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 المقدمة

 
 

إىل تطبيق أفضل الممارسات فى مجال الحوكمة ، و ذلك من خالل تبنى قواعد وضوابط يسىع بنك التعمير واإلسكان 

  خاصة بالسلوك المهنى و 
 تتوافق مع التعليمات والضوابط الرقابية.  األخالف 

  
 
توافق بما ي السياسات الن  إعتمدها مجلس إدارة البنك فى هذا المجال إحدىتعارض المصالح" إدارة  سياسة " عد ت

  وكذلك  2011 لسنةتعليمات حوكمة البنوك الصادرة عن البنك المركزي مع 
قانون البنك المركزي والجهاز المرصفى

حيث تفرض هذة السياسة مجموعة من القواعد واألدوات الرقابية الكفيلة بتفادى وجود ،  2020 لسنة  194رقم 

 . ملية إتخاذ القرار المزيد من الشفافية عىل ع افةأى تعارض للمصالح بل وتهدف إىل إض

 

اف  مرصفنا المعتمدة من مجلس اإلدارة، كما يقوم تعارض المصالح" إدارة  "عىل تطبيق سياسة  مرصفنا  يعمل وبإشر

شيحات ومجلس اإلدارة بمراجعة هذه السياسة بشكل دوري بما يتناسب مع طبيعة أعمال البنك  لجنة الحوكمة والي 

يعية والرقابية، باإلضافة إىل تب   مجموعة من اإلجراءاتوالتطورات التشر
عارض فصاح عن حاالت تالمنظمة لإل نى

 المصالح وآلية التعامل معها. 
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 المصالح تعارضب المقصود 

 بمصلحة يتعلق المتخذ القرار  كان إذا القرار متخذ ستقالليةإو  موضوعية فيه تتأثر الذي الموقف أو الوضعهو 
  سواء القرار متخذ تهم معنوية أو مادية شخصية

 
  أو شخصيا

 
 األمر يتعلق عندما أو به، 1رتبطةالم   األطراف من أيا

  . به رتبطةالم   لألطراف أو  له شخصية مصلحة لتحقيق نشأةم  بال متعلقة لمعلومات القرار تخذم ستغاللإب

: يوجود حاالت تعارض مصالح يجب أن  ولتجنب ي
 -عمل البنك علي اآلن 

 اماال ز ى  لت  يعات بالقوانير  . المصالح بتعارض الصلة ذات المنظمة واللوائح والتشر
  ات وضع عي   المصالح تعارض حاالت  كتشافإ  ويتمها علي تنطوي حالة ىأ عن اإلبالغ أو عليها دالة مؤشر

  دراستها
 
 . تكرارها  لمنع الالزمة اإلجراءات تخاذإو  أسبابها وتحديد فورا

 الحاالت  لتلك البنك إدارة وكيفية (جدتو   إن ) المصالح تعارض حاالت  عن فصاحاال . 

 مجال ونطاق تطبيق هذه السياسة: 

  البنك بكافة 
كاته التابعةتشي هذه السياسة عىل جميع موظفى ى  جميع وكذلك قطاعاته وفروعه وشر  المنتسبير

 . الخارجية اإلسناد وجهات اإلدارة مجلس أعضاء فيهم بما التعمير واإلسكان لبنك

 الهدف من السياسة: 
  
ى ومجلس اإلدارة ولجان  إدارةتهدف هذه السياسة إىل بيان أسلوب البنك فى تعارض المصالح لكٍل من المساهمير

ى ومراقن   الحسابات،  ، البنك واإلدارة العليا  كما تهدف إىل  توضيح أمثلة   . األخري  2أصحاب المصالحو والموظفير

