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 املـادة األولى: نطاق التطبيق 

ة"، على مستخدمي بنك املغرب، املشار إليه فيما يلي تنطبق مدونة األخالقيات، املشار إليها فيما يلي ب"املدون 1.1

 ب"البنك". 

سواء منهم  ،النظاميون  واملستخدمون  العاملتطبيق أحكام هذه املدونة، يقصد باملستخدمين الوالي واملدير   2.1

خاص مون أو املتدربون، وكذلك املستخدمون املوجودون في وضعية إلحاق واملستخدمون املتعاقدون واألشاملرس  

 امللحقون بالبنك أو املوضوعين تحت تصرفه.

يصبح املستخدمون غير خاضعين ألحكام هذه املدونة ابتداء من تاريخ توقف عالقة عملهم مع البنك ألي سبب من   3.1

األسباب. ومع ذلك، فهم يظلون ملتزمين باألحكام املتعلقة بالسر املنهي وبواجب التحفظ املنصوص عليهما في املادة 

 أدناه. 7

يتقيد املستخدمون املوجودون في وضعية إلحاق أو الذين تم وضعهم تحت تصرف مؤسسة مغربية أو أجنبية أو   4.1

دولية بالقواعد األخالقية الجاري بها العمل في املؤسسات املستقبلة. إال أنه في حال كانت أحكام هذه املدونة أكثر 

 رها في سلوكهم.، ينبغي على املستخدمين عندئذ استحضاتقييدا

 دور املديرين واملكلفين بالوظيفة :2املـــادة 

يتخذ املديرون واملكلفون بالوظيفة، املشار إليهم فيما يلي ب"املديرين"، كافة التدابير املالئمة الحترام أحكام هذه  1.2

 املدونة داخل الوحدات املكلفين بها.

دنيا يجوز للمديرين تعزيزها حسب األنشطة الخاصة التي تعد القواعد املنصوص عليها في هذه املدونة قواعد  2.2

تضطلع بها الوحدة التابعة لهم، وذلك بعد استشارة لجنة األخالقيات، في إطار التقيد بالقواعد القانونية 

 والتنظيمية الجاري بها العمل.

البنك، بما  سمعةب املساسه شأن ومن ،عليهيمكن للمدير العام واملديرين إخبار الوالي بأي حدث جسيم اطلعوا  3.2

 في ذلك الوقائع املتعلقة بمستخدمي أو والية البنك، والتي يرون أنها مخالفة ملدونة األخالقيات. 

يقوم املسؤول عن مديرية الشبكة والتواجد امليداني بمركزة املعلومات الواردة من مسؤولي الفروع والوكاالت 

 لى الوالي.بشأن األحداث السالفة الذكر قبل رفعها إ

 يتعين على املديرين القيام، على الخصوص، بما يلي: 4.2

 سيماال  وتذكيرهم بالتزاماتهم الخاصة، إطالع املستخدمين العاملين تحت مسؤوليتهم بأحكام هذه املدونة •

 فيما يتعلق بما يلي:

 احترام السر املنهي وواجب التحفظ؛ -
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 ؛لحساسةاعدم استعمال املعلومات  -

عن العالقات الشخصية مع املؤسسات الخاضعة لرقابة  الناجمة تضارب املصالحتدبير حاالت  -

ضيه؛  البنك أو مموني البنك أو زبنائه أو مفوَّ

 أدناه؛ 19و 18و 17احترام سياسة الهدايا والدعوات واملزايا املختلفة، طبقا ألحكام املواد  -

 التصريحات واإلجراءات الشكلية األخرى. -

 أدناه أو شطبهم منها؛  26املعنيين بتسجيلهم في قائمة الوظائف الحساسة املشار إليها في املادة  إشعار املستخدمين •

أدناه لحقيقة واقع العمل، مع  26التحقق، باستمرار، من مطابقة قائمة الوظائف الحساسة املحددة في املادة  •

 اقتراح التعديالت الواجب إدخالها في حال انتفاء ذلك؛

إلكترونية مؤمنة، بالقوائم اإلسمية وفق ما هو منصوص  بطريقةالفتحاص الداخلي واملخاطر، تزويد مديرية ا •

 أدناه، وكذا بكل التحيينات التي تدخل عليها؛ 26من املادة  2عليه في الفقرة 

االحتفاظ بجميع التصريحات املتعلقة بتضارب املصالح ومسك سجل محين يشمل جميع حاالت تضارب املصالح  •

 أدناه؛ 10عليها في املادة  املنصوص

 أدناه. 19تحيين سجل الهدايا والدعوات املشار إليه في املادة  •

 

 دور مراسلي األخالقيات :  3املادة 

يساعد املديرين في أداء دورهم املتعلق باألخالقيات نوابهم بوصفهم "مراسلو األخالقيات". ويشكل هؤالء صلة   1.3

