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  ة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــالمق

 

  تالمرصف  لسياسات    جزًء مكمال يعتبر هذا الدليل  
  العملمبادئ  منهج و   حيوضف 

  السليمة    اعتماد المعايب  من خالل    المهنية واألخالقية
 الخدمات بأعل تقديم    ف 

 تعزيز ثقة األطراف ذات الصلة. لضمان   مستوياتها 

السلوك بانه النشاط الذي يعبر عنه الفرد من خالل عالقاته بمن حوله، ويعرف  

مجموعة   وقواعد  عن  عبارة  ه   والقيم    السلوك  ة  المبادئ  مسب  تضبط    
الن 

العمل   بيئة    
ف  علتو العاملي      مبادئ  وتعزيز    إرساء  عمل 

الوظيف  االنضباط 

اهة  و   والشفافية   تنفيذ  الب  
واجباتهم واالهتمام  والموضوعية والكفاءة والفاعلية ف 

ام الرؤساء وزمالء العمل  بالمظهر العام والتحل  بالسلوك واألخالق العامة واحب 

والتقيد   العمل  عل رسية  عل   بأنظمةوالحفاظ  والحفاظ  المرصف  وتعليمات 

واألجهزة   والمهم  وحثالممتلكات  وقدراتهم  مهاراتهم  تطوير  طرح  عل    
ف  بادرة 

  تخدم 
حات والمالحظات الن   . وقيم المرصف  أهدافالمقب 
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 األهداف: 

 اىل: يهدف هذا الدليل 

   والقيم  يب  األخالقية والمبادئ  اترسيخ المع -1
يتبناها المرصف داخل بيئة العمل وتعزيز الثقافة  الن 

 المرصف. المهنية لدى العاملي   وانعكاساتها عل صورة 

ام بقواعد السلوك والمبادئ واالبتعاد عن الترصفات أو السلوك الذي يتناف    -2 توجيه العاملي   لاللب  

   المرصف. وقيم 

 

 التطبيق: نطاق ومجال 

  المرصف، ويجب عل كل  
ام بمضمونه مراجعته واال  موظفيطبق هذا الدليل عل جميع العاملي   ف  لب  

المساءلة وتطبق   اىل  فيه  مما ورد  أيا  يخالف  الذي  الموظف  وفقا بحقه  ويتعرض  التأديبية  اإلجراءات 
 المعتمدة. لالئحة المخالفات والعقوبات 

 
 الموظف: مسؤوليات 

والمس المهام  مراعاة  بكل  ؤ مع  الخاصة  يتعلق    وظيفة،وليات  فيما    هذ  فإنه من واجب كل موظف 
ف 

ام باألمور  الدليل  التالية:  االلب  

ام بم -1 ام هذا الدليل  ضمونااللب    بأحكامه. وتوجيه المرؤوسي   لاللب  

عدم القيام بأي عمل أو نشاط يتعارض بشكل مبارسر أو غب  مبارسر مع القيم والمبادئ العامة أو  -2

   فيه. السلوك والذي قد يؤثر عل السمعة الجيدة والصورة الحسنة للمرصف والعاملي   

   يكلف به  سواء    أخر القيام بأداء المهام والواجبات الموكلة اليه بموجب وظيفته او أي عمل   -3
ف 

   المطلوب. بالشكل  إلنجازهنزاهة وبذل الجهود و  أمانةخارجه بكل  أو لعمل الرسم  أوقات ا

  ترفع من   -4
حات الن    تطوير العمل الموكل إليه والمقب 

 مستواه. المساهمة ف 

تحكم   -5   
الن  والقواني    المعتمدة  واإلجراءات  والسياسات  التعليمات  لجميع   أعمال االمتثال 

 المرصف. 

ام بالصالحيات المحددة وعدم تجاوزها الي سبب كان  -6  موافقة. بدون  أو االلب  

ام التام بالمواعيد المحددة للعمل وتكريس أوقات العمل للقيام بواجبات الوظيفة.  -7  االلب  

إدارة المرصف ومراعاة التسلسل اإلداري   أو تنفيذ التعليمات واألوامر الصادرة من المدير المبارسر   -8

  االتصاالت الوظيفية
 . ف 

9-  . م مع زمالئه ورؤسائه ومرؤوسيه أواي طرف خارجر   الترصف بأدب وكياسة واحب 

عليمات المتعلقة  تنمية قدراته وكفاءته العلمية والعملية ومواكبة التحديثات عل األنظمة والت  -10

 بعمله. 

