات المشتركة ومنح التوكيالت والتفويضات
ُيحظــر علــى الموظفيــن والمستشــارين المالييــن مــن غيــر الموظفيــن والــوكاء فتــح أو امتــاك حســابات مشــتركة فــي   
بنــك اإلســكندرية، مــا لــم يكــن صاحــب الحســاب المشــترك هــو الزوج/الشــريك المدنــي، أو مــن أقــارب الــدم أو الزيجــة 

حتــى الدرجــة الرابعــة.  

ُيحظــر علــى الموظفيــن والمستشــارين المالييــن مــن غيــر الموظفيــن والوكاء قبــول التوكيات أو الصاحيــات المفوضة   
أو التفويضــات، بمــا فــي ذلــك علــى أســاس األمــر الواقــع )اســتخدام البيانــات الشــخصية الخاصــة بالعمــاء و/أو أكوادهــم( 
الســارية علــى الحســابات المملوكــة للعمــاء، ومنــح التوكيــات أو الصاحيــات المفوضــة أو التفويضــات للعمــاء تتعلق 
بحســاباتهم المحتفــظ بهــا فــي بنــك اإلســكندرية، وإصــدار أو تلقــي خطابــات ضمــان، مــا لــم يكــن الطــرف المقابــل )فــي 

الحالتيــن( هــو الزوج/الشــريك المدنــي ، أو مــن أقــارب الــدم أو الزيجــة حتــى الدرجــة الرابعــة.

ال يمكــن االســتثناء مــن الحظــر المشــار إليــه فــي الفقرتيــن 1 و2 إال بــإذن محــدد يتــم منحــه بعــد تقديــم طلــب مبرر/موثــق   
بشــكل كاف ومدعــوم باحتياجــات ذات طابــع اســتثنائي. 

ــي أو  ــل الوصــي أو الحــارس القضائ ــي )مث ــل القانون ــن 3 و4، بالنســبة لحــاالت التمثي مــع عــدم اإلخــال بأحــكام المادتي  
المديــر المؤقــت(، أو التمثيــل الدســتوري أو الوظيفــي )مثــل مديــر األمــوال فــي المؤسســات غيــر الهادفــة للربــح أو 
المؤسســات الدينيــة أو الشــركات(، يجــب أن يطلــب الموظفــون والمستشــارون الماليــون مــن غيــر الموظفيــن والــوكاء 
تفويضــا صريحــا مــن إدارة المــوارد البشــرية بالبنــك بقبــول التوكيــات أو الصاحيــات المفوضــة المتعلقــة بالحســابات 

لــة فــي بنــك اإلســكندرية. التــي تحتفــظ بهــا الكيانــات الممثَّ

بالنســبة ألعضــاء مجلــس اإلدارة وشــاغلي الوظائــف الرئيســية، تســري اإلجــراءات المحــددة التــي اعتمدهــا البنــك دون   
اإلخــال بمــا ســبق. 
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المادة 11 – استخدام أصول البنك وخدماته وأدوات العمل فيه
مــا لــم ُيذكــر خــاف ذلــك، يجــب عــدم اســتخدام أصــول بنــك اإلســكندرية وخدماتــه )مثــل خدمــات البريــد والســعاة(، إلــى   
جانــب أدوات العمــل فــي البنــك، إال بغــرض القيــام بأنشــطة البنــك واألغــراض المصــرح بهــا مــن الوحــدات المختصــة، 

وفقــا لألحــكام المحــددة فــي هــذا الشــأن.

يجــب اســتخدام وحفــظ أصــول البنــك وأدوات العمــل فيــه )مثــل أجهــزة الكمبيوتــر الشــخصي، وشــفرات الدخــول وكلمــات   
الســر، وهواتــف البنــك، وأجهــزة الفاكــس، والهواتــف المحمولــة، واألجهــزة اللوحيــة، واألجهــزة الخارجيــة مثــل وحــدات 
التخزيــن المحمولــة، وصناديــق البريــد اإللكترونــي الخاصــة بالبنــك، وســيارات البنــك، وغيرهــا( بأقصــى درجــات العنايــة 
وطبقــا للسياســات والنظــم الموضوعــة مــن جانــب البنــك، وإعادتهــا عنــد طلــب البنــك ذلــك وفــي جميــع األحــوال عنــد 

انتهــاء عاقــة العمــل.

ال ُيصــرح للغيــر تحــت أي ظــرف باســتخدام أدوات العمــل، إال مــن خــال اإلجــراءات التــي ينظمهــا البنــك خصيصــا   
لهــذا الغــرض. وُيحظــر أيضــا نقــل البيانــات التــي يتــم جمعهــا فــي ســياق أنشــطة البنــك للغيــر )مثــل البيانــات التــي يتــم 

الحصــول عليهــا مــن قواعــد البيانــات الخارجية/جهــات تقديــم المعلومــات، حتــى وإن تمــت معالجتهــا داخليــا(.

المادة 12 – معالجة البيانات الشخصية وحمايتها
مــع عــدم اإلخــال باللوائــح المحــددة بشــأن هــذه المســألة واألحــكام الســلوكية الــواردة فــي القواعــد الداخليــة ذات الصلــة،   

يجــب أن تكــون البيانــات الشــخصية:

تمت معالجتها بطريقة قانونية وعادلة وشفافة فيما يتعلق بصاحب البيانات؛  

تم جمعها ألغراض محددة وصريحة ومشروعة ولم تتم معالجتها بطريقة ال تتوافق مع تلك األغراض؛  

كافية ومهمة وقاصرة على ما هو ضروري لألغراض التي تتم معالجتها من أجلها؛  

دقيقة ومحدثة إذا لزم األمر؛  

تــم االحتفــاظ بهــا بشــكل يســمح بتحديــد أصحــاب البيانــات لمــدة ال تزيــد عــن المــدة الازمــة لألغــراض التــي تتــم   
ــات الشــخصية مــن أجلهــا؛ معالجــة البيان

تمت معالجتها بطريقة تضمن األمن الكافي.  

