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  الهدف ومجال التطبيق: أوالًً

 مؤسـسة ماليـة دوليـة تـسعي         )المصرف(يقيا   العربي للتنمية اإلقتصادية في افر     المصرف    1.1

ة لسكانها وتنمية   يظروف المعيش الللمساهمة في تحقيق التنمية في البلدان اإلفريقية وتحسين         

  .روابط التعاون بينها وبين األمة العربية
 

المبادئ األساسية لألخالقيات المهنية التي علـى العـاملين          )المدونة(هذه    مدونة السلوك  تفصل    2.1
 وتكمل بهذا الصدد األحكام الواردة في إتفاقية  إنشاء المصرف والنظام            ،المصرف اإللتزام بها  ب

  . للموظفيناألساسي

 المدونة إلى ضمان اإللتزام التام بالمبادئ واألسس التي نـصت عليهـا إتفاقيـة إنـشاء                 ترمي   3.1
مبادئ وقيم األخـالق     وإقامة عالقات وظيفية مبنية على       ،المصرف والنظام األساسي للعاملين   

  .المهنية لتعزيز كفاءة العاملين بالمصرف

 أيـا  ،ظـام األساسـي  لنلمصرف الذين تنطبق عليهم أحكام ا على كافة العاملين با   المدونة   تطبق    4.1
ن الذين يؤدون   اقد معهم عقوداً خاصة واإلستشاريي    ن المتع  وكذلك العاملي  ،همبتكانت درجاتهم ور  

  .مهام محددة للمصرف

  مقتضيات عامة: اًيثان

  .نظمة المعمول بها في المصرف جميع العاملين بالمصرف واجب اإللتزام باللوائح واألعلى    1.2

  سكوت المدونة الموظف من واجب اإللتزام بالـضوابط األخالقيـة حـين التـصرف              اليعفي    2.2
  .   بالعمل لتبين ما أشكل عليه رؤسائهوالرجوع إلى

لسلوك الموظفين بالمصرف التحلي بالمهنية والجدية في إطار من التعاون           المقومات األولى    من   3.2
و تؤثر سلبا على    / تخالف ذلك أو  والعمل الجماعي واإلحترام المتبادل وعدم الخوض في قضايا         

  .الجو الصحي للعمل و عالقات الموظفين بعضهم ببعض

اليحق له    و ،قة بأدائه بالمصرف   فيما يقوم به من أعمال ذات عال       لموضوعية با  الموظف يلتزم    4.2
  .منح أي امتياز أو معاملة تفضيلية تمس بحياده اتجاه المتعاملين مع المصرف وشركائه

 ملكا الموظف في إطار عمله   الوثائق والمذكرات والتقارير والدراسات التي ينتجها         جميع تعتبر   5.2
  .للمصرف وينطبق عليها ماينطبق على وثائق المصرف األخرى

 وخدماته ومنشآته وعدم استخدامها     وتجهيزاته  ممتلكات المصرف   الموظف المحافظة على   على    6.2
الترشيد عنـد   على  لزمه الحرص   يكما   ، أوألغراض غير التي إعدت لها     ،لألغراض الشخصية 

استخدام موارد المصرف وخدماته ومنشآته وكذلك عند الصرف من أموال المصرف ألغراض            
  .العمل
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    و اإلخالص للمصرفب الوالءواج: اًثالث
 وحده ولـيس   للمصرف  جميع العاملين بالمصرف، عند ممارسة أعباء وظائفهم،       يكون والء  "   1.3

وعليهم اإلمتناع عن أي عمل اليتفق مع الصفة الدولية لوظيفتهم أو مـع             . ألية سلطة أخري  

  ؛1"استقاللهم

جـاهلوا أي    وأن يت  ،قاللية قـرارهم   العاملين بالمصرف، بالخصوص، المحافظة على است      ىعل  2.3 
 من اي جهة غير المصرف بما في ذلـك حكومـات دولهـم              تعليمات تتعلق بعملهم بالمصرف   

  ؛ إذا ما تعارضت مع تعليمات رؤسائهم بالمصرفاألصلية

 الشخصية  م ونزعاته م ومصالحه متؤثر أهواؤه   أن ال   على ، أيضا ،العاملون بالمصرف  يحرص    3.3
 ونها؛والتؤثر علي القرارات التي يتخذ للعمل معلي أدائه

 تعارضت مواقف وقرارات المصرف مع قناعات الموظف فإن على الموظف تبني موقـف              إذا    4.3
   .المصرف والدفاع عنه

  

  تعارض المصالح : رابعاً
 الموظف بالمصرف أن يتفادى أي وضعية يمكن أن تؤثر فيها مصالحه الشخـصية علـى       على   1.4

  . فتهأدائه لمهام وظي

 العاملين واجب عام بابالغ المصرف بأية معلومات عن أنشطة أومصالح أوعالقات لهـم              على   2.4
 أي قرار بإسناد مهمـة مـا        ها أن تؤثر على   يمكن أن تتضمن تعارضا في المصالح أو من شأن        