  إطار من 
نظمة فى ى والضوابط الم   للقوانير

 
  . الشفافيةو  الوضوحوحاالت لتعارض المصالح وكيفية التعامل معها وفقا

 عدة أمور منها: علي تؤكد السياسة كما 

 فصاح عنها. تعريف تعارض المصالح وإستقاللية تنفيذها واال 

 ح أمثلة عن حاالت تعارض المصالح. توضي 

  التعامل مع حاالت تعارض المصالح. وضع إطار عام لكيفية 

  العالقة به.  ىحماية مصالح البنك وجميع األطراف المتعاملة معه وذو 

  نع القرار محايدة وموضوعية. ص  ضمان أن تكون جميع عمليات 

 اهة. الحفاظ عىل المعايير األخ ى  القية والعدالة واليى

 ى مع البنك.  إكتساب  ثقة المتعاملير

 ى  إتخاذ اإلجراءات الالزمة م بالسياسة. بمرصفنا  مع أى من العاملير ى  ال يلي 

 موقف نشأ ع
ز
 البنك ف

ز
ز عليه  نه تعارض مصالح فإنهإذا حدث وأصبح أى عضو أو مسئول ف تخاذ إيتعير

 اإلجراءات التالية: 

 عن أى حالة تعارض ا -1
 
 مصالح. إلفصاح فورا

 فى أى مرحلة أو أى إجراء يرتبط بتلك الحالة. عدم المشاركة من الحالة المعروضة و اإلنسحاب  -2

                                                           
  الدرجة  األطراف الُمرتبطة:  * 1

كات ، واألشخاص الطبيعيون وأقارب  هم حن  األشخاص الذين يجمع بينهم إتفاق بغرض اإلستحواذ أو السيطرة الفعلية عىل  إحدي الشر

ى للسيطرة ا ى الخاضعير لذات لية لفعالثانية ، وكذا األشخاص اإلعتباريون الخاضعون للسيطرة الفعلية لذات األشخاص ، وكذلك مجموع األشخاص اإلعتباريير

كة بما يؤدى إىل  السيطرة الفعلية عىل  أى 
  الجمعية العامة أو مجلس إدارة الشر

ى
مارسة حقوقهم ف  منهما. األشخاص الذين يكون بينهم إتفاق عىل  م 

ى مع البنك   : أصحاب المصالح*  2 ى والمستثمرين والمتعاملير ى والموردين والعاملير ى والمودعير كل من له مصلحة مع البنك عىل إختالف أنواعها مثل المساهمير

 والجهات األخرى ذات العالقة. 
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 مجلسالأعضاء مع رئيس مجلس اإلدارة و تعارض المصالح  تجنب -1

 ةر مجلس اإلدارئيس  تطبيق السياسات عىلاإلدارة السياسات ذات العالقة بإدارة تعارض المصالح و يعتمد مجلس 

 للبنود التالية
 
 : واألعضاء وفقا

  ه أن يجمع إىل عضويته عضوية  لغير
ً
مثال ال يجوز لعضو مجلس إدارة أى بنك بصفته الشخصية أو بصفته م 

كة منح إئتمان ، أو    أى منهما. مجلس إدارة بنك آخر أو شر
 أن يقوم بأي عمل من أعمال اإلدارة أو اإلستشارة فى

 . (2020لسنة  194من قانون البنك المركزي رقم  122مادة )

 أو للجهة الن  يعمل بها مصالح جدية تتعارض مع واجباته، أو يكون من شأنها أن تؤثر فى  لعضو أال تكون ل

 حيدته أو إستقالليته فى المداوالت وإتخاذ القرار. 

 ة أو غير إلدارة العليا يجب عىل أعضاء المجلس وا اإلفصاح أمام مجلس اإلدارة عن أية منفعة مالية مباشر

ة تخصهم أو بالنيابة عن أطراف أخرى فى أي من الصفقات واألمور الن  تؤثر بشكل مباشر عىل البنك.   مباشر

   
لس عرض عىل  المجأي شأن ي   عىل كل عضو من مجلس إدارة البنك له مصلحة تتعارض مع مصلحة البنك فى

  محرصى الجلسة أن ي   ،إلقراره
ويت يشارك فى التص وال يجوز له أنبلغ المجلس بذلك وأن يثبت إبالغه فى

  شأن هذه العملية
ار شوعىل مجلس اإلدارة إبالغ أول جمعية عمومية بالشأن الم   الخاص بالقرار الصادر فى

 إليه قبل التصويت عىل القرارات. 