وعلى سبيل المثال، ُتحظر األنشطة التالية:

تســجيل البيانــات، مثــل العناويــن وعناويــن البريــد اإللكترونــي وأرقــام الهواتــف غيــر الصحيحــة أو التــي ال ترتبــط بــأي   
حــال بأصحــاب البيانــات؛

ــة وذات  ــم ليســت ضروري ــات/ قوائ ــد بيان ــات أو المعلومــات و/أو إنشــاء قواع ــة البيان ــى و/أو معالج الحصــول عل  
صلــة مباشــرة بــأداء وظيفــة الفــرد. لذلــك، يتــم الحصــول علــى البيانــات الشــخصية فقــط عنــد تنفيــذ األنشــطة أو 
بنــاء علــى طلــب صاحــب البيانــات )علــى ســبيل المثــال، ُيحظــر حتــى الرجــوع إلــى البيانــات الشــخصية و/أو بيانــات 

حســابات العمــاء فــي حالــة عــدم وجــود احتيــاج لخدمــات محــددة أو طلــب مــن صاحــب البيانــات(.

اإلفصــاح عــن بيانــات تخضــع بالفعــل لقاعــدة االلتــزام بالســرية المهنيــة. وال ينتهــي هــذا االلتــزام بالســرية بنهايــة   
ســاعات العمــل، أو عنــد انتهــاء و/أو تعديــل عاقــة الموظــف ببنــك اإلســكندرية.

ــن العمــاء  ــات ع ــق مباشــر او بيان ــة بطري ــة او عمل ــه او وظيف ــم مهنت ــع بحك ــى او يطل ــي كل مــن يتلق يحظــر عل  
ــر مــن  ــن الغي ــن الخاصــة بهــم او معاماتهــم افشــاؤها او تمكي ــات او الخزائ او حســاباتهم او ودائعهــم، او االمان
االطــاع عليهــا وذلــك فــي غيــر الحــات المرخــص بهــا احــكام هــذا القانــون ، و يســتمر الحظــر بعــد تركهــم العمــل.
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يجــب حفــظ كافــة أنــواع الملفــات واإلخطــارات والمعلومــات التــي تحتــوي علــى بيانــات شــخصية بعنايــة حتــى ال يتمكــن   
أشــخاص غيــر مصــرح لهــم مــن الوصــول إليهــا، ســواء كانــت فــي صــورة ماديــة )مثــل تــرك المســتندات دون رقابــة علــى 
مكتــب أو أرفــف داخــل مــكان العمــل( أو فــي صــورة إلكترونيــة )مثــل البيانــات التــي يمكــن الوصــول إليهــا علــى أجهــزة 

الكمبيوتــر الشــخصي أو الهواتــف المحمولــة غيــر المؤمنــة فــي حالــة مغــادرة الموظفيــن لمــكان عملهــم مؤقتــا(.  

القسم الثالث:

العالقات مع الغير

المادة 13 – العالقات مع السلطات
يجــب أن تســتند العاقــات مــع الســلطات الوطنيــة وســلطات االتحــاد األوروبــي والســلطات األجنبيــة والســلطات   
ــاون الكامــل، بمــا يتســق مــع أحــكام  ــراف والتع ــادئ الشــفافية واالحت ــى مب ــة إل ــة والرقابي ــة والجهــات التنظيمي الرقابي
النمــوذج الخــاص بالتنظيــم واإلدارة والرقابــة والتــي يتــم تطبيقهــا وفقــا لتعليمــات البنــك المركــزي المصــري فــي هــذا 

الصــدد، والتشــريعات الخاصــة بمكافحــة الفســاد.

ينبغــي أن تكــون المراســات والتقاريــر- بمــا فــي ذلــك المطلوبــة بصفــة دوريــة - وافيــة وأن ُتقــدم فــي الوقــت المناســب   
بمــا يتفــق تمامــا مــع اللوائــح المعمــول بهــا فــي أي وقــت واإلجــراءات الداخليــة التــي يعتمدهــا بنــك اإلســكندرية 

والمجموعــة. 

المادة 14 – العالقات مع هيئات اإلدارة العامة والجهات الخارجية األخرى
يجــب أن تســتند العاقــات مــع هيئــات اإلدارة العامــة والمنظمــات السياســية والنقابــات والجهــات الخارجيــة األخــرى إلــى أقصــى 
درجــات العدالــة والنزاهــة والحيــاد واالســتقالية، بمــا يتســق مــع أحــكام النمــوذج الخــاص بالتنظيــم واإلدارة والرقابــة والتــي يتــم 
تطبيقهــا وفقــًا للمرســوم التشــريعي رقــم 01/231، ومتــى كان ذلــك ممكنــا وفقــا لتعليمــات البنــك المركــزي المصــري فــي هــذا 

الشــأن، والتشــريعات الخاصــة بمكافحــة الفســاد.

المادة 15 – العالقات مع العمالء واألطراف المقابلة بشكل عام
)فــي ســياق عاقاتهــم مــع العمــاء والعاقــات الخارجيــة بشــكل عــام ،بمــا فــي ذلــك العاقــات مــع المورديــن علــى ســبيل المثال(، 
ــن والمستشــارين  ــع الموظفي ــة، وجمي ــف الرئيســية ذوو المهــام التنفيذي ــع أعضــاء مجلــس اإلدارة، وشــاغلو الوظائ ــزم جمي يلت

المالييــن مــن غيــر الموظفيــن والــوكاء بمــا يلــي:

التأكد من أن سلوكهم يتماشى مع معايير الشمول وعدم التمييز والكياسة والتعاون والعدالة والشفافية.  

التأكــد مــن أن ســلوكهم يهــدف إلــى تحقيــق أعلــى درجــات النزاهــة والحيــاد واالســتقالية، وأن يقدمــوا – عنــد الضــرورة   
– معلومــات كاملــة وكافيــة فــي جميــع الظــروف، وأن يتجنبــوا أعمــال التضليــل وعــدم اإلنصــاف أو األعمــال التــي تضــر 
جزئيــا بــأي حــال باســتقالية رأي الشــخص المخاَطــب، بمــا يتماشــى مــع أحــكام النمــوذج الخــاص بالتنظيــم واإلدارة 

والرقابــة والتــي يتــم تطبيقهــا وفقــًا لتعليمــات البنــك المركــزي المصــري فــي هــذا الصــدد، عنــد االقتضــاء.

