
إدارة الموارد البشرية
بنك الخليج

قواعد السلوك المهني وأخالقيات العمل



قــام بنــك الخليــج بوضــع هــذا الدليــل ويعتبــر ملــكًا لــه بشــكل حصــري. وعليــه، فــإن أيــة محاولــة 

لنســخ أو إعــادة إصــدار أو تعديــل هــذا الدليــل تعتبــر بمثابــة تزويــر وقــد تخضــع للمســاءلة الجنائيــة. 

هــذا الدليــل متــاح لجميــع أعضــاء مجلــس إدارة بنــك الخليــج ومســؤوليه التنفيذييــن وموظفيــه، 

ــن  ــي يتعي ــل الت ــات العم ــي وأخالقي ــلوك المهن ــد الس ــي قواع ــا ه ــي يتضمنه ــادات الت ــر ا¥رش وتعتب

اتباعهــا والتقيــد بهــا بشــكل تــام مــن قبــل جميــع أعضــاء مجلــس إدارة بنــك الخليــج ومســؤوليه 

التنفيذيين وموظفيه. ومن واجبهم جميعًا التصرف بناًء على مبادئ  حسن النّية والنزاهة.
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العالقات مع العمالء
العالقــات الممتــازة مــع العمــالء هــي إحــدى أعمــدة النجــاح المســتمر للبنــك. وُيعتبــر كل موظــف لــدى 
بنــك الخليــج ممثــًال لــه أمــام العمــالء والجمهــور. وعليــه، فــإّن ا¶ســلوب الــذي نتبعــه فــي أداء عملنــا 
ســوف يقــدم للعميــل صــورة عــن البنــك بأكملــه، وســيحكم العميــل علينــا جميعــًا بحســب طريقــة 
التعامــل التــي يتلقاهــا مــن الموظفيــن الذيــن يتواصــل معهــم.  ومــن هــذا المنطلــق، يجــب أن نضــع فــي 
مقدمــة أولوياتنــا توفيــر الخدمــة للعميــل الحالــي أو المســتقبلي بأســلوب يمكننــا مــن كســب ثقتــه. 
الــودي، والتعاطــف وســرعة  اللباقــة وا¶ســلوب  العمــالء هــو  أهــم ا¶مــور فــي تواصلنــا مــع  ومــن 

التجاوب. 

النزاهة في التعامل
ــودة  ــتوى الج ــس مس ــى نف ــة عل ــك قائم ــل البن ــات داخ ــون العالق ــى أن تك ــج عل ــك الخلي ــي بن ــرص ف نح
المرغوبــة فــي عالقــات العمــل خــارج البنــك. وعليــه، يتعيــن علــى الموظفيــن االلتــزام بمبــدأ معاملــة 

الزمالء باحترام وثقة وحسن نّية، والتعامل بنفس الطريقة التي يرغبونها
من الغير.

السلوك الشخصي
البنــك.  صــورة  علــى  إيجابيــًا  ينعكــس  بشــكل  يتصرفــوا  أن  موظفيــه  مــن  الخليــج  بنــك  يتوقــع 
فالســلوك الشــخصي لــكّل موظــف يؤثــر علــى صــورة بنــك الخليــج ومكانتــه لــدى الغيــر. ولهــذا، يتعيــن 

على جميع الموظفين إعطاء انطباع مميز للبنك يتسم باالحترام والكرامة.  