  .لهم

 الموظف أن يخبر رئيسه المباشر عن أي تعارض في المصالح يمكن أن ينـشأ بمناسـبة                 على   3.4
 بين مصلحة المصرف أو شركائه والمصالح الشخصية للموظف أو عائلته أو            ،ممارسته لمهامه 

  .معارفه

 الموظف عن استخدام المعلومات التي تصل إلى علمه عبر العمل بالمصرف ألغراضـه              يمتنع   4.4
  .الشخصية أو ألية أغراض أخرى ال تخدم العمل

، بصفة خاصة، أو الذين لهم يـد        الخدمات للمصرف  الموظفين المكلفين باستجالب السلع و     على   5.4
أن يطلبو إعفاءهم من أي اجراءات شراء للسلع أو استجالب للخدمات تكون شـركات     ،في ذلك 

أو مكاتب لهم مصالح بها أو إلقاربهم أو معارفهم طرفا فيها وأن يوضـحوا لرؤسـائهم ذلـك                  
  .كسبب لطلب اإلعفاء

لمصرف يكون قد تقدم بطلب لإلكتتاب في جهة خارجيـة،           حظرا باتا على أي موظف با      يحظر   6.4
  أن يتولى بصورة مباشرة اتخـاذ      ، أو سبق له العمل بها     ،أوتلقى عرضا أو وعدا باإلكتتاب بها     

                                                 
 . �� ا������ ا����ء1- 30ا	��دة  1



 4

كما علـى   . قرارات بالمصرف في إطار عمله ذات صلة بروابط مصالح للمصرف بتلك الجهة           
 له صالحية اتخاذ القـرار وطلـب منـه          الموظف ابالغ رئيسه المباشر في حالة ما إذا لم تكن         

  .مباشرة عمل ذي صلة بالجهة المعنية
  

   التفرغ:اًخامس
  2"…يجب على الموظف التفرغ الكامل ألداء واجبات وظيفته"    1.5

  

  . الموظف بالمصرف أن يخصص كامل وقت عمله وجهده ومقدراته للمصرفعلي    2.5
  .جر مالم يرخص له المصرف كتابة بذلك علي الموظف ممارسة أي عمل خارجي بأيحظر    3.5
للموظف القيام بأي نشاط يمكنه من تحقيق كسب مادي من خالل اإلستفادة من صـفته                اليجوز  4.5

 .كموظف بالمصرف
  . ممارسة أي نشاط خارجي مرخص به من قبل المصرف خارج أوقات الدوام الرسميتكون     5.5
  

  :حفظ السر المهني: اًسادس
 جميع المعلومات المتصلة بعمل المصرف ونشاطه وخططه وبرامجه، وذلـك إال      ،تعتبر سرية "   1.6

وال يجوز للموظف أن يفشي أو أن       . بالقدر الذي تتناوله بيانات المصرف وتقاريره المنشورة      

 إلى آخرين أية معلومات عن عمله إال حسب ما يتطلبه أداء العمل وفي حدود مايـسمح                 ينقل

    .3."مبه المدير العا

 سـواء   ، المعلومات والوثائق ذات الطابع السري للمصرف       واجب المحافظة على    الموظف على   2.6
 أو حتي تلك التي يحصل له العلم بوجودها         ،تلك الموضوعة تحت مسؤوليته أو التي يطلع عليها       

ضرورة توخي  ويتضمن هذا الواجب    . دون أن يطلع عليها أو يكون له الحق في االطالع عليها          
والوثائق السرية وبذل العناية المطلوبة لمنع اطـالع         لحذر الشديد حين التعامل مع المعلومات     ا

   . من ليس مخوال بذلك عليها

 إفشاء ما  خاصة بالمصرف أو   أن يبتعد عن التفريط فيما يستأمن عليه من أسرار          الموظف على   3.6
عمـل وبعـد انتهـاء عالقتـه     أثناء الوثائق غير معدة للنـشر  يصل إلى علمه من معلومات أو   

  .بالمصرف

 ألي وسيلة إعالمية أو بشكل عمومي بإسم المصرف مالم          تصريحاإلدالء بأي     للموظف ال يحق    4.6
وفي هذا اإلطار يتم العمل على تحديد من         .من جهة مختصة بالمصرف   كتابة  يكن مخوال بذلك    

  .رفهو مخول بالحديث باسم المصرف خالل المهمات التي يوفدها المص
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    النزاهةالحياد و: سابعاً

اليجوز للموظف قبول أية هدايا أو مكافآت من أي نوع من حكومـة أو هيئـة أو مؤسـسة                   "    1.7   

حكومية أو غير حكومية تكون لها عالقة مباشرة بعمل المصرف، كما اليجوز لـه قبـول أي                 

ال تتبع وطنـه إال     نوط أو وسام أو درجة شرف من أي حكومة غير حكومته أو من أية هيئة                