وعلى سبيل المثال، لحماية مصالح العماء وأصولهم، ُتحظر األنشطة التالية في سياق العاقات مع العماء:

تقديم حسابات مزورة؛  

تهيئة ظروف أو نتائج مخالفة للواقع؛  

إدراج معامات وهمية في الحسابات للتغطية على االختاالت الزمنية بين االستثمارات وبيع االستثمارات؛  

اإلفــات مــن تطبيــق اللوائــح الخاصــة بخدمــات االســتثمار )علــى ســبيل المثــال: تغييــر حــدود االحتياطيــات والنفقــات   
التــي أعلنهــا العميــل، وإدخــال بيانــات غيــر صحيحــة تــؤدي إلــى تعريــف العميــل بطريقــة ينتــج عنهــا عــدم االســتجابة 
الحتياجاتــه االســتثمارية الفعليــة أو اســتخدام معامــات وهميــة تهــدف إلــى تغييــر تقييــم مــدى ماءمــة االســتثمار(؛
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إعــداد / البــت فــي معامــات التمويــل الــواردة عــن طريــق وســطاء ائتمــان غيــر مصــرح لهــم و/أو كيانــات لــم توقــع اتفاقيــة   
محــددة لهــذا الغــرض مــن خــال الوحــدات المختصــة فــي بنــك اإلســكندرية؛

وفــي هــذا الشــأن، يتــم الرجــوع إلــى اللوائــح المحــددة التــي أعدهــا بنــك اإلســكندرية والمجموعــة بشــأن العاقــات مــع   
العمــاء ومكافحــة الفســاد.

المادة 16 – الهدايا والبنود والمزايا المقدمة على سبيل المجاملة
مــع عــدم اإلخــال باإلرشــادات الــواردة فــي النمــوذج الخــاص بالتنظيــم واإلدارة والرقابــة والتــي تــم تطبيقهــا وفقــًا   
للمبــادئ التوجيهيــة الداخليــة بشــأن مكافحــة الفســاد الصــادرة عــن بنــك اإلســكندرية واللوائــح الداخليــة الخاصــة فــي هــذا 
الشــأن، يكــون الهــدف الوحيــد مــن الهدايــا التــي تقــدم فــي إطــار عاقــات العمــل العاديــة تدعيــم الصــورة الذهنيــة للبنــك 
و/أو المجموعــة فقــط وال يجــوز بــأي حــال مــن األحــوال تفســيرها كتجــاوز لحــدود ممارســات العمــل العاديــة أو اللياقــة أو 

وســيلة للحصــول علــى معاملــة خاصــة عنــد تنفيــذ أي ممارســة و/أو نشــاط يتعلــق بالبنــك أو المجموعــة

يجــب أن تعمــل الفئــات المســتهدفة مــن هــذا الميثــاق وفقــا لإلجــراءات الخاصــة بشــئون الدعايــة والترويــج والتــي تحددهــا   
الوحــدات المعنيــة فــي البنــك والمجموعــة، كمــا ينبغــي علــى هــذه الفئــات االمتنــاع عــن الســلوكيات والممارســات التــي 
ال يجيزهــا القانــون والممارســات التجاريــة ومواثيــق الســلوكيات فــي بنــك اإلســكندرية والجهــات األخــرى، بمــا فــي ذلــك 
الهيئــات العامــة، والتــي يرتبــط معهــا البنــك بعاقــات عمــل. ويوصــى بــأن تقــوم الفئــات المســتهدفة مــن هــذا الميثــاق 

بمراجعــة مواثيــق الســلوكيات المشــار إليهــا

فــي ســياق العاقــات الداخليــة، والعاقــات مــع العمــاء، والعاقــات مــع هيئــات اإلدارة العامــة والمنظمــات السياســية   
والنقابــات، باإلضافــة إلــى العاقــات ذات الطابــع المؤسســي، بمــا فــي ذلــك فــي الســياق الدولــي، وخاصــة العاقــات 
مــع مؤسســات أو هيئــات االتحــاد األوروبــي، وهيئــات اإلدارة العامــة والســلطة القضائيــة، ُيحظــر علــى جميــع الفئــات 
المســتهدفة مــن هــذا الميثــاق الترويــج و/أو منــح و/أو تلقــي – ســواء بشــكل مباشــر أو مــن خــال وســطاء – تبرعــات أو 
هدايــا أو إكراميــات أو مبالــغ ماليــة أو مزايــا مــن أي نــوع، ال ترتبــط مباشــرة إلــى عاقــات المجاملــة العاديــة أو قــد تــؤدي 
إلــى ســلوك يتناقــض مــع مصالــح بنــك اإلســكندرية و/أو المجموعــة و/أو عمائهمــا و/أو مؤسســات الغيــر، أو يمكــن 

علــى أي حــال أن تضــر باســتقالية الــرأي وصحــة العمليــات.

ال يخــل ذلــك بإمكانيــة منــح الهدايــا منخفضــة القيمــة، أو التبرعــات مــن الســلع والخدمــات المقدمــة فــي ســياق عاقــات   
العمــل والعاقــات المؤسســية العاديــة، علــى النحــو المحــدد فــي أحــكام النمــوذج الخــاص بالتنظيــم واإلدارة والرقابــة 

والتــي يتــم تطبيقهــا وفقــًا للمبــادئ التوجيهيــة لمكافحــة الفســاد الصــادرة عــن البنــك.

ُيحظــر فــي جميــع األحــوال طلــب معاملــة تفضيليــة، أو دفــع األطــراف المقابلــة إلــى تقديــم هــذه المعاملــة، أو التأثيــر،   
بــأي حــال مــن األحــوال، بصــورة غيــر عادلــة علــى القــرارات. 