   ىل معلومات عبطريق مباشر أو غير مباشر  أو عمله وظيفتهأو  كل من يتلف  أو يطلع بحكم مهنتهحظر عىل   ي

ها أو إفشاؤ   معامالتهمأو األمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو ، العمالء أو حساباتهم أو ودائعهم أو بيانات عن 

ى كتم   وذلك ع عليها ال  الغير من اإلط ير
  غير الحاالت المرخص بها بمقتضى

مر هذا ويستالقانون،   أحكام فى

 . (2020لسنة  194من قانون البنك المركزي رقم  142) مادة  الحظر بعد تركهم للعمل. 

  نأن تكون ممارسات وترصفات أعضاء المجلس قدوة حسنة لكافة المستويات اإلدارية بالبنك عىل أيجب 

 .ينعكس ذلك عىل أداء وترصفات هذه المستويات

   الحساب أو تسهيالت إئتمانية أو ضمان من أى نوع لرئيس و  تحت تقديم تمويل أو مبالغحظر عىل البنك ي

الء أو ية جهة يكون هؤ أل أعضاء مجلس إدارته ومراقن  حساباته أو أزواجهم أو اقارب  هم حن  الدرجة الثانية، أو 

ى فيها ولهم سيطرة فعلية عليها، أو أ كاء أو مساهمير ارتها اء مجالس إدأعضقارب  هم حن  الدرجة الثانية شر

  حكمها  بصفتهم الشخصية
  من ذلك ما كان منها بضمانات نقدية وما فى

ستثنى من قانون البنك  123) مادة . وي 

 (. 2020لسنة  194المركزي رقم 

  
 
ى وأصحاب المصالح األخ يقوم المجلس بالعمل دائما ى والمودعير ى والعاملير ى ر عىل تحقيق مصالح المساهمير

  
  حالة ظهور أي شبهة تعارض إمتناع عن المصالح واإل وتجنب التعارض فى

تخاذ أي قرار أو المشاركة فيه فى

  مهام العضو او 
ى
اماته مع بذل العناية الواجبة لتحقيق ذلك. إمصالح ف ى  لي 

 للوائح التنظيمية لجميع العمالء وا 
 
بتعاد عن إل يعتمد مجلس اإلدارة سياسات تضمن المعاملة المتساوية وفقا

 و غير مباشر بالبنك. طة بشكل مباشر ألتفضيلية للجهات المرتبالمعاملة ا

 



 

P a g e 2021تعارض المصالح إدارة سياسة   6 |  

 

  أيقوم المجلس برقابة وإدارة  
ى إل مصالح الي تعارض محتمل فى دارة البنك وأعضاء مجلس اإلدارة والمساهمير

  ذلك إساءة 
ستغالل عمليات األطراف المرتبطة باإلضافة اىل  وضع إستخدام أصول البنك وإساءة إبما فى

ى بالبنكقواعد  قد يكون  أن يتلقونه من هدايا  وأفراد عائلتهم تنظم ما يمكن لرئيس وأعضاء المجلس والعاملير

  ، و تقديمها للتأثير عىل قرارات األعضاء فيما يتعلق بأعمال البنك
 ذلك يقوم المجلس باإلفصاح الالزم بما فى

خاصة رض المصالح والمعلومات الاإلفصاح للبنك المركزي المرصي عن سياسات البنك المتعلقة بتجنب تعا

 بالمعامالت مع األطراف المرتبطة. 

 

ي الحسابات -2   تجنب تعارض المصالح مع مراقب 

ي إطار حرص إدارة البنك عل عدم تع
ز
ي الحساباتف  رة غتر يقوم أعضاء مجلس اإلدا ارض المصالح مع مراقب 

ز  ز أو الُمستقلير ي لجنة المراجعة أعضاء  التنفيذيير
  :باآلن 

 األمور المتعلقة بإ  
ى مراقن   الحسابات وتحديد أتعابهم وكذلك النظر فى اح تعيير  . هم أو إقالتهمستقالتإقي 

 ذات الوقت  
ى فى راجع حسابات أكير من بنكير  .ال يجوز للمراقب الواحد أن ي 

  البنك الذي يراجع حساباته أو  
 فى
 
 .قدم خدمات لهيال يجوز لمراقب الحسابات أن يكون مساهما

 ئتمانية أو ضمان من أي نوع لمراقن   إدم البنك أي تمويل أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيالت ال يق