 اخل الوحدات التي ينتمون إليها. ويساهمون على الخصوص فيما يلي: الوصل فيما يتعلق باألخالقيات د

 مساعدة مسؤول الوحدة في النهوض باألخالقيات داخل هذه الوحدة؛ •

 تقديم املشورة إلى املستخدمين التابعين لوحداتهم فيما يتعلق باألخالقيات؛ •

 تي تضطلع بها وحداتهم. على التحكم الجيد في املخاطر األخالقية املتعلقة باألنشطة ال العمل •

 يتولى مسؤولو الفروع والوكاالت القيام بدور مراسلي األخالقيات.  2.3   
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 دور مديرية االفتحاص الداخلي واملخاطر : 4املـــادة 

 تسهر مديرية االفتحاص الداخلي واملخاطر على التطبيق الجيد ملقتضيات هذه املدونة. 1.4

 قق من تقيد مستخدمي البنك بأحكام مدونة األخالقيات. لحساب لجنة األخالقيات، بالتح ،وتقوم

توفر مديرية االفتحاص الداخلي واملخاطر ملستخدمي البنك اإلرشادات والدعم الكفيلين بمساعدتهم على تطبيق   2.4

 بنود هذه املدونة وعلى إيجاد الحلول للمشاكل املحتملة التي قد تواجههم.

ي واملخاطر سنويا بإعداد تقرير حول ممارسة أنشطة األخالقيات داخل البنك تقوم مديرية االفتحاص الداخل  3.4

  وبرفعه إلى الوالي. 
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 اإلخالص والـحـياد: 5املـــادة 

وبالنية الحسنة. ويجب  باالستقامة والنزاهة استمراربيتعين على املستخدمين، أثناء تأدية وظائفهم، التحلي   1.5

عليهم االضطالع باملهام املوكلة إليهم بضمير مسؤول وبكل حياد وموضوعية واستقاللية وكتمان وكذا بكل دقة 

ملا فيه مصلحة البنك واملهام املناطة بهم دون التأثر  والعملوفاعلية. كما يجب عليهم التصرف بكل إخالص 

 في ممارستهم لوظائفهم. املنهي للتميز باستمرار ذا السعيوك، باعتبارات شخصية أو خارجة عن البنك

أو الدينية أو  على املستخدمين، أثناء مزاولة وظائفهم، أن يتجردوا من قناعاتهم السياسية أو النقابية يتعين  2.5

الفلسفية وأن يمتنعوا عن إصدار أحكام بشأن قناعات زمالئهم. كما يتعين عليهم تجنب كل شكل من أشكال 

لتمييز، سواء كان على أساس السن أو الجنس أو الدين أو الجنسية أو االنتماء النقابي أو جهة املنشأ أو اإلعاقة ا

 أو القناعات السياسية أو الفلسفية.

، في إطار ينهجون يتعين على املستخدمين تفادي أي سلوك من شأنه إلحاق الضرر بصورتهم أو بصورة البنك. و   3.5

 في البنك. العمومسلوكا من شأنه الحفاظ على ثقة  م،ممارستهم لوظائفه

 احترام املقتضيات القانونية والتنظيمية :6املـــادة 

يتعين على املستخدمين التقيد بشكل صارم باملقتضيات القانونية والتنظيمية وكذا باإلجراءات الداخلية   1.6

 هم.والتعليمات الجاري بها العمل واملطبقة على وظائفهم ونشاطات

يتعين على املستخدمين عدم التصرف، أو القيام بعمليات أو إصدار آراء على نحو يعلمون بمخالفته لهذه   2.6

 األحكام.

، يتعين على املستخدمين التصرف بشكل مثالي فيما يتعلق باحترام املفروض عليهمإلى جانب واجب اليقظة   3.6

 .املبادئ والقواعد املشار إليها في هذه املدونة

 واجب التحفظ –السر املنهي  :7املـــادة 

يلتزم املستخدمون، في إطار تأدية وظائفهم، بالسر املنهي وواجب التحفظ. وال يجوز لهم إفشاء أو إبالغ أي   1.7

معلومات أو وقائع متعلقة بالبنك هم على علم بها أو اطلعوا عليها بحكم وظيفتهم ولم يكشف عنها املسؤولون 

 لك.املرخص لهم بذ

رؤسائهم اإلداريين  وال ينطبق هذا املنع على قيام املستخدمين بإبالغ تلك املعلومات، في إطار تأدية وظائفهم، إلى

وإلى وحدات البنك األخرى في حدود الحاجة الضرورية لسير العمل وإلى هيئات املراقبة الداخلية، وعند االقتضاء، 

 بحق االطالع على املعلومات طبقا للنصوص التشريعية املعمول بها.  إلى السلطات اإلدارية والقضائية التي تتمتع

في حالة الشك بشأن الطبيعة السرية للمعلومات من عدمها، ينهج املستخدمون سلوكا حذرا ويفترضون أن األمر 

 يتعلق بمعلومات تندرج في نطاق السر املنهي.