ــم بأنهــم أو أي شــخص  ــوكاء علــى عل ــر الموظفيــن وال ــح الموظفــون والمستشــارون الماليــون مــن غي فــي حــال أصب  
ذو صلــة بهــم )الزوج/الشــريك المدنــي، أو أي مــن األقــارب بالــدم أو الزيجــة حتــى الدرجــة الرابعــة( قــد تــم تعيينهــم 
كمســتفيدين مــن وثائــق تأميــن، أو مواريــث أو تــركات أو أصــول تركهــا الغيــر ممــن يرتبــط بعاقــات تعاقديــة مــع بنــك 
اإلســكندرية التابــع لمجموعــة إنتيــزا ســان باولــو )عمــاء، مورديــن، ومــا إلــى ذلــك(، يجــب عليهــم إبــاغ بنــك اإلســكندرية 

ــأي قــرارات يتخذهــا البنــك تبعــا لذلــك. ــزام ب بذلــك فــي الوقــت المناســب وااللت

وعلــى أي حــال، ال ُيصــرح بقبــول هــذه المنافــع الماليــة إذا كانــت مرتبطــة فقــط إلــى األعمــال التــي يتــم القيــام بهــا. ويقــع علــى 
ــر الموظفيــن والــوكاء مســئولية إثبــات، بطريقــة محــددة، أن هــذه المنافــع  عاتــق الموظفيــن والمستشــارين المالييــن مــن غي

مرتبطــة إلــى أســباب أخــرى.

وُيســتثنى مــن األحــكام الســابقة الحــاالت التــي يكــون فيهــا الشــخص الــذي يمنــح المنفعــة مرتبطــا بمــن يحصــل عليهــا بحكــم 
كونــه الزوج/الشــريك المدنــي، أو مــن األقــارب بالــدم أو الزيجــة حتــى الدرجــة الرابعــة.
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ــم خدمــات وأنشــطة اســتثمارية، أو خدمــات  ــد تقدي ــح عن المــادة 17 – تعــارض المصال
ــد توزيــع منتجــات اســتثمارية قائمــة علــى التأميــن للعمــالء  مســاعدة أو عن

اســتنادا إلــى أحــكام قواعــد المجموعــة وتعليمــات البنــك المركــزي بشــأن إدارة تعــارض المصالــح، يحــدد بنــك اإلســكندرية   
تعــارض المصالــح، حتــى ولــو كان هــذا التعــارض محتمــل فقــط، مــع العمــاء بأنــه التعــارض الــذي قــد ينشــأ عنــد 
ــع المنتجــات  ــد توزي تقديــم خدمــات وأنشــطة االســتثمار، أو الخدمــات المســاعدة، أو مزيــج مــن هــذه الخدمــات، أو عن
االســتثمارية القائمــة علــى التأميــن. وتحقيقــا لهــذه الغايــة، فــإن الشــركات التــي تقــدم أنشــطة وخدمــات االســتثمار أو 
تــوزع المنتجــات االســتثمارية القائمــة علــى التأميــن، وكذلــك شــركات إدارة أصــول المجموعــة تطبــق قواعــد المجموعــة 

المذكــورة أعــاه وتلتــزم بالحفــاظ علــى الســجل المناســب لتعــارض المصالــح.

عنــد تقديــم خدمــات وأنشــطة االســتثمار، أو الخدمــات المســاعدة، أو عنــد توزيــع المنتجــات االســتثمارية القائمــة علــى   
التأميــن للعمــاء، إذا وجــد الموظفــون والمستشــارون الماليــون مــن غيــر الموظفيــن والــوكاء أنفســهم فــي موضــع 
تعــارض فــي المصالــح مــع أطــراف معنيــة أخــرى، يجــب عليهــم االلتــزام باللوائــح الداخليــة والخارجيــة المعمــول بهــا فــي 

أي وقــت لحمايــة مصالــح العمــاء والدفــاع عنهــا.

المادة 18 – العالقات مع وسائل اإلعالم
مــع عــدم اإلخــال بواجبــات الوحــدات اإلشــرافية، فــإن الوحــدات المســؤولة عــن العاقــات الخارجيــة للمجموعــة تشــكل   
الجهــة المرجعيــة الوحيــدة لجميــع الشــركات عنــد التعامــل مــع مؤسســات وســائل اإلعــام فــي إيطاليــا وخارجهــا، باســتثناء 

الحــاالت التــي يتــم فيهــا تفويــض تلــك المســؤولية.

يجــب إدارة العاقــات مــع وســائل اإلعــام وفقــا لإلجــراءات المنصــوص عليهــا فــي اللوائــح الداخليــة للمجموعــة وبنــك   
ــم تفويــض مســؤولية إدارة هــذه العاقــات صراحــة. ــى ت ــا للتشــريعات الســارية فــي أي وقــت مت اإلســكندرية، ووفق

القسم الرابع: 

قواعد التنظيم والرقابة

المـادة 19: الفصل بين األنشطة المحاسبية والتشغيلية
لــكل مــن المجموعــة وبنــك اإلســكندرية هيــكل تنظيمــي مائــم يضمــن اســتقالية التقييــم وإســناد المســئوليات بصورة   

واضحــة ومائمــة والفصــل بيــن الواجبــات.

يطبــق بنــك اإلســكندرية أيضــا النمــاذج واإلجــراءات التنظيميــة المائمــة للحيلولــة دون ارتــكاب الجرائــم وخاصــة تلــك   
التــي يترتــب عليهــا تحمــل بنــك اإلســكندرية المســئولية اإلداريــة.

علــى العامليــن االلتــزام التــام بالقواعــد المعنيــة بالفصــل بيــن األنشــطة المحاســبية وكذلــك القواعــد المتعلقــة بالفصــل   
بيــن الهيــاكل التنظيميــة، وذلــك ألغــراض مــن بينهــا اإلدارة الســليمة لحــاالت تعــارض المصالــح والمعلومــات الداخليــة 

و/أو الســرية، وذلــك وفقــا للقواعــد واإلجــراءات الداخليــة المعمــول بهــا فــي القضايــا ذات الصلــة فــي أي وقــت. 

المادة 20 – إدارة األنشطة اإلدارية والمحاسبية
ينبغــي تمثيــل العمليــات بطريقــة ســليمة وكاملــة فــي الوقــت المناســب فــي الســجات المحاســبية وفــي قواعــد   
البيانــات الخاصــة بالبنــك، وذلــك لضمــان التمثيــل الســليم والصــادق لــألداء االقتصــادي والمالــي وكذلــك أداء أســهم 

بنــك اإلســكندرية والمجموعــة. 