  من ذلك ما كان منها بضمانات نقدية وما  الحسابات أو أي طرف ذي صلة بهم حن  الدرجة الثانية
ستثنى وي 

  حكمها 
 . فى

  عة بخالف مراجه خدمات لصالحمراقن   الحسابات بأداء العرض عىل  لجنة المراجعة لإلذن بتكليف  عند

يات يخل بمقتضبما ال  مع األتعاب المقررة لهماألعمال  تناسبأن تلجنة عىل  لاحرص ت، القوائم المالية

 .ستقاللهماإ

  
 
ة ام بإبالغ البنك المركزي مباشر ز ي الحاالت اآلتية:  علي مراقب الحسابات اإللت 
ز
 ف

 .الماىل  للبنكالوقوف عىل أي معلومات تؤثر عىل سالمة األداء  -أ

 . تهأو سمع البنك قيام اإلدارة بأي أنشطة تؤثر عىل  سالمة -ب

  نظام الرقابة الداخلية -ج
ى
  المصالح أو أي خلل ف

ى
  .وجود تعارض ف

 . (2020لسنة  194من قانون البنك المركزي رقم  126)مادة 
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ز بالبنك مع تجنب تعارض المصالح  -3  العاملير

  
ز
ام والحوكمة المؤسسية التواصل مع حالة التعرض ألية حالة غتر واردة أدناه يجب أن يتم ف ز  قطاع اإللت 

 ام بتطبيق مبدأ العدالة والحيادية فى التعامل ى ى ببنك التعمير واإلسكان اإللي  البعد و  يجب عىل كافة العاملير
( وكذا األطراف الخارجية -الرؤساء  -مع جميع األطراف الداخلية )الزمالء  عن تعارض المصالح ى  المرؤوسير

(  -الموردين  -) العمالء  ى ات شخصية عن طريق و ، المنافسير ى  هذهيجب عدم الحصول عىل منافع أو ممير
رفتها تم معاألطراف من خالل التالعب أو اإلخفاء أو التدليس أو سوء إستخدام المعلومات والبيانات الن  

  بحكم العمل فى البنك. 

  اهة وأن يمتنعوا عن قبول أية هدايا أو مزايا ى ى باليى كال قد بأي شكل من األش هو ما شابأيجب أن يتمتع العاملير
شكل و غير نقدية بأهدايا سواء نقدية  ةيأمتناع عن قبول يجب اإل حيث  يكون له تأثير عىل قرارات العمل. 

و من أى أطراف أخرى تتعامل مع البنك فى معامالت يكون الموظف أو غير مباشر من عمالء البنك أمباشر 
 ئو مس

ً
 عنها.  ل

  حظر عىل  كل من يتلف  أو يطلع بحكم مهنته أو وظيفته  أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر عىل معلومات ي 

و الخزائن الخاصة بهم أومعامالتهم  إفشاؤها أو أو بيانات عن العمالء أو حساباتهم أو ودائعهم ، أو األمانات أ

  أحكام  القانون، ويستمر هذا 
  غير الحاالت المرخص بها بمقتضى

ى الغير من اإلطالع عليها وذلك فى تمكير

 (. 2020لسنة  194من قانون البنك المركزي رقم  142الحظر بعد تركهم للعمل. ) مادة 

  ى الحفاظ عىل  شية المعلومات المتعلقة بالبنك وعدم إساءة قيق ستخدامها لتحإيجب عىل جميع العاملير

 أأية منافع شخصية لهم 
 
ستغالل المعلومات أو المراكز المالية الن  إطلع عليها إ و ألحد أقارب  هم كما يحظر تماما

تب عليها تعارض ة عملهم بالبنك بطريقة قد يي  ى المصالح الشخصية لهم من العاملون خالل في  ناحية  بير

 .ومصالح البنك والعمالء من ناحية أخرى

  ى أو يبيع أو يؤجر أو يستأجر أو يتملك من ال يجوز لبنك التعمير واإلسكان بشكل مباشر أو غير مباشر أن يشي 
ى بالبنك أو من أقارب  هم إال إذا كانت تعود بالنفع عىل البنك وتم إجراؤها ب فى سواء شكل عادل و أى من العاملير

ى مصالح شخصية ألى معاملة تم الدخول فيها مع البنك ،  جود  حالة و أو فنر حالة إذا كان لدى أى من العاملير
ام والحوكمة  ى  لقطاع اإللي 

 
ى فيجب اإلبالغ فورا ى أقارب أحد العاملير ى البنك وبير عالقة تجارية بشكل أو بآخر بير

 المؤسسية عن هذة العالقة فور إكتشافها. 