سريّة المعلومات المصرفّية
يتعيــن علــى الموظــف توخــي الحــذر عنــد اســتخدامه أيــة معلومــات تتناهــى إلــى علمــه أثنــاء أداء واجباتــه 
الوظيفيــة حيــث ُيحظــر تمامــًا ويعتبــر مخالفــًا للقانــون أن يســتخدم الموظــف  أيــة معلومــات ســريّة 
تتعلــق بالبنــك أو عمالئــه لتحقيــق أيــة منفعــة شــخصية، وال يجــوز لــه اســتغالل تلــك المعلومــات 
بطريقــة تعــود بالضــرر علــى البنــك أو تؤثــر عليــه بشــكل ســلبي. ويشــمل تعريــف المعلومــات الســرية 
أيــة معلومــات مرتبطــة بعمليــات البنــك أو عمالئــه، توقعــات المبيعــات، خطــط ا¶عمــال، ونتائــج ا¶داء 
الخدمــات،  أو  المنتجــات  خطــط  فيهــا  بمــا  والمســتقبل  والحاضــر  بالماضــي  المرتبطــة  لÇنشــطة 
وأســماء وبيانــات العمــالء، وأيــة أفــكار أخــرى، تقاريــر، بيانــات، درايــات، أعمــال ال تــزال فــي طــور التطويــر، 
برامــج كمبيوتــر، رمــوز المصــادر، الرســومات البيانيــة، قواعــد البيانــات، وأســرار المهنــة، با¥ضافــة إلــى 
أيــة معلومــات أخــرى داخليــة خاصــة بالمطلعيــن، أو المعلومــات التــي قــد تؤثــر علــى ســعر ســهم 
البنــك، أو تلــك التــي تكــون غيــر متوفــرة للجمهــور والتــي يكــون متعــارف عليهــا بأنهــا معلومــات 
ــب  ــا يج ــد مم ــدم التأك ــال ع ــي ح ــرية"  أو ف ــات الس ــف "المعلوم ــوح تعري ــدم وض ــال ع ــي ح ــرية. وف س
اعتبــاره مــن المعلومــات الســرية ، يتعيــن علــى الموظــف طلــب المشــورة بهــذا الخصــوص مــن 

المستشار القانوني العام أو من مدير عام الموارد البشرية. 
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تجّنب العطايا ووسائل االستمالة
يمتنــع الموظــف عــن طلــب، أو التمــاس الحصــول، علــى أّي أتعــاب أو عمــوالت أو مقابــل شــخصي أيـّـًا كان 
نوعــه، ســواًء بصــورة مباشــرة أو مــن خــالل صالتــه العائليــة أو معارفــه، لقــاء إنجــازه لمعامــالت تخــّص 

بنك الخليج.
 

المجامالت والهدايا
ــا المجامــالت العاديــة والتــي تكــون متناســبة  يجــوز للموظفيــن فــي إطــار العمــل عــرض أو قبــول هداي

مع الظروف وفقًا للشروط التالية: 
أال يقبــل الموظــف أيــة هديــة تتجــاوز قيمتهــا ٥٠ د.ك مــن عميــل أو طــرف يتعامــل معــه البنــك بــدون 
علــم مديــره المباشــر وموافقتــه الخطيــة. ويتعيــن إبــالغ رئيــس المجموعــة بالهدايــا التــي تتجــاوز 

قيمتها ١٥٠ د.ك وإرسالها إلى إدارة الموارد البشرية. 

السحب على المكشوف والقروض
ال يســمح للموظفيــن بالســحب علــى المكشــوف مــن أّي مــن حســاباتهم الجاريــة لــدى البنــك، وال يجــوز 

لهم التخلف عن سداد أّي قرض ممنوح لهم من قبل بنك الخليج.

سحوبات الدانة 
ُتحظــر المشــاركة بســحوبات بنــك الخليــج علــى موظفــي البنــك وموظفــي الشــركات المــزودة للخدمــة 
المتعاقــدة مــع بنــك الخليــج وأي أشــخاص آخريــن معنييــن بترويــج وتســويق و/أو تنظيــم أي نشــاط 
مرتبــط بالســحوبات و/أو الجوائــز. كمــا يمنــع ذلــك علــى أزواجهــم وأقاربهــم حتــى الدرجــة الثانيــة، أو أي 
شــخص أو كيــان آخــر تــم اســتبعاده وفقــًا ¶نظمــة وزارة التجــارة والصناعــة. ويكــون الفائــز ملزمــًا فــي 
حــال مخالفــة هــذا الحظــر بإعــادة الجائــزة فــوراً إلــى بنــك الخليــج ¥لغائهــا. ويحــق لبنــك الخليــج أن 
يخصــم قيمــة الجائــزة مــن حســاب/ حســابات ذلــك الفائــز غيــر المؤهــل دون الحصــول علــى موافقتــه أو 

إخطاره بذلك. 