على أعضاء مجلس اإلدارة وشــاغلي الوظائف الرئيســية المعنيين بإدارة البنك ســواء بشــكل مباشــر أو غير مباشــر وعلى   
جميــع العامليــن أيضــا التعــاون فــي األنشــطة المتعلقــة برفــع التقاريــر عــن كافــة العمليــات، وكذلــك حفــظ المســتندات 
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الخاصــة باألنشــطة المنفــذة، وفقــا للمعاييــر التــي تضمــن إمكانيــة متابعتهــا والرجــوع إليهــا بســهولة. ويتعلــق مــا ســبق 
باإلجــراءات اإلداريــة والمحاســبية المعمــول بهــا إلعــداد القوائــم الماليــة وجميــع التقاريــر الماليــة األخــرى، ســواء لدعــم 
التصديــق علــى صحتهــا مــن جانــب المديــر المســؤول عــن إعــداد التقاريــر الماليــة الخاصــة بالبنــك، إن وجــدت، أو لحمايــة 

مصداقيــة المراســات الصــادرة عــن بنــك اإلســكندرية والمجموعــة. 

المادة: 21 – عمليات الفحص والتقارير والقيود المفروضة على النشاط     
ــاق. ويضمــن  ــزام بهــذا الميث ــة ومتابعــة االلت ــة المختصــة مســئولية مراقب تتولــى وحــدات الحوكمــة والقطاعــات الرقابي  
بنــك اإلســكندرية، تحــت إشــراف الشــركة األم، تنفيــذ تلــك األنشــطة فــي البنــك باســتقالية وفقــا للمعاييــر المهنيــة 

المائمــة، وبشــكل خــاص: 

تمتع العاملين المسند إليهم األنشطة الرقابية المشار إليها أعاه بالخبرة والمهارات المهنية الازمة.  

أن يكــون لــدى وحــدات الحوكمــة والرقابــة المعنيــة المــوارد واألدوات التــي تتناســب مــع حجــم ودرجــة تعقــد   
للرقابــة. تخضــع  التــي  األنشــطة 

وضــع الخطــط الازمــة ألنشــطة الرقابــة، والتحقــق مــن اســتهدافها للمجــاالت األكثــر خطــورة فــي البنــك، وتنفيذها   
ــًا  ــج المراجعــات والعمــل وفق ــا بصــورة مائمــة مــن أجــل دعــم نتائ ــة، وتوثيقه ــة الواجب بأقصــى قــدر مــن العناي

ــات.   للتوصي

إباغ الوحدات اإلشرافية بنتائج األنشطة الرقابية التي يتم التوصل إليها.  

إباغ رؤساء اإلدارات في الوقت المناسب بأي مشكلة ينبغي حلها.  

باســتثناء المشــكات المتعلقــة بالعاقــات بيــن األفــراد )الخافــات بيــن الزمــاء، علــى ســبيل المثــال(، والتــي يجــب   
إباغهــا، متــى كانــت كبيــرة، للمديــر المباشــر أو وحــدة المــوارد البشــرية أو الفــرد/اإلدارة ذات الصلــة، أي شــخص يصبــح 
علــى درايــة بــأي مواقــف غيــر قانونيــة أو مواقــف غيــر معتــادة ُيحبــذ أن يبلــغ بهــا إدارة التفتيــش فــي الوقــت المناســب، 

باعتبارهــا وحــدة مســتقلة ملزمــة بالحفــاظ علــى الســرية التامــة عنــد قيامهــا بعمليــات التفتيــش. 

ويضمــن بنــك اإلســكندرية حمايــة كل مــن يبلــغ عــن هــذه الوقائــع مــن التعــرض ألي شــكل مــن أشــكال االنتقــام أو التمييــز أو 
الجــزاءات، مــع ضمــان أقصــى درجــات الســرية دون إخــال بااللتزامــات القانونيــة. 

وبغــرض تيســير عمليــة التعامــل مــع هــذه التقاريــر، ودون المســاس بإمكانيــة اســتخدام القنــوات التقليديــة )إبــاغ وحــدة التفتيــش 
مباشــرة أو مــن خــال المديــر المباشــر أو وحــدة المــوارد البشــرية أو إدارة الفــرد ذات الصلــة(، يوفــر بنــك اإلســكندرية، وفقــًا 
ــادئ المجموعــة فــي هــذا الشــأن، إجــراءات ذات خصائــص محــددة، ُتعــرف باســم إجــراءات اإلبــاغ عــن المخالفــات، يمكــن  لمب

اســتخدامها إذا كان هنــاك ثمــة شــك فــي حــدوث أو إمكانيــة حــدوث أي ممــا يلــي: 

مخالفــة القواعــد المنظمــة لألنشــطة المصرفيــة والماليــة وأنشــطة التأميــن وغيرهــا مــن األنشــطة المرتبطــة بهــا   
ــرة فيهــا؛ أو المؤث

مخالفة اللوائح و/أو السياسات و/أو اإلجراءات الداخلية المعمول بها في بنك اإلسكندرية؛  

أي سلوك يؤدي إلى تعارض المصالح؛   

أي جريمة جنائية.  

ففــي هــذه الحــاالت، يجــوز للطــرف المعنــي إبــاغ هــذه المشــكات كتابــة علــى عناويــن البريــد اإللكترونــي التــي حددهــا البنــك لهــذا 
الغــرض. ومــع عــدم اإلخــال بااللتزامــات القانونيــة، يضمــن نظــام اإلبــاغ عــدم اإلفصــاح عــن هويــة الشــخص القائــم باإلبــاغ، 

بمــا يضمــن عــدم تعرضــه لمخاطــر أي ســلوكيات عقابيــة أو غيــر عادلــة أو تمييزيــة. . 
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كما أتاح البنك إمكانية اللجوء إلى إجراءات إضافية لإلباغ عن:  

مخالفات ميثاق قيم ومبادئ العمل، وإرسالها على عنوان البريد اإللكتروني المحدد لهذا الغرض؛   

مخالفات أحكام النموذج الخاص بالتنظيم واإلدارة والرقابة.   