 ى أو أقارب  هم غير مسموح للعا  أن يقوموا بعمليات تجارية شخصية مع العمالء.  ثانيةالدرجة ال حن  ملير

  ة تفضيلية ى ى اليجب الحصول عىل مير   الدرجة الثانية  ألقارب العاملير
كات العمالء بحكم عالحن    شر

ى
قات ف

 العمل معهم مما قد يؤثر عىل موضوعية وحيادية متخذ القرار. 

  ها عىل  أنها تدر ى تجنب الشبهات وأال يقوموا بأية أعمال داخل البنك قد يتم تفسير ى عىل كافة العاملير يتعير
ى بالبنك أال    عىل كافة العاملير

ى أو أحد أقارب  هم أو أحد أصدقائهم، وينبىعى مصلحة شخصية تعود عىل العاملير
ت توكيالت القانونية والشخصية أو أي عمليايقوموا بعمليات الضمان أو الموافقة عىل  منح القروض أو قبول ال

 ،من هذا النوع لعمالء البنك الذين تربطهم صلة قرابة أو نسب أو صداقة خاصة أو التعامل عىل حساباتهم 
  ح

ى
ى فيجب اإلبالغ الفور الة وجود عالقة تجارية بشكل أو بآوف ى أقارب أحد العاملير ى البنك وبير لرئيس  ىخر بير

ام ى  كتشافها. العالقة وقت إ  عن هذه قطاع االلي 

 حظر أن يقوم الموظف بإجراء معامالت عىل حساباته الشخصية أو حسابات أحد أقاربه حن  الدرجة الثانية ي
 بالسحب من حسابه الشخض  من خالل خزينته.  قيام التيللر )يقصد بذلك تنفيذ طلب العملية( مثل: 
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  ى ببنك التعمير واإلسكان أيه مبالغ مالية من أطراف خارجية مثال )عمالء ض أى من العاملير  أن يقي 
 
ال يجوز نهائيا

، أو أيه أطراف خارجية ذات صلة بالبنك(  ى ى أو متوقعير  ويقصد بذلك السلفيات الشخصية الن  ال تتم، حاليير

 عن طريق جهات خاضعة للضوابط الرقابية. 

  ى ة ولو بطريقة غير  العمل لدي جهات خارج البنك بمرصفنا غير مسموح ألي من العاملير   من ذلك ويست ، مباشر
ثنى

  
  -:  اآلت 

  حالة -1
ات أو  فى ى بإلقاء محاضى عىل  يجب الحصول ، فى المعاهد المرصفية أو الجامعاتتدريس القيام العاملير

 . والعضو المنتدبئيس مجلس اإلدارة ر  موافقة من السيد األستاذ/ 

كات المساهم فيها البنكالسادة  -2  . ممثىل البنك فى الشر

كة -3  فى مجلس إدارة جمعية أو شر
 
 حيث يجبجتماعية أو خدمية إأي أنشطة  أو مالك  أو إتحاد  أن يصبح عضوا

ام والحوكمة المؤسسيةموافقة الحصول عىل   ى   . مسبقة من إدارة البنك العليا وقطاع اإللي 

 مع مصالح البنك(يجب ) 
ً
 . أال يمثل أى نشاط خارج  أى تعارضا

 

  مناقصات أو موظف مزاولة األعمال التجارية وتأال يجوز ألي  
اء األسهم أو الدخول فى كات وبيع وشر سيس الشر

ى الذين يطلعون بحكم وظيفتهم عىل     غير مواعيد العمل الرسمية وباألخص الموظفير
ها ولو فى مزايدات أو غير

 خلية مرتبطة بهذه األنشطة. ومات دامعل

  شح فى المناصب العامة )مجلس   عىل هؤالء الذين يختارون الي 
ماعية جتإأو نقابات أو مناصب  النوابينبىعى

ه سم البنك أو شعاره أو ممتلكاتإستخدم ي  ال وأن الشخصية أو السياسية هم بأفكار  أن ال يتأثر عملهم.الخ( .. 