هم عل تحسي   األداء وأن يكون قدوة لهم.  -11  تنمية قدرات مرؤوسيه ومساعدتهم وتحفب  

  ال -12
  مساعدة المرؤوسي   بشأن أي استفسارات متعلقة بالسلوك او الترصف األخالف 

 السليم  مهن 

 أو توجيههم إىل من يستطيع المساعدة.  
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وأخالقيات المهنة او تجاوز أو إهمال أو    المرصفتبليغ رؤسائه عن أي سلوك يتعارض مع قيم  -13

  تطبيق القواني   واألنظمة
وتشجيع المرؤسي     تالعب أو إجراء يرص  بمصلحة العمل أو مخالفة ف 

 . عل اإلبالغ عن أي سلوك غب  مقبول أو مثب  للشبهات. 

يتعل -14 فيما  المطلقة  الرسية     المحافظة عل 
ف  ة خدمته  فب  طيلة  وذلك  المرصف    

ف  بالعمل  ق 

 .المرصف وبعد انتهائها

إخفاء أي معلومات متعلقة بعمله بهدف التأثب  عل القرارات تقديم معلومات مضللة او  عدم   -15

 .المتخذة 

ونقل  -16 المعلومات  تبادل  عل  وتشجيعهم  مرؤوسيه  إىل  اكتسبها    
الن  ات  الخبر المعرفة  نقل 

 .المعرفة فيما بينهم

التدريب  -17 فرص  لتوفب   والسع   بموضوعية  أدائهم  وتقييم  ومتابعة  المرؤوسي    عل  اف  اإلرسر

 ألنظمة وتعليمات ال
ً
 .مرصفوالتطوير وفقا

  الية تميب    المحاباة أو  ومعاملتهم بمهنية عالية بعيدة عن اللمرؤوسي    تقديم الدعم والتعاون ل -18

عل أساس اللون أو العرق أو الدين أو    اعتبارات ذات صلة بالقرابة أو الصداقة ودون أي تميب   

 .المنشأ أو اإلعاقة

 .تجنب تضارب المصالح  -19
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 : نبذة عن مرصف الناسك اإلسالم  لالستثمار والتمويل

 

مصرف الناسك اإلسالمي مؤسسة مالية ذات رؤية واضحة لتطوير وتقديم مجموعة متنوعة وواسعة من  
المستوى لتلبية احتياجات التمويل الحديث. اجتهد فريق عملنا في  الخدمات والمنتجات المالية عالية 

الهندسية المالية اإلسالمية الحديثة وعملوا على تطوير العديد من المنتجات والحلول التمويلية المتوافقة مع  
 الشريعة اإلسالمية والتي تلبي احتياجات االفراد والشركات على الوجه االكمل. 

 
 :ؤيتنار  •
في تقديم اعلى الخدمات المتوافقة مع قواعد الصيرفة اإلسالمية وذات تميزًا أن نكون المصرف األكثر  

 نوعية وقيمة عالية باستخدام أفضل وأحدث التقنيات في جميع التعامالت المصرفية.
 
 هدافنا: ا •

بذل اقصى الجهود إلرضاء زبائننا وتقديم افضل الخدمات المصرفية المتكاملة ذات الجودة العالية حسب 
 للمساهمة في تنمية االقتصاد العراقي.المعايير الدولية الرائدة 

 
 :سالتنار  •

رسالتنا تكمن في ان نكون محل ثقة واحترام كل زبائننا وان نتقدم على كل منافسينا وان نكون المصرف 
 المتكامل في خدماته.  
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 المبادئ والقيم: 

 

 المظهر العام: 

أمام الغب  وأن مظهرهم وترصفاتهم خالل   المرصفيجب عل جميع الموظفي   التنبه إىل أنهم يمثلون  

، لذا يتعي   عل جميع الموظفي   الحفاظ عل  للمرصفساعات العمل تؤثر إىل حد كبب  عل نظرة الغب   

  المجتمع  للمرصفالمظهر الشخص  والعام  
ام    بطريقة مقبولة وبما يتوافق مع األعراف السائدة ف  وااللب  

المحدد من   الزي الرسم     تخص    رصفالمبارتداء 
الن  المناقشات  او  العمل  اثناء  الهدوء    

وكذلك توج 

 .العمل لما له تأثب  عل زمالء العمل والزبائن والضيوف 

  ويتسع مفهوم المظهر العام ليشمل: 

عامة    مرصفال  . 1 بصورة 
 . مؤسسةك

 للموظف. المظهر العام  . 2

مكان العمل الذي يمارس فيه   . 3
مهام    ومسؤوليات الموظف 

ضمن  فمن   : اليوم  عمله 
أن  للعمل  المحفزة  العنارص 
مرتبا  العمل  مكان  يكون 

ة عل أسطح المكاتب وهكذا.  وال  ونظيفا   توجد أوراق مبعبر

  تعامالته سواء مع الزمالء أو العمالء أو زوار  . 4
  ينتهجها الموظف ف 

 . مرصفال األنماط السلوكية الن 

الحفاظ عل الهدوء داخل أروقة المبن  ومكاتب العمل وتجنب ازعاج االخرين من خالل الصوت   -5
 المرتفع . 