مخالفــات المبــادئ التوجيهيــة لمكافحــة الفســاد الصــادرة عــن بنــك اإلســكندرية، والتــي يتــم إباغهــا لرئيــس إدارة   
ــك. ــش بالبن ــس إدارة التفتي ــزام ورئي االلت

وفــي هــذه الحــاالت، يضمــن بنــك اإلســكندرية حمايــة كل مــن يبلــغ عــن هــذه المواقــف مــن التعــرض ألي شــكل مــن أشــكال 
االنتقــام أو التمييــز أو الجــزاءات، مــع ضمــان أقصــى درجــات الســرية دون إخــال بااللتزامــات القانونيــة. 

ــة المتعلقــة بســلوك أعضــاء مجلــس اإلدارة وشــاغلي الوظائــف الرئيســية  ــط الداخلي ــق الضواب وألغــراض تيســير تطبي  
والموظفيــن والمستشــارين المالييــن مــن غيــر الموظفيــن والــوكاء، ولمنــع ســوء االســتغال، يمكــن للبنــك أن يتخــذ 

ــزم األمــر:  ــة التابعــة للشــركة األم، إذا ل ــة وأن يســتفيد مــن الوحــدات المعني ــر التالي التدابي

تطبيــق أنظمــة رقابيــة لمتابعــة الحــاالت التــي يطلــع فيهــا األشــخاص المشــار إليهــم علــى معلومــات داخليــة و/أو   
ــة المدرجــة أو الجــاري إدراجهــا فــي البورصــة؛ ســرية عــن جهــات إصــدار األدوات المالي

إجــراء عمليــات الفحــص والرقابــة علــى جميــع الحســابات الحاليــة لــدى البنــك، بمــا فــي ذلــك تلــك التــي يمتلكهــا   
ــر  ــد الســلوك غي األفــراد المشــار إليهــم أعــاه أو يشــاركون فــي امتاكهــا أو يفوضــون باســتخدامها بهــدف تحدي

ــى مخاطــر؛  ــذي ينطــوي عل الطبيعــي أو ال

اعتمــاد تدابيــر )مثــل، قائمــة األدوات الماليــة المحظــور التعامــل عليهــا( يمكــن مــن خالهــا تقييــد أو حظــر التعامــل   
علــى بعــض األدوات الماليــة للكيانــات الفرديــة أو فئــات معينــة مــن الكيانــات أو الوحــدات التشــغيلية فــي بنــك 

اإلســكندرية. 

المادة رقم 22- العقوبات
إذا تبيــن مخالفــة أحــد العامليــن للقواعــد المذكــورة أعــاه، فســيتم اتخــاذ اإلجــراءات التأديبيــة بحقــه وفقــًا لمــا ينــص عليــه   

القانــون واتفاقيــة التفــاوض الجماعــي واالجــراءات التأديبيــة المعمــول بهــا.

يتــم تقييــم حــاالت اإلخــال بااللتزامــات والمحظــورات المنصــوص عليهــا فــي الميثــاق والتــي يرتكبهــا أعضــاء مجلــس   
ادارة البنــك وشــاغلي الوظائــف الرئيســية، وعلــى أن يتــم ذلــك مــن جانــب الجهــة الرقابيــة المختصــة بالبنــك، والتــي يتعيــن 

عليهــا اتخــاذ مــا يلــزم تطبيقــا للوائــح المعمــول بهــا 

بالنســبة للمستشــارين المالييــن مــن غيــر الموظفيــن والــوكاء واألطــراف المشــاركة الخارجيــة، تتخــذ ضدهــم اإلجــراءات   
التــي تتفــق مــع الشــروط التعاقديــة الــواردة فــي العقــود المبرمــة معهــم، علمــا بــأن اإلخــال بااللتزامــات والمحظــورات 
الســابقة قــد يعــد مبــررا إلنهــاء العقــود القائمــة مــع األطــراف المذكــورة. وبالمثــل، قــد يترتــب علــى اإلخــال بااللتزامــات 

والمحظــورات الــواردة فــي الميثــاق إلغــاء البرامــج التدريبيــة المتفــق عليهــا.

قــد يترتــب علــى كافــة االنتهــاكات التــي ينتــج عنهــا خســائر لبنــك االســكندرية و/ أو المجموعــة التزاًمــا بالتعويــض مــن   
جانــب الفــرد المســؤول عــن الخســارة المذكــورة.
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التعريفات
الوكيــل: هــو الشــخص الــذي يضطلــع بشــكل دائــم بالــدور الخــاص بإتمــام عمليــة إبــرام العقــود فــي منطقــة معينــة نيابــة عــن 

طــرف آخــر، مقابــل أجــر.

الخدمات المساعدة:

حفــظ وإدارة األدوات الماليــة نيابــة عــن العمــاء، بمــا فــي ذلك الحفــظ والخدمات ذات الصلة مثــل إدارة النقد/ الضمانات   
مــع اســتبعاد وظيفــة إدارة حســابات األوراق الماليــة علــى أعلــى مســتوى؛

منــح ائتمــان أو قــروض للمســتثمرين مــن أجــل الســماح لهــم بإجــراء معاملــة تتعلــق بواحــدة أو أكثــر مــن األدوات الماليــة،   
والتــي يتدخــل فيهــا البنــك المانــح لائتمــان أو القــروض؛

تقديــم خدمــات استشــارية للشــركات بشــأن هيــكل رأس المــال واالســتراتيجية المطبقــة واألمــور ذات الصلــة، فضــًا عــن   
االستشــارات والخدمــات المتعلقــة بعمليــات اندمــاج الشــركات واالســتحواذ عليهــا؛

خدمة تحويل العمات عند ربطها بتقديم خدمات االستثمار؛  

بحوث االستثمار والتحليل المالي أو أي شكل آخر من التوصيات العامة المتعلقة بالمعامات في األدوات المالية؛  

الخدمات المرتبطة باالكتتاب الثابت؛  

ــأدوات المشــتقات  الخدمــات واألنشــطة االســتثمارية وكذلــك الخدمــات المســاعدة المشــار اليهــا ســابًقا والمرتبطــة ب  
الــواردة علــى وجــه التحديــد فــي اللوائــح ذات الصلــة، إذا كانــت مرتبطــة بتقديــم الخدمــات االســتثمارية أو الخدمــات 

المســاعدة.

التســـلــط: شكل محدد من أشكال المضايقات يحدث عندما يكون مرتكبه رئيًسا مباشًرا.