ية وأصوله  يأسيارات، ماكينات التصوير، التليفونات، فاكس،  مثل )أو موارده البشر   جهزة الحاسب، الي 
وتى د اإللكي 

نت الخاص بالبنك،  ى فى البنكنظام اإلني  يتم الوعد  أال و  الخاصة.  همأو أهداف تهم( لتقوية ودعم أنشط ، والعاملير

ى للتصويت لقرار أو شخص بتسهيل إجراءات معينة داخل البنك للتأثير عىل الن ى اخبير  . معير

  يجب عىل الموظف مناقشة اإلجراءات المناسبة مع ، ع القطا قبل أن يمارس موظف البنك أية نشاط سياس 

  
ام والحوكمة المؤسسيةوعرض طلبه عىل  القانوتى ى   البالبنك لتجنب  رئيس قطاع اإللي 

نسب إىل د قمخاطر الن 
 
ت

ات محتملة أخرى غير مقصودة يمكن   أن يؤديها هذا النشاط. البنك، وكذلك مراجعة أي تأثير

  
ً
عن أن ممارسة األنشطة السياسية تكون  يجب أال تمارس األنشطة السياسية الفردية خالل ساعات العمل، فضال

 شخصية وال يتم إدراج الصفة الوظيفية المرتبطة بالبنك فيها بأي شكل من األشكال.  بصفة

 قد دير كل موظف شئونه المالية بشكل مسئول خالل أو بعد وقت ي  
العمل بكل نزاهة، لتفادي المواقف الن 

:  ا ، بما فيه تنعكس بشكل سلن   عليه بوجه خاص وعىل البنك بشكل عام  
 اآلت 

  دفع المستحقات والوفاء بالتعهدات. اإل -
ى
ام ف ى  لي 

 . دخله والحرص عىل الوفاء بقيمتها  تجنب إصدار شيكات أو أوامر دفع ال تتناسب مع -

 

   أعمال أو تقديم خدمات لجهة أو لبنك آخر منحظر عىل  الموظف ممارسة أي ي  
ك افس للبنأعمال أو المشاركة فى

 من شأنه أن يكون مو 
 
 . بمرصفنا  لتعارض المصالح ضعا
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 ى أ ى  قاربيمنع مرصفنا تعيير ى  العاملير   الدرجة الثانيةالحاليير
 . حن 

  عدم وجود صلة قرابة بذات الفرع أو  
  حالة إسيقوم مرصفنا بتنظيم عمل األقارب بما يقتضى

تحداث اإلدارة ، وفى

اف المباشر  نظمة. وال يجوز بأي حال من األحوال أن يعمل موظف تحت اإلشر ام بالقواعد الم  ى صلة قرابة يتم اإللي 

  نفس اإلدارة
 . ألحد األقارب حن  الدرجة الرابعة فى

   من أشكال تعارض المصالح ي 
ً
ى داخل البنك شكال ى متعارضير ى أداء عملير  ال: ومنها عىل سبيل المثعد الجمع بير

  تنفيذه.  -
  تقييم أداء لعمل سبق له القيام بتنفيذه أو شارك فى

 مشاركة الموظف فى

  وظائف وضع المعايير أو اإلجراءات ووظائف التقييم أو اإل  -
  نفس الوقت. مشاركة الموظف فى

 ستالم فى

   ذلك أفراد العائلة، بملتسهيل التعامل عىل األسهم حظر إفشاء أي معلومات بأي صورة ألي شخصي  
و أ ا فى

اء أسهم أو يمدوا شخص الذين بدورهم قد يقومون  األقارب  . خر بالمعلومات آببيع أو شر

  ى بالسوق أو التعامل إال يجوز ستغالل المعلومات المتوفرة عن بعض مساهمات البنك وغير المتاحة للمتعاملير

  أسهم ذات عالقة مع البنك
ى الذينوي   ،فى يطلعون عىل تلك المعلومات الجوهرية غير المتاحة  حظر عىل العاملير