 

 

 دالة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع

 . بطريقة تستغل اآلخرين أو عملهم الشاق أو أخطائهم  عدم الترصف -1

الو منح الجميع فرصة متساوية    -2   
أن تؤثر عل   ةموضوعي توج    يمكن 

الن  القرارات  اتخاذ   عند 

أو   ترقيته  أو  تعيي   شخص  تقرر  عندما  ذلك    
ف  بما  اآلخرين،  و األشخاص  أن فصله  من   تأكد 

 . القرارات يجب ان تكون معززة بالوثائق 

يجب ان تكون اإلجراءات المطبقة عليهم متساوية وكمثال   ء مقابالت مع المرشحي   عند إجرا   -3

 او بنفس المستوى. نفسها عليهم يجب ان تكون طرح أسئلة المقابلة  
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 تكافؤ الفرص لجميع الموظفي   

تكون فرص العمل متاحة بغض النظر عن العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو   يؤكد المرصف عل إن

   
األصل القوم  أو العمر أو اإلعاقة أو أي وضع آخر وينطبق هذا المبدأ عل جميع جوانب العمل، بما ف 

قية    -ذلك التوظيف والتدريب      إنهاء الخدمة واألجور وإدارة الرواتب ولن يسمح بالتم  -النقل    -الب 
يب   ف 

 التعامل الي سبب كان. 

 
   التعامل مع األطراف الخارجية

 

م إدارة المرصف وموظفوها   تلب  

والعدالة  بالصدق  تاما  اما  الب  

األطراف  مع  بالتعامل  اهة  والب  

و  الموظف الخارجية  عل 

ام ب : االلب    ما يل 

ام حقوق ومصالح اآلخرين  .1 احب 

معهم  والتعامل  استثناء،  دون 

وحيادية    بلباقة وكياسة 

 وموضوعية. 

ثقة   .2 اكتساب  إىل  السع  

  جميع األعمال بما يتوافق مع  
اهة والتجاوب والسلوك السليم ف  األطراف الخارجية من خالل الب  

  المرصف. 
 القواني   واألنظمة المعمول بها ف 

عل   .3 واإلجابة  االختصاص،  حدود  ضمن  المطلوبة  والدقة  بالرسعة  المطلوبة  المعامالت  إنجاز 

 استفسارات وشكاوى العمالء بدقة وموضوعية ورسعة. 

التعامل مع الوثائق والمعلومات الشخصية المتعلقة باألفراد واألطراف الخارجية برسية تامة وعدم   .4

 استغاللها ألغراض شخصية. 

 عل ثقة العمالء بال .5
ً
 . مرصفاالمتناع عن أي عمل يؤثر سلبا

رسم .6 غب   أو  قانونية  غب   عروض  أي  عن  ، الترصي    ح  خارجر  أي طرف  من  الموظف  عل  تعرض  ية 

 واالمتناع عن القيام بأي معاملة تفضيلية ألي شخص من خالل الواسطة أو المحسوبية. 

عدم قبول أو طلب أي هدايا أو ضيافة أو أية فوائد أخرى من أي نوع قد يكون لها تأثب  مبارسر أو غب    .7

  تنفيذ مهامه الوظيفية، أو قد  موضعيتهمبارسر عل 
ء ما لقاء قبولها. ف   

ام بشر  تضطره لاللب  
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 المصالح:  عارضت

قدرتنا عل اتخاذ قرارات    يضعف،أو حن  يبدو أنه    يضعف،يجب علينا تجنب أي عالقة أو نشاط قد  

  بعض  ،   موضوعية وعادلة عند أداء وظائفنا 
قد نواجه حاالت قد تتعارض فيها إجراءات العمل   األحيانف 

مون بواجبات العمل المنو    نتخذها نيابة عن المرصف مع مصالحنا الشخصية أو العائلية نحن ملب  
طة الن 

  قد تؤدي اىل تضارب    أو من غب  الممكن حرص  وحيث انه    مصالحه،عزيز  حقيق وتلت  بنا 
جمع الظروف الن 