التعامل مع وسائل ا¥عالم
ال يجــوز ¶ّي موظــف فــي بنــك الخليــج ا¥دالء بــأّي تصريــح إلــى وســائل ا¥عــالم إال اذا كان مخــوًال مــن قبــل 
ــة  ــن الجه ــاص م ــض خ ــب تفوي ــه بموج ــمح ل ــد ُيس ــا ق ــار م ــي إط ــادي أو ف ــه االعتي ــار عمل ــي إط ــك ف البن

المناسبة في البنك. 
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نشاط التداول لÇشخاص المطلعين
وفقــًا للقــرار رقــم ٧٢ لســنة ٢٠١٥ بخصــوص صــدور الالئحــة التنفيذيــة المعدلــة للقانــون رقــم ٧ 
لســنة ٢٠١٠ بشــأن تأســيس هيئــة أســواق المــال وتنظيــم نشــاط ا¶وراق الماليــة (قانــون هيئــة 
أســواق المــال)، وأحــكام المرســوم بقانــون رقــم ٢٥ لســنة ٢٠١٢ وتعديالتــه، فقــد تبنــى بنــك الخليــج 
سياســة التــداول لÇشــخاص المطلعيــن لمنــع أيــة مخالفــات فــي التــداول مــن قبــل ا¶شــخاص 

المطلعين ولحماية سمعة البنك فيما يتعلق بالنزاهة وقواعد السلوك المهني.

ونظــراً إلــى أن أســهم بنــك الخليــج مــن ا¶ســهم المدرجــة للتــداول فــي الســوق، يتعيــن أن يكــون 
بالقوانيــن  والتــزام  درايــة  علــى  والموظفيــن  والمســؤولين  ا¥دارة  مجلــس  أعضــاء  جميــع 

والتعليمات التي تحظر عمليات التداول من قبل ا¶شخاص المطلعين.

ــس ا¥دارة  ــاء مجل ــع أعض ــى جمي ــن عل ــي يتعي ــد، وبالتال ــون بالتعقي ــن القان ــب م ــذا الجان ــم ه ويتس
والمســؤولين والموظفيــن رفــع أيــة استفســارات لديهــم حــول هــذه السياســة دون تــردد إلــى 
المستشــار العــام للبنــك، أو رئيــس وحــدة االلتــزام الرقابــي وا¥فصــاح، وقــراءة هــذه السياســة 

بعناية على ا¥نترانت.

غسل ا¶موال 
النشــاط  عوائــد  علــى  للتمويــه  كوســيلة  البنــوك  فيهــا  ُتســتغل  عمليــة  هــي  ا¶مــوال  غســل 
ا¥جرامــي. وهــذه العملّيــات هــي عمليــات غيــر قانونيــة وتــؤدي إلــى تقويــض ســمعة البنــك وزعزعــة 
مكانتــه كمؤسســة تتحلــى بالنزاهــة، وتــؤدي إلــى عــزوف العمــالء الشــرفاء عــن التعامــل معــه، كمــا 

تؤدي لتعريض البنك إلى عقوبات صارمة. 

ــة  ــو مكافح ــغيلّية) نح ــة والتش ــة (القانوني ــات العالمّي ــل التوجه ــكل كام ــج بش ــك الخلي ــد بن ويؤي
المختصــة فــي منــع عمليــات غســل  الســلطات  الخطيــرة، ويلتــزم بمســاعدة  الجريمــة  هــذه 
معرضــًا  ســيكون  االلتــزام،  هــذا  بمخالفــة  قــام  بأنــه  ُيثبــت  البنــك  فــي  موظــف  وأي  ا¶مــوال. 