كات يتعامل عليها  للعامة اء أسهم أيه شر نتيجة لطبيعة عملهم أو أثناء قيامهم بواجباتهم ومسئوليتهم الوظيفية شر

 . سم زوجته أو أبنائه القرص أو كشف هذه المعلومات ألشخاص خارج البنكإالبنك بإسمه أو ب

 ى بجميع ا م العاملير ى  لتعليمات الصادرة من البنك المركزي واللوائح المنظمة للعمل. يلي 

 حالة و) 
ز
ز عل الموظف اإلفصاح عن هذا التعارض لقطاع ي، المصالححدى حاالت تعارض إل  التعرضف تعير

ام والحوكمة المؤسسية وإتخاذ اإلجراءات الال ز ر للبناإللت   ك(. زمة للحيلولة دون وقوع ضز

 

 الموردينو تجنب تعارض المصالح مع جهات اإلسناد الخارجية  -4

  كة تابعة للبنك  -سكان عىل أال يكون مقدم الخدمة يحرص بنك التعمير واإل   -إذا لم يكن شر
 
أو متحكم فيه  مملوكا

بل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك أو أحد مديرين اإلدارة العليا بالبنك أو أحد أقارب  هم حن  الدرجة قمن 

 الثانية. 

  يجب 
 
كات أو  إخطار البنك رسميا ى أصحاب الشر   حالة وجود عالقة نسب أو مصاهرة ما بير
 مثليهم وموظفى مفى

 
 
  المصالح.   رضعات وجود ة أحكامهم و ستقالليإعىل  البنك بما يؤثر سلبا

 فى

 

  تعارض المصالح حاالت  اإلبالغ عن -5

  ى بمرصفنا   حالة عىل كل من العاملير
 فى

 
  المصالح يرصى بمصالح البنك أو أصحاب المصالح  وجود تعارضا
ألخري افى

 
 
  أن يقوم باإلبالغ فورا

 
بلغ لسياسة اإلبالغ وفقا  .بالبنك عن المخالفات وحماية الم 

  ام يختص ى    (لحوكمة المؤسسية)اإلدارة العامة لقطاع اإللي 
  وبحث البالغات الن 

ر بتلف 
 
عن أي طاع   القإىل فعت

ام والالتنفيذية بالبنك،  تحت تعارض المصالح لكافة الوظائفشتباه قد يندرج إ ى حوكمة ولرئيس قطاع اإللي 

، ويرفع  المؤسسية ى  صالحية الوصول لكافة المعلومات والسجالت والملفات والعاملير
 
  يراها  بالحاالت  تقريرا

الن 

 
 
 إل  والعضو المنتدب بالتوصيات إىل  رئيس مجلس اإلدارة هامة مشفوعا

 
 ئيس قطاعر ، ويجوز لتخاذ ما يراه مناسبا

ام حفظ البالغ المقدم إذا اإل ى  .عدم وجود حالة تعارض مصالحى أرتإلي 

 

   
ُ
م بنك التعمتر واإلسكان بحماية األفراد الذين ي ز  . التقارير المتعلقة بتعارض المصالحعدون يلت 
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 متثال للسياسةعواقب عدم اإل  -6

 

 
 
عد هذه السياسة جزءا

 
  واأل البنك  سياساتال يتجزأ من  ت

، الداخلية ومكملة لالئحة السلوك المهنى  
 ةذا فإن مخالفلخالف 

امات الواردة بها قواعدها واإل ى  لالئحة الجزاءات المعتمدة بمرص  وتحمله التبعات لةءعرض المخالف للمسا تلي 
 
 فنا. وفقا

 

 مراجعة السياسة  -7

 

 ة بمراجعة السياسالمؤسسية قتضت الحاجة وتقوم إدارة الحوكمة إمن   يتم تحديث السياسة بصفة دورية

شيحات  والعرض عىل لجنة الحوكمة  .تهاعتماد السياسة وتعديال إويتوىل مجلس اإلدارة والي 

   نشر السياسة عىل
 
وتى للبنك ويشار إليها بتقرير الحوكمة وبالتقرير السنوى للبنك. ت  الموقع اإللكي 

 