 
ً
، عليه يتوجب طلب االستشارة من الجهات ذات العالقة أو  محتملأو    المصالح سواء أكان ذلك مؤكدا

  هذه المواقف أو عدم 
  حال عدم التأكد من الطريقة السليمة التخاذ القرار ف 

ع  ف 
من قسم االمتثال الرسر

  هذا الدليل
  يتوجب  وأدناه إدراجها ف 

 تجنبها. الحاالت الن 
 

  أو ظاهري أو محتمل بي   مصالحه  ؤدي إىل  تأن    ا من شأنه  اتالقيام بنشاط .1
نشوء تضارب حقيف 

 الشخصية من جهة وبي   مهامه ومسؤولياته الوظيفية من جهة أخرى. 

 لخدمة اى مصالح شخصية له.  مرصف استغالل وظيفته بال .2

   مزاولة أي نشاط   .3
مع جهة ثانية تمارس نفس نشاط المرصف او  او خارجه    العمل   أوقاتسواء ف 

  
 المرصف.  يتعارض مع واجباته ف 

  ال  المنصبالشخص  أو استخدام    بالحساب التعامل والتداول   .4
ة غب  عادلة أو  مرصف  ف  لكسب مب  

 .للشخص العادي معلومات داخلية غب  متاحة

 فيها، أو أحد أقربائه أو معارفه    مرصفاتخاذ إجراءات بالنيابة عن ال .5
ً
  معامالت يكون الموظف طرفا

ف 

 .أو ألحد معارفه منافع مادية أو مصالح شخصية معهاصلة فيها أو أي مؤسسة للموظف 

نشاط    القيام .6 الجانببأي  مع  يتناف   لمهام  قد  معاملة   وظيفته  الموضوع   إىل  يؤدي  أن  يمكن  أو 

  تعامالتهم مع ال
  . مرصفتفضيلية ألي أشخاص ف 

للحصول عل   .7 مبارسر  غب   أو  مبارسر  بشكل  الوظيفة  منفعةاستخدام  او  أو   مصالح شخصية  مالية 

ها.   غب 

لمصلحته الشخصية او لمصلحة   مرصفمعلومة رسية يحصل عليها من خالل عمله بال  أي  استخدام .8

 أى طرف آخر  

  يحصل عليها أثناء عمله بال  استخدام .9
وبعد انتهاء خدمته كوسيلة لتحقيق   مرصفالمعلومات الن 

  ، ه بشكل مبارسر أو غب  مبارسر تلك المعلومات إلعطاء امتياز إفشاء    او منافع شخصية لنفسه أو لغب 

 غب  عادل ألية أطراف أخرى. 

  اتخاذ قرار أو توصية عدم   .10
اإلفصاح عن وجود عالقة شخصية مع أي جهة خارجية قبل المشاركة ف 

 تخص هذه الجهة. 

أو صورة منها أو السماح ألشخاص من    بالمرصفاالحتفاظ بشكل شخص  بأية وثيقة رسمية خاصة   .11

 عليها.  باالطالع المرصفخارج 

  المصالح أمام   .12
المدير المبارسر او  عدم الكشف عن وجود أي تضارب او احتمالية وجود التضارب ف 

ية.    مدير الموارد البرسر

 

 الهدايا أو اإلكراميات 
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اإلسالم    إن الناسك  مرصف 

م  ملب   والتمويل  لالستثمار 

بالتنافس مع المصارف األخرى 

والمنتجات  المزايا  أساس  عل 

  يقدمها ولهذا يجب تجنب 
الن 

    أي ترصفات قد تخلق صور 
ف 

     األفراد ذهن  
الن  الجهات  او 

تتعامل مع المرصف بان تقديم  

تلك الخدمات واالمتيازات يتم  

ع مبنية  مجامالت  ل مقابل 

او   الهدايا    اإلكرامياتتقديم 

  قد تكون عل شكل مبالغ 
والن 

دعوات طعام او مقابل تقديم خدمة بالمقابل كأن تكون تعيي   احد معارف    -هدايا عينية ثمينة    -مالية  

ه     مرصف الناسك ت  حيث انو او أقارب الموظف وغب 
  طبيعة العمل ف 

جهات   أو   أفراد التعامل مع    قتص 

ا عن الخدمة او    أو   إكرامياتاو تلك الجهات بتقديم    األفراد فقد يقوم احد  خارجية مختلفة    هدايا تعبب 

العالقة الجيدة مع الموظف وتجنبا لما قد يسببه هذا الموقف من سوء الفهم والذي قد يفرس عل انه  