للمساءلة القانونية والجزاء التأديبي. 

السداد غير القانوني للقروض
ينطــوي الســداد غيــر القانونــي للقــروض علــى نشــاط غيــر مشــروع يقــوم الموظــف بموجبــه 
بإقــراض المــال للعميــل لســداد ذلــك القــرض بفائــدة تتجــاوز النســبة المعتمــدة بموجــب القانــون 
أو التعليمــات الرقابيــة. ويعتبــر بنــك الخليــج أي نشــاط مماثــل مــن قبــل أي موظــف مخالفــة 
لقواعــد الســلوك المهنــي وأخالقيــات العمــل. وعليــه، يحتفــظ بحقــه فــي القيــام بأيــة إجــراءات 

تأديبية و/أو قانونية ضد الموظف حسبما يراه مناسبًا. 
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تمويل ا¥رهاب
تمويــل ا¥رهــاب هــو أي فعــل يرتكبــه أي شــخص يقــوم بتوفيــر أو تجميــع ا¶مــوال بغــرض اســتخدامها 
فــي تنفيــذ أو دعــم عمــل إرهابــي، ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، ويقــوم بــه طوعــًا أو عــن علــم 
بــأن تلــك ا¶مــوال ســوف تســتخدم بشــكل كلــي أو جزئــي فــي ذلــك الفعــل، أو فــي دعــم منظمــة إرهابيــة 

أو شخص إرهابي. 

ــة  ــي نهاي ــم ف ــم يت ــو ل ــى ل ــاب" حت ــل ا¥ره ــة تموي ــاله "جريم ــورة أع ــال المذك ــن ا¶فع ــل م ــر أي فع يعتب
ا¶مــر تنفيــذ ذلــك الفعــل ا¥رهابــي أو االســتخدام الفعلــي لتلــك ا¶مــوال، وذلــك بصــرف النظــر عــن 

الدولة التي تم فيه ذلك الفعل أو المحاولة. 

للتطبيــق  القابلــة  الكويــت  دولــة  وقوانيــن  الدوليــة  االتفاقيــات  كامــل  بشــكل  البنــك  ويدعــم 
وتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي الصــادرة بهــذا الخصــوص. ويتعامــل البنــك مــع أي فعــل ينطبــق 
عليــه التعريــف المبيــن أعــاله يتــم مــن قبــل موظــف أو عميــل لديــه علــى أنــه جريمــة خطيــرة، ويقــوم 

باتخاذ ا¥جراءات الالزمة والتي يراها مناسبة بهذا الشأن. 

ا¥قتراض وا¥قراض وكفالة المقترضين
يمنع بنك الخليج منعًا باتًا ا¶مور التالية: 

• قيام الموظفين با¥قتراض أو ا¥قراض فيما بينهم، أو كفالة بعضهم البعض عند ا¥قتراض. 
• قيــام الموظــف بإقــراض أحــد عمــالء بنــك الخليــج أو ا¥قتــراض منــه أو كفالتــه عنــد ا¥قتــراض (إال إذا 

كان العميل الذي يقوم الموظف بكفالته من أقارب الدرجة ا¶ولى). 
• ا¥قتراض من جهات ا¥قراض غير المرخص لها أو غير الخاضعة للرقابة.

الراتب والبيانات الشخصّية
ــة  ــن جريم ــخصية للموظفي ــل الش ــب والتفاصي ــأن الروات ــات بش ــادل المعلوم ــج  تب ــك الخلي ــر بن يعتب
وخيانــة للثقــة. وبينمــا يشــجع بنــك الخليــج موظفيــه علــى التواصــل االجتماعــي، إال أنــه يحظــر الكشــف 

عن التفاصيل الشخصية والرواتب.