طلب االطالع أو الولوج إلى معلومات ال تمت بأية صلة لوظيفته بإن إلزام املستخدم بواجب السر املنهي ال يسمح له   2.7

 . أو مجال عمله
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وعليه، فال يجوز تداول املعلومات داخل البنك إال لدى املستخدمين الذين يستعملونها في إطار اختصاصاتهم 

 املهنية.

وثائق، حتى غير السرية، التي يطلعون واملعلومات وال لوقائعبايتعين على املستخدمين التحلي بالكتمان فيما يتعلق   3.7

 عليها خالل ممارسة وظائفهم.

يجب على املستخدمين تفادي املشاركة، خارج نطاق مسؤولياتهم املهنية العادية، في نقاشات عامة بشأن مواضيع   4.7

 يمكن اعتبارها مرتبطة بالبنك، ما لم يحصلوا مسبقا على إذن كتابي بذلك من هذا األخير.

نع على املستخدمين التعبير علنا عن آراء من شأنها املس بصورة البنك أو سمعته، وذلك كيفما كانت الدعامات يم  5.7

 أو الوسائل املستخدمة لهذه الغاية.

 الحساسةعدم استعمال املعلومات  : 8املـــادة 

التي يطلعون  ةلحساسامات ال يجوز للمستخدمين أن يستعملوا ألغراض شخصية، مباشرة أو غير مباشرة، املعلو   1.8

 عليها أثناء تأدية وظائفهم أو إبالغ هذه املعلومات للغير أو ملستخدم آخر في البنك غير مخول بالحصول عليها.

باستغالل  ويتعين عليهم أيضا االمتناع عن السماح للغير أيا كان، والسيما لوكالئهم أو أفراد أسرهم أو محيطهم،

 هذه املعلومات.

، بمفهوم هذه املدونة، كل معلومة غير موجهة للعموم من شأنها التأثير على قيمة الحساسةعلومة ويقصد بامل

أصل معين، سواء كان ماليا أو غير مالي، أو قابل أو غير قابل للتداول في سوق منظمة، أو من شأنها تعطيل نظام 

 املنافسة. 

والعقود واألصول  تتعلق بالسندات واألدوات املالية ال يجوز للمستخدمين القيام، لحسابهم الخاص، بعمليات  2.8

 التي يتوفرون على معلومات داخلية بشأنها بحكم طبيعة وظائفهم.

التي يمنع عليهم  ال يحق للمستخدمين القيام بصورة غير مباشرة، السيما من خالل أشخاص آخرين، بالعمليات  3.8

 تنفيذها بأنفسهم طبقا ألحكام هذه املدونة.

هذا املنع عندما يتم نشر ينتهي العمل بة األخرى الجاري بها العمل، يمع مراعاة احترام القواعد القانونية والتنظيم  4.8

  ن طرف املسؤولين املرخص لهم ذلك.م الحساسةهذه املعلومات 

ة للعمليات على يتعين على املستخدمين توخي الحذر فيما يتعلق بالتقيد باألحكام القانونية والتنظيمية املنظم  5.8

، كما تم تعديله، واملتعلق بالهيئة املغربية 43-12القانون  الصادر بتنفيذه السندات، السيما الظهير الشريف

 لسوق الرساميل، وكذا النصوص القانونية الصادرة لتطبيقه.

 املعطيات ذات الطابع الشخص ي معالجة:  9املادة 

ر ممارسة وظائفهم، بمعالجة معطيات ذات طابع شخص ي التقيد بمقتضيات يتعين على املستخدمين الذين يقومون، في إطا

املتعلق بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي وبجميع القواعد  09.08القانون رقم 

 واملساطر املتعلقة باملنظومة الداخلية لحماية هذه املعطيات.
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 املصالح  تضارب: 10املـــادة 

يجب على املستخدمين اتخاذ كافة التدابير الالزمة لتفادي الوقوع في حالة تضارب للمصالح سواء كانت حقيقية   1.10

 أو ظاهرية أو محتملة.

يقصد بتضارب املصالح، بمفهوم هذه املدونة، الحالة التي تتعارض فيها املصالح الشخصية للمستخدمين أو 

على املمارسة املستقلة واملحايدة  سلبا ،بالتأثيرتوحي أن أو ؤثر، ذويهم مع مصلحة البنك، ومن شأنها أن ت

 واملوضوعية لوظائفهم.

إذا ما حدث تضارب حقيقي أو ظاهري أو محتمل للمصالح، يتعين على املستخدمين ترجيح مصلحة البنك. وفي   2.10

ند تسيير مصالحهم املهنية حالة الشك، عليهم التصرف بحكمة والتقيد باملعايير األخالقية األكثر صرامة ع

 والشخصية، وطلب النصح واملساعدة من مديرية االفتحاص الداخلي واملخاطر.