يتوجب فطريقة للتأثب  عل أداء الواجب المكلف به الموظف او للقيام بتنفيذ معامالت غب  سليمة ،  

ام   بمايل  : عل الموظف االلب  

ضمن واجباتهم أو أي عمل  مقابل قيامهم ب خدمات  الحصول عل  أو    اإلكراميات  أو عدم قبول الهدايا   -1

وي    ج   أو مواد الدعايات والشائعة مثل باستثناء الهدايا العينية البسيطة المقدمة لهم  مهام عملهم الب 

ها    ال تزيد قيمتها عل    وغب 
دينار وما زاد عل ذلك فيجب الحصول عل موافقة اإلدارة    ألف  50والن 

ية. قسم الموارد  أو   البرسر

متعلقة بنشاط المرصف   أعمال بأيةتسهيل القيام  أو االمتناع عن قبول أي مبالغ مالية بقصد التأثب   -2

 فورا. والعمل عل تبليغ المدير المبارسر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجامالت العمل 
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بعض   تحصل  قد  العمل  سياق    
ف 

الوظيفية  المناصب  بسبب  المجامالت 

ال   فانه  ولهذا  المرصف    
ف  نشغلها    

الن 

عل  المجامالت   تلك  قبول  لنا  يحق 

   
أننا قد ال نستخدم موقعنا ف  الرغم من 

أال  ويجب   ، عليها  للحصول  المرصف 

  ، ا 
ً
أبد الموظفي   كما  نطلبها  عل  يجب 

يتولون   الذين العقود    إدارةالذين  أو 

والذين   ، األعمال  عل  التأثب   يمكنهم 

   
يحددون بعض المواصفات المطلوبة ف 

  
ف  يشاركون  الذين  أو  األعمال  تنفيذ 

   
  تخلق مظهر المحسوبية أو الن 

  الحذر بشكل خاص لتجنب اإلجراءات الن 
التفاوض عل العقود ، توج 

 ادل  مع المتعهدين والمجهزين  . قد تؤثر سلًبا عل سمعة المرصف وعدم التحب   والتعامل الع

 

يطة أن:  عمل،الدعوة لغداء او عشاء مجامالت العمل المتضمنة   قبولويمكن   رسر

 بشكل غب  الئق.  غب  مرسفةتكون  • أن

  لها عالقة مع  أو تعكس نمط متكرر من نفس الفرد  أو • ان ال تكرر 
 المرصف. المؤسسة الن 

مثل قبول المجامالت من متعاقد    العمل،• ان ال تؤدي المجاملة إىل ظهور محاولة للتأثب  عل قرارات  

  المستقبل القريب. 
 ينته  عقده ف 

  العمل وال    إحراج• ان ال تسبب  
  عالقاته مع زمالئه ف 

  تعامله مع الطرف المجامل او حن  ف 
للموظف ف 

 الخارجية. األطراف  أمامتعكس صورة سلبية 

 

 استخدام موارد المرصف: 

  ذلك الوقت والمواد والمعدات والمعلومات الستخدام المرصف،توفب  موارد  يتم
  األعمال ها بما ف 

 ، ف 

  و 
للحفاظ   وحكمةيترصفون بمسؤولية    مرصف الناسكالذين يمثلون    األفراد   و ا أن الموظفي      نحن نثق ف 

حل ل  صالحيةالمسؤولون عن الموارد المخصصة إلداراتهم ولديهم    المدراء  إنالمرصف كما  عل موارد  

 الصحيح. بالشكل  ا المشكالت المتعلقة باستخدامه

 أخرى أجهزة  أو أي ستنساخواال  الحاسوبمثل أجهزة  مرصفمعدات ال ال يسمح باستخدام عام،بشكل 

  إجراء أعمال خارجية  
  أو  ال تخص المرصف  ف 

  دعم أي نشاط دين 
كما ال يحق الي موظف    سياس  أو ف 

  خارج 
 العمل.  إطار استخدام شعار أو أختام المرصف ف 

الناسكحتفظ  ي جهاز    بحقه  مرصف  عل  الواردة  والمعلومات  البيانات  جميع  مراجعة  أو  مراقبة    
ف 

  صادر عن أي أو   الحاسوب
ون  نت أو  شبكة  اتاستخدامعل و  المرصف،جهاز إلكب  انتاإلنب  غب  و  األنب 

    مسموح
إلنشاء أو الوصول إىل أو تخزين أو طباعة أو إرسال أي مواد تزعج أو    مرصفاستخدام موارد ال  ف 

ء   . ا أخالقيالئق غب   ىذات محتو  أو  غب  الئقة او تهدد أو تش 
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 واني   واالنظمة م بالقات   لاال