    4".بإذن كتابي مسبق من المدير العام

عليه رفـض   وإذا تعذر  .اللباقة قبولها  و  اللياقة  للموظف قبول الهدايا الرمزية التي تقتضى      يمكن    2.7
  . بإسم المصرف وإبالغ رؤسائه بها وتسليمهاها قبوله فإن لاألوسمة

ية مبالغ ماليـة أو إمتيـازات عينيـة مـن            على الموظفين بالمصرف حظرا باتا قبول أ       يحظر    3.7
  .وشركات المقاوالتالمتعاملين مع المصرف بمن فيهم الحكومات والمكاتب اإلستشارية 

 الخبراء المسؤولين عن عمليات المصرف القيام باتصاالت مباشـرة          ، بشكل خاص، على   يمنع   4.7
والت من شأنها التـأثير     وشخصية أو تنمية عالقات خاصة بالمكاتب اإلستشارية وشركات المقا        

  . الممولة من المصرف العملياتنفيذت شفافيةعلي حيادهم أو المساس بالجو المهني الذي يضمن 

 أيضا على هؤالء الخبراء التأثير سلبا علـي موضـوعية إجـراءات اسـتجالب الـسلع                 يمنع   5.7
 و التأثير على  أ لطرف أو إبالغه بمعلومات سرية     سواء باإلنحياز  ،والخدمات لعمليات المصرف  

  .موضوعية قرارات الجهات المستفيدة 

   في السلوك اإلستقامة: اًثامن
  ،5."قد يكون من شأنه اإلساءة إلي المصرف...  اإلمتناع عن أي عمل ) الموظفعلى"(   1.8

في ذلـك    بما   ،من شأنه أن يضر بسمعته أو سمعة المصرف         الموظف اإلبتعاد عن كل ما     ىعل   2.8
الدول التـي    في، وخاصة    سواء داخل دولة المقر أو خارجها      ،لآلداب العامة ية  التصرفات المناف 

  .يؤدي بها مهام للمصرف

  .م إلتزاماته المالية اتجاه الغير الموظف التزام النزاهة في تعامالته بشكل عام وإحتراعلى   3.8

ظم وخصوصيات   وعليه أن يحترم ن     بكل لباقة واحترام   المتعاملين مع المصرف    الموظف يعامل   4.8
  .الدول المستفيدة من عون المصرف

على أساس من اإلحترام والتعاون مهما كانت ثقافـاتهم          بالعمل   هءزمالوظف أن يعامل     الم ىعل   5.8
  .أو دياناتهم أوجنسياتهم وأن يبتعد عن اإلساءة إليهم بالقول أو الفعل

ـ  لة الموظفات بالمـصرف بمـا يليـق بهـن          من الواجب معام   يكون   6.8 ن إحتـرام ومراعـاة      م
   .حظرأي تمييز في المعاملة على أساس الجنسخصوصياتهن كما ي
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   :اإللتزام بواجب التحفظ:  اًعتاس
  .6."ال يجوز للموظف أن يمارس أي نشاط سياسي"   1.9

  .7..." لوظيفته أو مع استقاللهدوليةال اإلمتناع عن أي عمل اليتفق مع الصفة)  الموظفعلى"(   2.9

 أو   غير أنه يحظر عليـه اإلنـضمام لألحـزاب         ،للموظف التصويت واإلهتمام بشؤون بلده     يحق   3.9
  . السياسيةالمنظمات

 كالـصحافة المكتوبـة أو    إبداء آراء سياسية كتابة أو عبر الوسائط اإلعالمية       الموظف يمنع علي   4.9
في سياق يؤدي   ية  عن آراء سياس  شفويا  التعبير  كما يحظرعليه    والتلفزيون،أاإلذاعة  األنترنت أو   

 .إلي ربطها بصفته كموظف بالمصرف

 بما ال يؤثر    اإلنخراط في المنظمات ذات الطابع الخيري      للموظف ممارسة العمل األهلي و     جوزي    5.9

  . ويتعين عليه في هذه الحالة التصريح بذلك لرئيسه،على عمله بالمصرف

  :ودولة محل العملاحترام قوانين دولة المقر:  اًعاشر
أخرى يقوم بعمـل فيهـا       دولة   أيةوترم بشكل تام قوانين دولة المقر        واجب الموظف أن يح    من   1.10

  .السلطات التنفيذية والقضائية بهاكذا  ولفائدة المصرف

 . بدولة المقر أو الدولة التي يمارس مهامه بها الموظف إحترام النظم المعمول بها واآلدابىعل    2.10

هـي  المقـر   بموجب إتفاقيتي اإلنـشاء و     لموظفي المصرف ات الممنوحة    واإلمتياز الحصانات   3.10

 واجباته المدنيـة والقانونيـة    من اإللتزام ب   والتعفي الموظف     فحسب،  بالمصرف لمصلحة العمل 
  .واليجوز أن تستعمل هذه اإلمتيازات خارج هذا اإلطار ،وإلتزاماته الشخصية التعاقدية
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