التي من  ، بالحاالت1على كل مستخدم أن يصرح كتابة لدى مسؤوليه اإلداريين، وفق النموذج املرفق بامللحق   3.10

نسبة لوظيفته أو للمهام املطلوب منه شأنها أن تفض ي إلى تضارب حقيقي أو محتمل أو ظاهري للمصالح بال

تنفيذها. ويجب القيام بهذا التصريح من طرف أي مستخدم عند بدايته للخدمة وتحييُنه كلما كان في وضعية 

 تضارب حقيقي أو محتمل أو ظاهري للمصالح. 

ء املسؤولون على ويتم التأشير على هذه التصريحات واالحتفاظ بها من قبل املسؤولين اإلداريين. كما يؤشر هؤال

أعاله ويحفظونه ويضعونه رهن إشارة مديرية االفتحاص  2املادة  في سجل حاالت تضارب املصالح املشار إليه

 الداخلي واملخاطر.

يتعين على كل مستخدم يتدخل في عمليات شراء أو بيع سلع أو خدمات لصالح البنك، في إطار هيئة توظيف أو   4.10

كتابة، عند كل عملية شراء أو بيع، أو اجتماع هيئة أو مهمة، وفقا للنموذج املرفق ، أن يصرح 1مهمة مراقبة

 مكرر بحاالت تضارب املصالح التي قد يقع فيها بمناسبة األشغال التي يتعين عليه تنفيذها. 1بامللحق 

مات لحساب يتعين على كل مستخدم قد يتدخل في عملية التفاوض بشأن صفقات شراء أو بيع أصول أو خد  5.10

، بالحاالت التي قام فيها، شخصيا، بعقد عمليات 2مكرر  1البنك أن يخبر مديريته، وفقا للنموذج املرفق بامللحق 

شراء أو بيع مع مقاوالت تربطها عالقات تجارية مع البنك أو توجد بينها وبين هذا األخير مفاوضات تجارية. وتوضع 

 ص الداخلي واملخاطر. هذه التصريحات تحت تصرف مديرية االفتحا

 املاليةاألدوات وينبغي عليه أيضا إخبار تلك املديريات بالعمليات املنجزة لحسابه الشخص ي على السندات أو 

 الصادرة عن املقاوالت املعنية. ى ألخر ا

 التعاون وتقاسم املعلومات : 11املـــادة 

لثقة املتبادلة والعمل الجماعي وروح التعاون. ويتعين عمل تسوده ا مناخ ينشروا داخليتعين على املستخدمين أن   1.11

عليهم أيضا التحلي باالحترام واإلنصاف والتضامن واألدب واللياقة في عالقاتهم مع زمالئهم وذلك بصرف النظر 

 عن وضعيتهم أو مستواهم اإلداري.

                                                 
 مهام االفتحاص الداخلي واملراقبة امليدانية ملؤسسات االئتمان أو أي هيئة تخضع لرقابة البنك.   1
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حتاجونها لتأدية وظائفهم شريطة التقيد يتعين على املستخدمين إطالع زمالئهم املعنيين على املعلومات التي قد ي  2.11

 أعاله. 7بواجب كتمان السر املنهي املنصوص عليه في املادة 

وال يجوز لهم االحتفاظ بمعلومات قد يكون لها تأثير على عمل زمالئهم أو إبالغهم عن قصد بمعلومات تعطي 

 بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة، أو رفض التعاون معهم.

 

 التحرش الجنس ي من الوقاية : 12ــادة املـ

، املتعلقة لداخليةاأو والتنظيمية، سواء الخارجية  2القانونية املقتضياتيجب على مستخدمي البنك الحرص على احترام 

 بالتحرش الجنس ي.

 يمس بكرامة اآلخرين.و  إيحاءات جنسية يحملكل سلوك أو لفظ  ”الجنس ي شالتحر “ مفهومبويقصد 

 

  حماية ممتلكات البنك: 31املـــادة 

 متلكات واملعدات املتاحة لهم من طرف البنك كيفما كان نوعها.امليتعين على املستخدمين صيانة   1.13

، باستثناء حاالت الحصول على ترخيص أو إذن الستعمال آخر، ويجب استعمالها حصريا في إطار أداء مهام البنك

في إطار الحياة اليومية والعائلية وبشرط عدم التأثير على النشاط  لبعض املعدات، والسيما لالستخدام املعقول 

 بمصالح أو صورة البنك.املنهي وعدم املس 

املمتلكات"، بمفهوم هذا النص، السيوالت النقدية والسندات وامللكية الفكرية )البرامج املعلوماتية، "ويقصد ب

ية والوثائق املؤمنة وغيرها من املنتجات( واألصول الثابتة النماذج، أساليب تصنيع األوراق البنكية والنقود املعدن

وأصول االستغالل بكافة أنواعها والخدمات. كما تشمل املمتلكات أيضا املعلومات املتعلقة بالبنك وبزبنائه 

 .بباقي املتعهدينوبممونيه وكذا 

واللذان يتسبب فيهما  البالغ بها،يشكل اختالس ممتلكات البنك أو استعمالها بشكل تعسفي أو إلحاق الضرر  2.13

املستخدم عن قصد أو نتيجة إهمال فادح، خطأ مهنيا جسيما يعرض صاحبه للعقوبات التأديبية، وذلك بغض 

 النظر عن أي متابعة قضائية.