 

م اإلسالم    يلب   الناسك  اهة معايب   ب  مرصف  الب  

واللوائح  و  والقواعد  للقواني    السارية االمتثال 

كل يجب أن يكون لدى    ذلكعالوة عل    والمعتمدة،

   فهم  ال   موظف
 مرصف الوإجراءات  لسياسات  الكاف 

عل   تنطبق    
الن  واللوائح  والقواعد  مهام  والقواني   

حال     
وف  مسؤوليته  حدود  وضمن  كن  يلم  عمله 

اء المتوج  مسموًحا متأكد مما إذا كان اإلجر الموظف  

فيجب   ال،  أم  المرصفبه بموجب القانون أو سياسة  

 عن ي   مسؤولالموظفي   جميع يعد و  من قسم االمتثال أو الجهات ذات العالقة طلب المشورة من  هعلي

  حال حصول لقانون والتلانتهاكات  مخالفات او  حصولمنع 
 انتهاكات محتملة. بليغ ف 

 

 

 فصاحات دقة البيانات واال 

 

     واإلفصاحاتالبيانات  جميع    مرصف الناسك عل إن تكونيحرص  
  التقارير المالية يالن 

تم تقديمها ف 

المناسب و  الوقت    
العامة كاملة وعادلة ودقيقة وف  العالقة    اتلألطراف ذ  فهومةم واضحة و والوثائق 

ام عل جميع    وينطبق  ،هذا االلب   وتقع    الموظفي  

  مسؤولية  ال  عل عاتقهم
  صحة    ف 

هذه    إعداد توج 

الواردة    التقارير، المعلومات  صياغة  ذلك    
ف  بما 

أو التصديق   ال  و   عليها، فيها ومراجعتها وتوقيعها 

لتضليل الحقائق أو تزوير  مكن القبول باي عذر  ي

 السجالت. 

التنفيذية  و  اإلدارة  إبالغ  الموظفي    عل  يجب 

أن   علموا  إذا  ية  البرسر الموارد    المعلومات وقسم 

أي  الواردة     
أو   وثيقة  أو سجل  ف  صحيحة  غب  

  وقت 
 تقديمها. مضللة ف 

 

 

 

 

 

 

 

 حفظ السجالت والوثائق 
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ونيةيتم إعداد سجالت   واالحتفاظ بها والتخلص منها كجزء من مسار العمل   ورقية( المرصفأو    )إلكب 

وتوجيهات   سياسات  جميع  مع  يتوافق  وبما  لدينا  المتطلبات    المرصف، المعتاد  جميع  إىل  باإلضافة 

 التنظيمية والقانونية. 

ويجب إدخال البيانات برسعة ودقة   وكاملة،يجب أن تكون جميع سجالت المرصف صحيحة ودقيقة  

ا لس
ً
  السجالت وفق

 ياسة المرصف والمبادئ المحاسبية األخرى السارية. ف 

 

 المهنية  شية ال

  المرصف والغب  مسموح للترصي    ح  إن
جزًءا ال يتجزأ  عنها،حماية البيانات والمعلومات الرسية المقيدة ف 

  المرصف  الرئيسية  عملمن مبادئ ال
وتتضمن المعلومات الرسية والملكية    فيها   باألخاللوال يسمح    ف 

والبيانات   األسعار  مثل  العامة حول    او وأسماء    الماليةأشياء  المعلومات غب   أو  الزبائن    األفراد عناوين 

كات  /    تتعامل مع  الرسر
  ذلك    المرصف،الن 

، أو    المتعاقدين الحاليي   بما ف    اإلفصاح عن وال يتم    المحتملي  

 المخولة. من الجهة تفويض  المقيدة دون أو المعلومات الرسية 

 

نتن المعلومات واستخدام أم     األنت 

 

للموظفي   كأجهزة   الحديثة  التقنية  وسائل  المرصف  تسيب    الحاسوب يوفر    
ف  الستخدامها  واألنظمة 

وعليه فإن الحوادث  المرصف،المعلومات أساسية ألداء أعمال وعمليات ونظم  البياناتوتعتبر األعمال 

  تنطوي عل فقدان الرسية
اهة أو ت  الن   مكلفة وسلبية لسمعتنا   تنتج عنها المعلومات قد  رسبأو الب  

ً
آثارا

اىل الزبائن والمحافظة عل    اتاستمرارية تقديم الخدم  لضمانالعمل  وأمان  حريصون عل سالمة  ونحن  

ام  : أموالهم ويتطلب من الموظفي   االلب    بالتاىل 

اقات أو أشخاص  -1 اتخاذ اإلجراءات واالحتياطات المناسبة الالزمة لحماية المعلومات ضد أية اخب 

 غب  مخولي   بمعرفتها. 