الحوكمة 
ــي  ــاط المؤسس ــتهدف االنضب ــي تس ــراءات الت ــد وا¥ج ــن والقواع ــن القواني ــة م ــي مجموع ــة ه الحوكم

وااللتزام بالمعايير الدولية والتنظيمية الصادرة عن الهيئات الرقابية المعنية. 

ــس ا¥دارة  وا¥دارة  ــاء مجل ــؤوليات أعض ــات ومس ــد واجب ــالل تحدي ــن خ ــة م ــادئ الحوكم ــق مب وتتحق
التنفيذيــة، مــع ا¶خــذ فــي االعتبــار حمايــة حقــوق المســاهمين وجميــع أصحــاب المصالــح اÛخريــن. وقــد 
حــرص بنــك الخليــج دائمــًا علــى إعطــاء أهميــة كبيــرة لحوكمــة البنــك مــن خــالل تبنيــه إطــار عمــل 
شــامل مــن المبــادئ ا¥رشــادية للحوكمــة والتــي تهــدف إلــى تحقيــق التــوازن بيــن ا¶داء وااللتــزام حيــث 
التــام  االلتــزام  وموظفيــه  التنفيذيــة  وإدارتــه  الخليــج  بنــك  إدارة  مجلــس  أعضــاء  علــى  يتعيــن 

بتعليمات الحوكمة الصادرة عن بنك الكويت المركزي والسياسات وا¥جراءات الداخلية للبنك. 
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مراقبة حسابات الموظفين 
يحظــر البنــك التعامــل بكافــة ا¶نشــطة التــي قــد تنــدرج فــي إطــار الممارســات الماليــة المشــبوهة. 
وعليــه، يقــوم بمراقبــة حســابات الموظفيــن التــي قــد تكــون مخالفــة ¶يــة معاييــر مصرفيــة دوليــة  

و/أو قوانين أو قواعد أو تعليمات صادرة عن حكومة دولة الكويت والجهات الرقابية ا¶خرى. 

سرية بيانات العمالء 
يتعهــد موظفــو بنــك الخليــج بالحفــاظ علــى الســرية التامــة لكافــة المعلومــات التــي يتعاملــون بهــا أو 
يقومــون با¥طــالع عليهــا، فــي جميــع ا¶وقــات. وقــد يعتبــر تبــادل المعلومــات الخاصــة بالعمــالء 

جريمة يعاقب عليها. 

عــن  الكشــف  وعــدم  بالســرية  الخاصــة  البنــك  بسياســة  االلتــزام  الموظفيــن  علــى  ويتعيــن 

البنــك وحتــى بعــد  المعلومــات، والتعهــد بعــدم الكشــف خــالل فتــرة عملهــم/ عضويتهــم فــي 
تركهــم العمــل لــدى بنــك الخليــج، عــن أيــة معلومــات تتعلــق بشــؤون البنــك أو عمالئــه، أو التــي يتــم 
ــك،  ــي البن ــم ف ــة وظائفه ــة لطبيع ــا نتيج ــوا عليه ــد اطلع ــوا ق ــد يكون ــي ق ــالء، والت ــع العم ــا م تبادله

وعدم الكشف عنها للغير إال في إطار ما هو مسموح به بشكل محدد من قبل البنك. 

التــي بإمكانهــم  الحفــاظ علــى ســرية المعلومــات  ويكــون الموظفــون مســؤولين شــخصيًا عــن 

ا¥طــالع عليهــا وحمايــة أمــن تلــك المعلومــات والبيانــات وعــدم الســماح للغيــر با¥طــالع عليهــا إال 
لÇشخاص المصرح لهم. 