 

 حماية البيئة :14املــادة 

 ينبغي عليهم  .ألنشطتهم على البيئة االعتبار التأثيرات املباشرة وغير املباشرة عينبيتعين على املستخدمين أن يأخذوا 

 املصادر الطبيعية بكيفية عقالنية وباحترام. استعمال

                                                 
 املرتبط بمكافحة العنف ضد املرأة 10-103أحكام القانون الجنائي والقانون  اصة خ 2
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 الصحة والسالمة في العمل :15املادة 

كما يتعين على مستخدمي البنك احترام األحكام القانونية والتنظيمية ومساطر البنك املرتبطة بالصحة والسالمة في العمل. 

حيطهم بم تلك املتعلقة وكذا وسالمتهم الشخصيةصحتهم على ياطات الالزمة من أجل الحرص أخذ كل االحتينبغي عليهم 

 املنهي. 

 الوقاية من الرشوة واستغالل النفوذ  :16املادة 

يتعين على مستخدمي البنك التحلي بالحذر فيما يتعلق باحترام املقتضيات القانونية املتعلقة بالرشوة واستغالل   1.16

 افة لإلجراءات املعمول بها في إطار نظام تدبير مكافحة الرشوة.النفوذ باإلض

 : بمفهوم هذه املدونة، يعد فعال من أفعال الرشوة طلب أو قبول عروض أو وعود أو مزايا أخرى، ال سيما من أجل  2.16

 يدخل في إطار أداء وظيفته؛ عملبالقيام، أو االمتناع عن القيام،  -

 تسهله وظيفته أو قد تكون سهلته رغم أنه ال يدخل ضمن اختصاصاته؛  بعملالقيام،  القيام، أو االمتناع عن -

 إصدار قرار أو إبداء رأي إيجابي أو غير إيجابي ملصلحة شخص أو ضده. -

الحقيقي أو املفترض، بفعل انتمائهم إلى البنك، من أجل الحصول  نفوذهماستغالل ال يجوز ملستخدمي البنك   3.16

 لحصول على مزايا لصالحهم أو لصالح الغير، أيا كانت طبيعة هذه املزايا. أو محاولة ا
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 واالمتيازاتالهدايا : 17املـــادة 

 3.17ا ورد في الفقرة يمنع منعا باتا على املستخدمين طلب أو قبول هدايا، ارتباطا بعملهم في البنك باستثناء م  1.17

 أدناه.

 مفهوم هذه املدونة، الهدايا أو اإلكراميات أو أية مزايا أخرى نقدية كانت أم عينية. حسبويقصد بعبارة "هدايا"، 

 يتعين على املستخدمين أن يحرصوا على أال يقوم أي من أقاربهم، سواء كان من أفراد األسرة أو من خارجها، بطلب  2.17

 من شخص ذاتي أو معنوي تربطه بالبنك عالقة مهنية بدافع تلك العالقة نفسها.أو قبول هدية 

 :كانتلهدايا إال إذا اقبول لمستخدمين لال يجوز   3.17

 تدخل في إطار القواعد املعمول بها في العالقات املهنية؛ -

 ليس لها تأثير على قرار املستخدم أو على ممارسة مهامه في البنك؛ -

 وعية املستخدم أو حياده أو سمعة البنك موضع شبهة وال توحي بذلك؛ال تجعل موض -

 لم ترد من املؤسسات الخاضعة لرقابة البنك أو من ممونيه أو عمالئه أو مفوضيه؛ -

 درهم. 500ذات قيمة تقديرية تقل عن أو تعادل  -

للهدايا املقدمة من طرف  ماليةجاإل يمة يطبق الحد األقص ى لقيمة الهدية سواء بالنظر لقيمة سعرها املوحد أو للق  4.17

 شهرا. 12جهة واحدة خالل مدة 

ويقوم املستخدم باستشارة مسؤوله اإلداري إذا تعذر عليه تقدير القيمة الحقيقية للهدية. وفي حالة ما إذا تطلبت 

 ن.ارة أحد املختصيعملية التقدير خبرة تقنية معينة، تسلم تلك الهدية إلى لجنة األخالقيات التي يجوز لها استش

إذا ما رأى املسؤولون اإلداريون، أو عند االقتضاء، لجنة األخالقيات، أنه يتعذر رفض أو إرجاع هدية تجاوزت قيمتها   5.17