بأجهزة الحاس -2   المرصف وعدم و الحفاظ عل كلمات الرس وأسماء المستخدمي   الخاصة 
  ب ف 

  اآلخرين. تداولها مع 

  تطلب أية معلومات تخص المرصف.  -3
 يجب التأكد من الجهة الن 

 .عدم مشاركة المعلومات الرسية مع اآلخرين   -4

  خصوصية الموظف اآلخر عدم -5
 .التدخل ف 

ة  تحميل عدم -6  ال تمت للعمل بصلة.  أو ملفات مرص 

  يمكن أن ترص  بشبكة المرصف.   -7
 عدم تصفح المواقع الن 

  مثل القرصنة واالحتيال وما إىل ذلك.   -8
 عدم القيام بأي عمل غب  قانون 

  عهدته وما هو خاص  براءة الذمة  عند انتهاء خدمة الموظف وقبل تسليمه  
، يتوجب عليه إعادة كل ما ف 

 بالمرصف. 
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يد  : استخدام التر  
ون   اإللكت 

 
 

الناسك    مرصف  سياسة    
تقتص 

   
ون  يد اإللكب    التعامل مع البر

اإلسالم  ف 

 التالية: الخاص بالمرصف وفق الضوابط  

يد   -1 البر استخدام  يكون 

بالمرصف  الخاص    
ون  اإللكب 

ألغراض العمل فقط وال يسمح 

المراسالت    
ف  باستخدامه 

 الشخصية. 

اك  لاستخدامه  عدم    -2 الشب 

ويجر  وخارج    أو نونية  الويب غب  القاصفحات    أو مواقع  ب  وما إىل ذلك. العمل    إطار ذات الطابع الب 

ي. بعدم إرسال رسائل  -3  محتوى ذو طابع تميب  

ضمن   -4 رسمية  وثيقة  المرصف  بمعرف    
ون  اإللكب  يد  البر بواسطة  الصادرة  المراسالت  تعتبر 

. االستخدام   الداخل 

 

 الموبايل: استخدام 

الموبايل استخدام  الوقت   ان    
ف  وريات  الرص  من  يعد 

باستخدام   تسمح  الناسك  سياسة مرصف  وان  الحارص  

الموبايل ألغراض العمل او ألغراض شخصية محددة مع 

 األخذ بعي   االعتبار المالحظات التالية: 

الموبايل -1 أجهزة  استخدام  يكون  أن    يجب 

معظم الوقت هو ألغراض العمل كأن يكون باالتصال أو  

 استخدام تطبيق خاص بالعمل. 

اتصال  -2 إلجراء  الموبايل  أجهزة  استخدام  عند 

  
ف  يتم  وان  العمل  وقت  عل  يوثر  أال  فيجب  شخص  

 مساحة عامة لتجنب التأثب  عل الزبائن أو زمالء العمل. 

أو   يعد  -3 األلعاب    
ف  الموبايل  أجهزة  استخدام 

التواصل  است مواقع  تصفح  أو  التسلية  تطبيقات  خدام 

سبب كان والي  بالعمل  تتعلق  ال  ألغراض   االجتماع  

 .  ممنوع ويحاسب الموظف عليه 
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 :  استخدام وسائل التواصل االجتماع 

يسمح المرصف باستخدام وسائل التواصل االجتماع  لموظفيه بشكل عام خالل أوقات العمل   -1

ال عل أن  و تتطلب بعض الوظائف ذلك    اقات المهنية حيثوضمن السيوضمن حدود معينة  

 يكون بصورة مفرطة وال يؤثر استخدامها عل سب  العمل. 

.  اتعل منص الخاصة بالمرصفمشاركة المعلومات الرسية يمنع  .  -2  التواصل االجتماع 

ر    -3 للمرصف عل منصات  تجنب الترصي    ح او اإلشارة او المشاركة فيما قد يعتبر إساءة او يشكل رص 

 .  التواصل االجتماع 

 التعامل مع وسائل اإلعالم 

 

المجتمع  ائح مختلفة من  تعامالت مع رسر لها  الناسك مؤسسة  مرصف 

ها  وقد يتم التواصل مع الموظفي   من قبل وسائل اإلعالم المرئية وغب 

ولضمان أن نتحدث بصوت واحد ونوفر معلومات دقيقة عن المرصف، 

يجب أن نوجه جميع استفسارات وسائل اإلعالم إىل القسم المختص 

والعالق اإلعالم  العامة  كقسم  المرصفية    أو ات  ألي    وال التوعية  يجوز 

 المخولة. شخص الترصي    ح لتلك الوسائل دون موافقة الجهة 

 