أي مخالفــة أو إهمــال لهــذا التعهــد مــن قبــل موظفــي البنــك قــد يعتبــر علــى أنــه خــرق لسياســة 

ــد  ــبة ق ــة مناس ــون ¶ي عقوب ــون المخالف ــرض الموظف ــوف يتع ــف، وس ــدم الكش ــرار بع ــرية وا¥ق الس
يقــرر البنــك اتخاذهــا ضدهــم بمــا فــي ذلــك إنهائهــم عــن العمــل و/أو الجــزاءات المنصــوص عليهــا فــي 
المــادة رقــم ٢٨ مــن القانــون رقــم  ٣٢ لســنة ١٩٦٨ المعدلــة بالمــادة رقــم ٨٥ (مكــرر) مــن القانــون 

رقم ٢٨ لسنة ٢٠٠٤، وأي قانون أو الئحة أخرى قابلة للتطبيق.

تعارض المصالح
يلتــزم الموظفــون بالعمــل ضمــن إطــار المبــادئ ا¥رشــادية التــي تحظــر أي تعــارض للمصالــح، ســواء 
ــي  ــف ف ــون الموظ ــا يك ــل عندم ــي أو المحتم ــح الفعل ــارض المصال ــدث تع ــًال، ويح ــًا أو محتم كان فعلي
وضــع يســمح لــه بالتأثيــر علــى أي قــرار قــد يــؤدي إلــى تحقيــق كســب شــخصي لذلــك الموظــف أو لقريــب 

له نتيجًة لتعامالته مع بنك الخليج. 

وقــد يتحقــق الكســب الشــخصي ليــس فقــط فــي الحــاالت التــي يكــون فيهــا للموظــف أو أي قريــب لــه 
ملكيــة كبيــرة فــي مؤسســة تتعامــل مــع بنــك الخليــج بــل أيضــًا حيــن يتلقــى الموظــف أو أي مــن أقاربــه 
أيــة إكراميــة أو رشــوة أو هديــة ذات قيمــة مرتفعــة أو مراعــاة خاصــة نتيجــًة ¶يــة معاملــة أو تعامــل 

يكون بنك الخليج طرفًا فيه. 
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وكقاعــدة عامــة، حيــن يكــون هنــاك تعارضــًا محتمــًال فــي المصالــح لــدى أي مــن الموظفيــن أو  هنــاك 
احتمــال وجــود تعــارض مصالــح ظاهــري، فيتعيــن علــى الموظــف ا¥نســحاب مــن إجــراءات المعاملــة 
المعنيــة والقيــام فــوراً بإبــالغ المديــر العــام المعنــي، ســواء مباشــرًة أو عــن طريــق رئيســه المباشــر، 
مــع ذكــر ظــروف عالقتــه بالطــرف اÛخــر، وبالتالــي التأكــد مــن إمكانيــة قيــام البنــك بإجــراء المعاملــة 

بشفافية تامة.

التوكيالت الخاصة بالموظفين 
فــي إطــار سياســة بنــك الخليــج، يجــب علــى جميــع الموظفيــن تعبئــة نمــوذج ا¥قــرار عــن تفاصيــل 
التوكيــالت علــى نظــام المــوارد البشــرية (HRMS). ووفقــًا ¥جــراءات المــوارد البشــرية، يســمح 
للموظفيــن فقــط اســتخدام توكيــل صــادر عــن وزارة العــدل أو البنــك ¥جــراء العمليــات المصرفيــة 

الخاصة ببنك الخليج المرتبطة بالوصاية القانونية على حسابات القصر (أقل من ٢١ عامًا). 

وال يحق لموظفي البنك إجراء عمليات مصرفية ¶ي أطراف أخرى.