الـتنــمــــــــر: ســلوك مســتمر ومتكــرر ينطــوي علــى الغطرســة والوقاحــة والمراوغــة والتهميــش وإقصــاء شــخص أو أكثــر، يرتكبــه 
أحــد األشــخاص، ويحتمــل أن يكــون بتواطــؤ مــع آخريــن، أو مجموعــة مــن األشــخاص.

 البـنــــــــك: يقصــد بــه بنــك اإلســكندرية الــذي يــؤدي فيــه أعضــاء مجلــس اإلدارة وشــاغلو الوظائــف الرئيســية والرئيــس التنفيــذي 
والعضــو المنتــدب دورهــم، أو التــي يقــدم الموظفــون أو المستشــارون الماليــون مــن غيــر الموظفيــن أو الــوكاء أو األطــراف 

المشــاركة الخارجيــة خدماتهــم إليــه.

ــة مدرجــة فــي  ــه أدوات مالي ــه أو ليســت لدي ــك، ســواء لدي ــق بنشــاط البن ــة تتعل ــر معلن المعلومــات الســرية: أي معلومــات غي
البورصــة، فيمــا يخــص حقائــق أو ظــروف ذات أهميــة خاصــة مــن حيــث النواحــي التنظيميــة أو االقتصاديــة أو الماليــة أو 

االســتراتيجية أو حقــوق الملكيــة أو ذات أهميــة مــن أجــل اســتمرار النشــاط نفســه واألدوات الماليــة المصــدرة.

صاحــب البيانــات: وفًقــا للوائــح حمايــة البيانــات الشــخصية، هــو الشــخص الطبيعــي الــذي تشــير إليــه البيانات الشــخصية الخاضعة 
للمعالجة.

ــه/  ــة مــع البنــك، والــذي يقــدم خدمات األطــراف المشــاركة الخارجيــة: وتتمثــل فــي الشــخص الــذي ال تربطــه عاقــة عمــل ثانوي
خدماتهــا للبنــك علــى أســاس حصــري أو غيــر حصــري أو دائــم أو غيــر دائــم، باســتثناء المستشــارين المالييــن مــن غيــر الموظفيــن 

والــوكاء.

التحــرش: هــو ســلوك غيــر مرغــوب فيــه يتــم التعبيــر عنــه بطريقــة جســدية أو لفظيــة أو غيــر لفظيــة؛ األمــر الــذي ينتــج عنــه انتهــاك 
كرامــة اإلنســان ويســبب عــدم الشــعور باالرتيــاح و/ أو يخلــق مناًخــا ترهيبيــا أو عدائًيــا أو مهيًنــا. ويشــمل تعريــف التحــرش أيًضــا 
األفعــال أو الســلوك غيــر المرغــوب فيــه الــذي يرتكــب ألســباب تتعلــق بالجنــس أو العــرق أو األصــل العرقــي أو الجنســية أو الســن 

أو اإلعاقــة أو الديــن أو التوجــه الجنســي أو الهويــة أو التعبيــر عــن الجنــس
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المعلومات الداخلية:

هــي معلومــات ذات طبيعــة دقيقــة لــم يتــم اإلفصــاح عنهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر وتتعلــق بواحــد أو أكثــر مــن   
ُمصــدري األدوات الماليــة المدرجــة أو التــي فــي طــور اإلدراج فــي البورصــة داخــل دول االتحــاد األوروبــي أو واحــدة أو أكثــر 
مــن األدوات الماليــة المدرجــة أو التــي فــي طــور اإلدراج فــي البورصــة داخــل دول االتحــاد األوروبــي، والتــي إذا تــم اإلعــان 
عنهــا يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر كبيــر علــى أســعار هــذه األدوات الماليــة المدرجــة أو التــي فــي طــور اإلدراج فــي البورصــة 

داخــل دول االتحــاد األوروبــي أو علــى أســعار األدوات الماليــة المشــتقة ذات الصلــة؛

ــاألدوات المشــتقة الخاصــة بالســلع، وهــي المعلومــات ذات الطبيعــة الدقيقــة التــي لــم يتــم  المعلومــات المتعلقــة ب  
ــر مــن هــذه األدوات المشــتقة أو تتعلــق مباشــرة  ــر مباشــر وتتعلــق بواحــدة أو أكث اإلفصــاح عنهــا بشــكل مباشــر أو غي
بعقــود الســلع الفوريــة ذات الصلــة، والتــي إذا تــم الكشــف عنهــا يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر كبيــر علــى أســعار هــذه األدوات 
المشــتقة أو عقــود الســلع الفوريــة ذات الصلــة. وإذا كان مــن المتوقــع بشــكل معقــول الكشــف عــن هــذه المعلومــات 
أو إذا كان الكشــف عنهــا إلزاميــّا وفًقــا لمتطلبــات االتحــاد األوروبــي أو األحــكام التشــريعية أو الرقابيــة المحليــة أو قواعــد 
ــات المتعلقــة بأســواق األدوات المشــتقة الخاصــة  ــادات الشــائعة أو االتفاقي الســوق أو العقــود أو الممارســات أو الع

بالســلع أو بالعقــود الفوريــة؛

المعلومــات المتعلقــة ببــدالت االنبعاثــات أو المنتجــات ذات الصلــة الخاضعــة للمــزاد، وهــي المعلومــات ذات الطبيعــة   
الدقيقــة، والتــي لــم يتــم اإلفصــاح عنهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر وتتعلــق بواحــدة أو أكثــر مــن هــذه األدوات، والتــي 
إذا تــم الكشــف عنهــا يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر كبيــر علــى أســعار هــذه األدوات الماليــة أو علــى أســعار األدوات الماليــة 

المشــتقة ذات الصلــة؛

ــة، وتشــمل المعلومــات  ــاألدوات المالي ــذ األوامــر الخاصــة ب المعلومــات المتعلقــة باألشــخاص المســؤولين عــن تنفي  
ــم  ــي ل ــة والت ــل بشــأن األدوات المالي ــل والمرتبطــة بأوامــر العمي ــل العمي ــة أيًضــا المعلومــات المرســلة مــن قب الداخلي
تدخــل حيــز التنفيــذ، وهــي بــا شــك معلومــات ذات طبيعــة دقيقــة وتتعلــق، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، بجهــة إصــدار 
واحــدة أو أكثــر لــألدوات الماليــة، والتــي إذا تــم الكشــف عنهــا يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر كبيــر علــى أســعار هــذه األدوات 

الماليــة، أو علــى أســعار عقــود الســلع الفوريــة ذات الصلــة أو األدوات الماليــة المشــتقة ذات الصلــة.