 المنافسة مع اآلخرين 

م بالمنافسة األخالقية والعادلة   م المنتجات والخدمات بناًء  ي دتق خالل    والقوية منمرصف الناسك ملب  

ويتم تسعب  وتسويق المنتجات بصورة مستقلة وال نسع اىل القيام    التنافسية،عل جودتها وأسعارها  

اء  بأنشطة غب  صحيحة مع المنافسي   كما إننا لن نقوم بدفع او طلب إكراميات غب  الئقة فيما يتعلق برسر

   المرصف،خدمات او منتجات 
. ولن نشارك أو نساعد ف    مقاطعة غب  قانونية لزبائن معيني  

 

 التحرش 

يحظر أي شكل من أشكال  يسع مرصف الناسك اإلسالم  اىل توفب  بيئة عمل سليمة لجميع الموظفي   و 

مكان  المضايقات    أو التحرش     
الجنش     العمل،ف  التحرش  ذلك    

ف  يعتبر  بما  التعليقات  وال  أو  المديح 

المقبولة    العرضية 
ً
السلوكيات يتضمن  قد  لكن  و تحرشا    اجتماعيا من  مجموعة  الجنش   التحرش 

 :   ذلك عل سبيل المثال ال الحرص ما يل 
 وبمستويات مختلفة، بما ف 

ر غب  خادشة و أي مالمسة جسدية غب  مرحب بها ذات طبيعة  -1  . ة مبر

الفرد    -2 ضد  الضمنية  أو  العلنية  للرضوخ  ال  أو التهديدات  عليه  عالقة  ضغط    
ف  االنخراط  أو 

 مشبوهة. 

الطبيعة   -3 ذات  اإلساءة  أو    
اللفظ  للحياءالتحرش       الخادشة 

ف  للرغبة  تلميحات  ذلك    
ف  بما 

 زبون. سواء زميل عمل أو   أخر  شخصإىل أو أمام ال أخالقية أو إلقاء نكات الالأخالقية  العالقات 

 مالبسه. لوصف جسم الشخص أو    باألدبمخلة  استخدام مصطلحات أو إيماءات ذات إيحاءات   -4

  عرض أو إرسال أو نرسر صور أو نكات أو مواد مسيئة أو   -5
  ذلك رسائل    ذات طابع غب  أخالف 

)بما ف 

  مكان 
( ف   

ون  يد اإللكب   العمل. البر
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    أو تتهاون  لن  ان إدارة المرصف  
 إدانته تطبيق اشد العقوبات ضد أي موظف يثبت التحقيق    تتسامح ف 

فعل   االجتماعيةالتلفظ  او  بارتكاب  والقيم  العادات    
وتناف  للحياء  وبيئة ت  وال   بعبارات خادشة  تناسب 

ية وسيتم    أنفا اليه    أشب  مما    أليا العمل وعل أي موظف يتعرض   التقدم بشكوى اىل قسم الموارد البرسر

 تامة. ية  رس التعامل مع الشكوى ب

 
 

 والسالمة   صحةال

عل   المرصف  الميحرص  العمل  ظروف  باألعمال    الئمةتوفب   الموظفي    للقيام  سالمة  لكافة  لضمان 

موصحة الموظفي     بيئة خالية   ولخلق ذلك    لتحقيق الممارسات والمعايب  القياسية    أفضلبتطبيق    ونلب  

وي الزبائن  او  للموظفي    سواًء  المخاطر  مسؤولية  من  عاتقكم  عل  وسالمة    الحفاظقع  عل سالمتكم 

 خالل: من اآلخرين 

سياسة   -1 الموظفي      إجراءاتو اتباع  جميع  من حصول  والتأكد  المرصف    
ف  المعتمدة  السالمة 

   عليها. 

  مكان العمل    تطبيق اجراءاتالتأكد من   -2
  حال وجود السالمة ف 

واشعار الجهات ذات العالقة ف 

  أيا من وسائل السالمة او احتمال حصول حوادث او  
  حال خرقها من    مخاطر خلل ف 

  أحد او ف 

  
   العمل. الزمالء ف 

  تخص إجراءات  -3
  الورش والندوات الن 

 . السالمة المشاركة ف 

 بك. تجنب ممارسة أي نشاط من شأنه التأثب  عل سالمتك او سالمة المحيطي    -4

 