للتأكــد مــن االلتــزام بسياســة البنــك، يتعيــن علــى جميــع موظفــي بنــك الخليــج ا¥قــرار بوجــود تلــك 
 .HRMS التوكيالت وإظهار تفاصيلها الكترونيًا على نظام

.HRMS قم بتسجيل الدخول على نظام •
• اختر الخدمة الذاتية لموظفي بنك الخليج (GB Employee Self Service) – نموذج ا¥قرار

• ا¥قرار عن وضع التوكيل الخاص بك
e-sign اضغط على  التوقيع ا¥لكتروني •

(الداخليــة  للبنــك  التابعــة  االجتماعــي  التواصــل  بوســائل  الخاصــة  ا¥رشــادات 
والخارجية) 

عند استخدام منّصات التواصل االجتماعي الداخلية أو الخارجية، يرجى مراعاة ما يلي: 
• انتبه إلى السرية وال تشارك سوى المعلومات المتاحة للعامة.

• ال تفصــح عــن أيــة معلومــات ســرية أو امتالكيــة خاصــة بمؤسســتك أو بعمالئهــا أو بــأي طــرف آخــر 
تم كشفها لك في إطار السرية. 

• ال تنشــر أيــة معلومــات شــخصية غيــر مصــرح بهــا (أســماء، عناويــن، أرقــام هواتــف، بريــد إلكترونــي، 
وغير ذلك) تخص مستخدمين آخرين. 

• ال تنشــر أي محتــوى ينطــوي علــى ألفــاظ غيــر الئقــة أو علــى تشــهير أو تهديــد أو عنصريــة ضــد أي فــرد، 
دولة، منظمة سياسية، وكالة حكومية،  منظمة دولية، عالمة تجارية أو أي كيان آخر.  

• كــن منصفــًا وحافــظ علــى احتــرام جميــع ا¶فــراد والمجتمعــات التــي تتعامــل معهــا مــن خــالل وســائل 
التواصل االجتماعي. 

• ال تــرد علــى استفســارات أي عميــل إن لــم تكــن مخــوًال بذلــك أو إذا كان الــرد ســيتم مــن خــالل 
حســابك الشــخصي علــى وســائل التواصــل االجتماعــي، بــل يتعيــن عليــك إحالــة جميــع االستفســارات 

إلى القنوات الرسمية الخاصة بالبنك. 
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يرجــى اتبــاع ا¥رشــادات المذكــورة أعــاله والتأكــد مــن امتناعــك عــن النشــر أو 
المشاركة بما يلي: 

• المواد التي تتضمن تعابيرأً أو صوراً مبتذلة، بذيئة أو غير الئقة. 
• المواد التي تنطوي على تشهير أو إساءة أو تهديد لآلخرين. 

• العبارات التي تحث على التعصب أو الكراهية أو العنصرية.
• المواد التي تدعم أنشطة غير قانونية أو تتطرق إليها بغرض تنفيذها. 

ــر  ــخص آخ ــوى ش ــم محت ــة أو تقدي ــرقة أدبي ــر (س ــة بالغي ــر الخاص ــوق النش ــك حق ــي تنته ــواد الت • الم
على أنه لك) أو استخدام مواد محمية بحقوق الطباعة والنشر دون ذكر المراجع الخاصة بها. 

ــدى  ــل ل ــع التواص ــن مواق ــؤولين ع ــا المس ــي يعتبره ــرى الت ــواد ا¶خ ــورات أو الم ــذف المنش ــيتم ح س
البنــك غيــر مناســبة بمجــرد اكتشــافهم لهــا. وعليــه،  قــد يتعــرض المســتخدمون المخالفــون 
لهــذه ا¥رشــادات إلــى خســارة حســاب التواصــل االجتماعــي الداخلــي للبنك"يامــر" (Yammer) الخــاص 
بهــم بشــكل دائــم أو قــد يتــم حظــره. وســوف تتعامــل إدارة المــوارد البشــرية مــع أي حادثــة يرتكبهــا 
ــي  ــة الت ــراءات التأديبي ــًا لäج ــك وفق ــة للبن ــي التابع ــل االجتماع ــائل التواص ــن وس ــى أي م ــف عل الموظ

وضعها البنك.  
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