أعاله، تسلم هذه الهدية إلى البنك الذي يحتفظ بها أو يهبها إلى مؤسسة أو منظمة خيرية  3.17املبلغ املحدد في الفقرة 

 دها لجنة األخالقيات وذلك في إطار احترام قواعد الحيادية.معترف بها تحد

 يحظر في جميع األحوال قبول الهدايا النقدية أو ذات الصبغة املالية مهما بلغ مقدارها.  6.17

ألشخاص الذاتيين أو باال يجوز للمستخدمين االستفادة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من الروابط التي تربطهم   7.17

بما في ذلك املؤسسات الخاضعة لرقابة البنك أو ممونيه أو عمالئه أو مفوضيه،  البنك، مع بعالقة املرتبطين نوييناملع

 وال االستفادة من النفوذ الذي يمكنهم ممارسته بالنظر إلى وظيفتهم.  

و عمالئه أو مفوضيه كل معاملة أو عملية مالية أو مزية أخرى تمنحها مؤسسة خاضعة لرقابة البنك أو أحد ممونيه أ

 مالية.   منفعةبشروط تفضيلية ودون منحها للعمالء من نفس الفئة، تعتبر 

ال يجوز للمستخدمين استغالل انتمائهم لبنك املغرب كي يطلبوا تخفيضات أو شروطا تجارية تفضيلية من مموني   8.17

ى جميع مستخدمي البنك. كما ال يجوز لهم أن البنك أو مقدمي الخدمات له، إال إذا كانت هذه املزايا تعرض عادة عل

يقبلوا، من هؤالء املمونين ومقدمي الخدمات، تخفيضات أو شروطا تجارية تفضيلية إال إذا كانت هذه املزايا تعرض 

 عادة على جميع مستخدمي البنك. 
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ن، أو املجموعات أو يقصد باملمونين ومقدمي الخدمات، في مدلول هذه املدونة، األشخاص الذاتيون أو املعنويو 

 املنظمات، التي تربطها أو قد تربطها في املستقبل عالقات تجارية أو عالقات عمل مع البنك.

 الدعوات  18املـــادة 

قبل قبول أي دعوة، يتعين التحقق أوال من طابعها ومنفعتها املهنية. وفي حالة وجود أي شك، يقوم املستخدم أو   1.18

 معا باستشارة مديرية االفتحاص الداخلي واملخاطر. املسؤول اإلداري أو هما

 واردة من مؤسسة خاضعة لرقابة البنك أو من أحد ممونيه أو عمالئه أو مفوضيه.  يتعين رفض كل دعوة 2.18

ي في إطار األعراف املعمول بها ف تمثل الدعوات للغذاء أو للوجبات األخرى جزءا من الواقع املنهي طاملا أنها تدخل  3.18

 تكرارها.  األوساط املهنية واالجتماعية، سواء من حيث طبيعتها أو من حيث

ال تنطبق أحكام هذه املدونة على مشاركة مستخدمي البنك في االجتماعات املهنية التي تعقد تحت رعاية   4.18

 املؤسسات العمومية األجنبية أو الدولية.

مثل املؤتمرات أو الندوات خاصة، بصفة ممثل عن البنك أو  تكون املشاركة في إحدى التظاهرات املهنية،  5.18

مستخدم به، مشروطة دائما بالحصول على إذن مسبق من املسؤولين اإلداريين. وال يترتب عن هذه املشاركة 

 الحصول على مكافأة شخصية. 

ل واإليواء. كما يجوز له قبول تلقي إال أنه بإمكان املستخدم قبول االستفادة من التسهيالت العادية املتعلقة بالنقل واألك

 أعاله. 4. 17و 3.17هدية اعترافا بمساهمته، والتي تستوفي الشروط املحدد في الفقرة 

 التصريح بالهدايا والدعوات واملزايا األخرى  :19املـــادة 

ِبلت أو رفضت، في سجل يحدد    1.19
ُ
. 2تصميمه في امللحق يتعين تقييد كل الهدايا التي يتسلمها أي مستخدم، سواء ق

ويتم التأشير على هذا السجل وحفظه لدى املسؤولين اإلداريين. وتدون في هذا السجل كل البيانات املتعلقة 

 بمصدر الهدية والشخص املستفيد منها ونوعها وقيمتها التقديرية وكذا القرار املتخذ بشأنها.

أعاله. ويوضع هذا  1.19 طبقا للشروط املحددة في الفقرةيتم تقييد كل دعوة، أيا كانت طبيعتها، في السجل   2.19

 السجل تحت تصرف مديرية االفتحاص الداخلي واملخاطر.