   منتجــات االســتثمار القائمــة علــى التأميــن: وهــي منتجــات التأميــن التــي تعطــي، وفًقــا للوائــح األوروبيــة )انظــر المــادة 4- الفقــرة 
ــا أو  2 مــن الئحــة االتحــاد األوروبــي رقــم 2014/1286(، قيمــة عنــد االســتحقاق أو التنــازل بحيــث تكــون هــذه القيمــة معرضــة كلًي

جزئًيــا، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، لتقلبــات الســوق؛

األنشطة والخدمات االستثمارية:

استام وارسال األوامر المتعلقة بواحدة أو أكثر من األدوات المالية؛  

تنفيذ األوامر لحساب العماء؛  

المتاجرة للحساب الشخصي؛  

إدارة المحافظ؛  

تقديم الخدمات االستشارية في مجال االستثمار؛  

االكتتاب و/أو االستثمار في األدوات المالية على أساس التزام غير قابل للنقض تجاه جهة اإلصدار؛  

االستثمار في األدوات المالية دون التزام غير قابل للنقض تجاه جهة اإلصدار؛  

إدارة تسهيات التداول متعددة األطراف؛  

إدارة تسهيات التداول المنظمة.  
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كبار المديرين: هم المديرون الذين يضطلعون بمسئوليات استراتيجية.

األداة الماليــة الممولــة بالقــروض: هــي أداة ماليــة تســمح للمســتثمر بشــراء أو بيــع األصــول الماليــة بمبلــغ يتجــاوز رأس المــال 
واالســتفادة، بفضــل تأثيــر الرافعــة الماليــة، مــن عائــد محتمــل أكبــر ممــا يمكــن الحصــول عليــه مــن االســتثمار المباشــر.

المضايقــات: هــي ســلوك ممنهــج علــى مــدى فتــرة طويلــة مــن الزمــن داخــل بيئــة العمــل يشــكل ســلوًكا عدائًيــا ممنهــج 
ومتكــرًرا ينتهــي بــه األمــر كشــكل مــن أشــكال المراوغــة واالضطهــاد النفســي، ممــا قــد يــؤدي إلــى اإلذالل األخاقــي والتهميــش 

ــه العقلــي/ الجســدي وشــخصيته ككل. ــر ضــار علــى توازن للموظــف، مــع تأثي

المستشــارون الماليــون مــن غيــر الموظفيــن: هــم أشــخاص غيــر مرتبطــون بعاقــة عمــل ثانويــة مــع البنــك، تــم إدخالهــم ضمــن 
المستشــارين المالييــن فــي الســجل الخــاص بهــم ومصــرح لهــم بتقديــم الخدمــات االستشــارية خــارج الفــروع، حيــث تلقــوا 

تفويًضــا محــدًدا مــن البنــك بتقديــم تلــك الخدمــات خــارج الفــروع.

ــات”(؛ الشــخص  ــه، )“صاحــب البيان ــق بشــخص طبيعــي محــدد أو يمكــن التعــرف علي ــات الشــخصية: أي معلومــات تتعل البيان
الطبيعــي الــذي يمكــن التعــرف عليــه هــو الشــخص الــذي يمكــن تحديــده، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، علــى وجــه الخصــوص مــن 
خــال أحــد محــددات الهويــة مثــل االســم أو الرقــم التعريفــي أو العنــوان أو عبــر اإلنترنــت أو مــن خــال واحــد أو أكثــر مــن العوامــل 
المحــددة للهويــة الماديــة أو الفســيولوجية أو الجينيــة أو العقليــة أو االقتصاديــة أو الثقافيــة أو االجتماعيــة لذلــك الشــخص 

الطبيعــي.

اإلجــراءات: هــي مجمــوع قواعــد العمــل الداخليــة- بمــا فــي ذلــك المتطلبــات وتدفــق المعلومــات- المطبقــة فــي وقــت محــدد 
لــدى كل شــركة مــن شــركات المجموعــة.

اللوائح: هي مجموعة:

القوانيــن المحليــة وقوانيــن االتحــاد األوروبــي، حيثمــا يمكــن تطبيقهــا بشــكل مباشــر، بمــا فــي ذلــك اللوائــح الثانويــة   
الصــادرة عــن الســلطات المختصــة، واتفاقيــة التفــاوض الجماعــي ذات الصلــة، والمواثيــق واللوائــح، والعقــود الفرديــة؛

وثائــق الحوكمــة والقواعــد وأدلــة العمــل واتفاقيــات النقابــات العماليــة وأي وثيقــة أخــرى تشــكل اللوائــح الداخليــة الســارية   
فــي وقــت محــدد لــدى كل شــركة مــن شــركات المجموعــة.

ــر  ــة أو غي ــه بطريقــة جســدية أو لفظي ــر عن ــم التعبي ــه يحمــل تلميحــات جنســية، ويت ــر مرغــوب في التحــرش الجنســي: ســلوك غي
لفظيــة، بغــرض أو نتيجــة انتهــاك كرامــة الموظــف وخلــق منــاخ ترهيبــي أو عدائــي أو مهيــن أو مســيء. التحــرش الجنســي يشــمل 

الســلوك الجســدي واللفظــي واإلشــارات إلــى ذلــك. 

التعامــل فــي العمــالت المشــفرة: المقصــود بــه المعامــات القائمــة علــى بيانــات مشــتركة وغيــر قابلــة للتغييــر )blockchain( أو 
أي نــوع آخــر مــن تكنولوجيــات دفاتــر الحســابات الرقميــة الموزعــة.

تطبق الشروط و األحكام

بنهتم بكل اهتماماتك
www.alexbank.com

رقم التسجيل الضريبي :٦٦٥-٠٢٩-٢٠٠
19033
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