إذا اعتبر املستخدم أن عرضا تلقاه من الغير يحمل في طياته محاولة للضغط عليه أو لرشوته، فعليه إبالغ األمر   3.19

 االفتحاص الداخلي واملخاطر ومهنة املطابقة. إلى مسؤوله اإلداري الذي يشعر بدوره فورا مديرية

 األنشطة السياسية :20املـــادة 

يتعين على املستخدمين الذين يترشحون لوظائف سياسية أو يقومون بمؤازرة مرشحين القيام بذلك خارج   1.20

شحين ليس من ساعات ومكان العمل وبدون استعمال موارد البنك. وعليهم التأكد من أن مساندتهم لهؤالء املر 

 شأنها أن تعيق قدرتهم على النهوض بمسؤولياتهم في البنك بكل حياد.

 يحظر على املستخدمين استعمال املعلومات التي لها صلة بالبنك أثناء النقاشات السياسية.  2.20
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ب عليهم أن رأيهم الشخص ي. ولهذا الغرض، يج سوى اآلراء السياسية التي يعبر عنها مستخدمو البنك ال تعكس   3.20

 يمتنعوا عن اإليحاء بأن البنك يتبنى مذهبا فكريا معينا أو توجها معينا لحزب من األحزاب السياسية.

 األنشطة الخارجية :21املـــادة 

دون اإلخالل باملقتضيات التنظيمية والقانونية الجاري بها العمل، يتعين على املستخدمين تفادي القيام بأنشطة   1.21

شأنها تقليص إنتاجيتهم وجودة عملهم أو التأثير سلبا على اضطالعهم بواجباتهم ومسؤولياتهم املهنية خارجية من 

بكل حياد وموضوعية. وفي هذا اإلطار، يجب على املستخدمين إبالغ املسؤولين اإلداريين بمشاركتهم في تلك 

 األنشطة.

عمال العلمية أو األدبية أو الفنية. إال أنه، يتعين على ال تنطبق املقتضيات املشار إليها أعاله على إنتاج األ   2.21

املستخدمين، بهذه املناسبة، التصرف باسمهم الخاص والعمل على عدم املس بسمعة البنك ومستخدميه من 

تاباتهم. كما يخضع مستخدمو البنك بشكل صارم لواجب التحفظ عندما تتعلق أعمالهم خالل تصريحاتهم أو ك

 بمجاالت تدخل البنك.

 كانت لترخيص مسبق من الوالي بعد استشارة لجنة األخالقيات. دعامةأي يخضع نشر هذه األعمال على  ،الحالةهذه في 

 ة من الوالي. تحدد كيفيات تطبيق هذه املقتضيات بموجب تعليم        3.21

 العمل عالقة نتهاء األنشطة املوالية ال  :22 املـــادة

أدناه، والذين يتركون العمل  26 يتعين على املستخدمين الذين يزاولون الوظائف الحساسة املشار إليها في املادة  1.22

ابة البنك، اتخاذ في البنك ملزاولة مهام أخرى لدى إحدى مؤسسات االئتمان أو إحدى املؤسسات الخاضعة لرق

، سواء كان البنك مع العمل عالقة انتهاءبعد التدابير الكفيلة بضمان عدم وقوعهم في حالة تضارب للمصالح 

 هذا التضارب حقيقيا أو محتمال أو ظاهريا.

 25بالالئحة "أ" املنصوص عليها في املادة ة ذكور ملاحساسة، الوظائف اليتعين على األشخاص الذين يزاولون   2.22

أدناه، والذين يتركون العمل في البنك ملزاولة مهام وظائف أخرى لدى شركات لها عالقات عمل مع البنك بما في 

ذلك أحد املمونين أو العمالء أو املفوضين، اتخاذ التدابير الالزمة لتفادي الوقوع في حاالت تضارب املصالح بعد 

 حقيقيا أو محتمال أو ظاهريا. توقفهم عن العمل في البنك، سواء كان هذا التضارب 

يجب على مستخدمي البنك الذين يحتمل انتقالهم لالشتغال لدى مؤسسة خاضعة لرقابة البنك أو مقاولة أو   3.22

منظمة ترتبط أنشطتها بشكل كبير بأنشطة البنك، االمتناع عن معالجة أي مسألة قد تمت بصلة مع املشغل 

 .اتصاالت فعلية لهذا الغرض املستقبلي املحتمل، وذلك فور إجراء

يتعين على املستخدمين املعنيين إبالغ مسؤوليهم اإلداريين وكذا مديرية االفتحاص الداخلي واملخاطر بعروض   4.22

 يتلقونها والتي قد تشكل سببا لتضارب حقيقي أو محتمل أو ظاهري للمصالح. العمل التي

ضاء مدة ستة أشهر قبل الشروع في مزاولة وظائفهم الجديدة. غير أنه يتعين على هؤالء املستخدمين مراعاة انق  5.22

 يمكن للوالي منح استثناء كلي أو جزئي لهذا الشرط، بعد استشارة لجنة األخالقيات.
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 ال يخضع لهذا املقتض ى املستخدمون الذين يغادرون البنك قبل ترسيمهم. 6.22

 اإلبالغ عن املخالفات األخالقية :23 املادة

 أدناه إبالغه إلى وظيفة املطابقة. 2.23يجوز ألي مستخدم بلغ إلى علمه أحد األفعال الواردة في الفقرة   1.23

تتعلق األفعال التي يمكن أن تقود إلى اإلبالغ عن مخالفة أخالقية باملس بمبادئ املنافسة وتفويت وتنفيذ صفقات   2.23

ومات، وتزوير وثائق الحسابات أو تقارير االفتحاص، والسرقة، البنك، وتضارب املصالح، وجنحة املطلع على املعل

 والتدليس، واختالس ممتلكات البنك، والرشوة أو استغالل النفوذ، والتمييز، والتحرش الجنس ي. 

غال يشكل اإلبالغ، بحسن نية، عن مخالفة أخالقية سببا مباشرا أو غير مباشر ملعاقبة   3.23
 
ية وشا كل املقابل، في .املبل

 صاحبها للعقوبات التأديبية املنصوص عليها في النظام األساس ي للمستخدمين.  تعرض مغرضة

غ إرساله   4.23
 
في حال كان اإلبالغ عن مخالفة أخالقية يهم عضوا من أعضاء لجنة األخالقيات، يمكن للمستخدم املبل

 مباشرة إلى الوالي. 

 بتعليمة من الوالي.  اأخالقية ومعالجته تحدد كيفيات اإلبالغ عن مخالفة         5.23

 

 العالقات مع وسائل اإلعالم :24املادة 

يتعين على املستخدمين احترام القواعد الداخلية للبنك املعمول بها في مجال التواصل والعالقات مع وسائل   1.24

 اإلعالم، كيفما كانت طبيعتها.

الم وإجراء مقابالت صحفية أو اإلدالء، بأية وسيلة كانت، بمعلومات ويمنع عليهم طلب التواصل مع وسائل اإلع  2.24

 خاصة بالبنك وبأنشطته، إال إذا تم الترخيص لهم بذلك على النحو الواجب.

 

 استعمال اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي :25املادة 

وشبكات التواصل االجتماعي بطريقة يتعين على املستخدمين، في إطار ممارسة أنشطتهم، استعمال اإلنترنت   1.25

 مسؤولة، في ظل احترام املقتضيات القانونية والتنظيمية. 

استعمالهم لتكنولوجيا املعلومات والتواصل هاته، ولو ألغراض شخصية،  يؤديعلى أال  املستخدمون  ويحرص 

 صورة البنك. بسمعتهم أو إلى إلحاق الضرر بوبأي شكل من األشكال، 

مهنية فقط في  غراضأل ، لى املستخدمين استعمال العنوان اإللكتروني الذي وضعه البنك رهن إشارتهميجب ع  2.25

 إطار القيام بمهامهم. 

 

 

 



 18 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الــرابـع

 أحكام خاصة بالوظائف الحساسة
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 الوظائف الحساسة: 26املـــادة 

لألشخاص واملستخدمين الذين يزاولونها حق الولوج التي من شأنها أن تخول  تلكتصنف ضمن الوظائف الحساسة   1.26

 .داخليةإلى معلومات 

 القائمة "أ" وتشمل وظائف: -

 الوالي؛ •

 املدير العام؛ •

 املستشار واملكلف بمهمة لدى الوالي أو املدير العام؛ •

 مدير إحدى الوحدات )مديرية أو قسم مركزي(؛ •

 ؛مكلف بوظيفة •

 نائب املدير؛ •

 للبنك  مدير فرع أو وكالة تابعة •

 القائمة "ب"، وتشمل: -

 إلى:ولو مؤقتا الوظائف التي تخول للمستخدمين الولوج  •

ملفات املؤسسات الخاضعة لرقابة البنك وفروعها وشركاتها األم أو املقاوالت التابعة لهذه األخيرة أو ملفات الشركات  -1

 املفوض لها من طرف البنك،

 لرقابة البنك أو الشركات املفوض لها من طرف البنك؛حول املؤسسات الخاضعة  حساسةمعلومات  -2

مهام االفتحاص، واملراقبة أو عند تعويض شخص بإمكانه الولوج لهذه  بمناسبة إنجازالسيما  ،حساسةمعلومات  -3

 املعلومات. وتتضمن القائمة 'ب' أيضا املستخدمين الذين قد يطلعوا صدفة على هذه املعلومات.

 مستخدمين التدخل في األسواق النقدية واملالية لحساب البنك. الوظائف التي تخول لل •

 إلى مديرية االفتحاص بإرسال قائمة تتضمن أسماء املستخدمين الذين يمارسون هذه الوظائفديرون يقوم امل 2.26

 الداخلي واملخاطر. ويتم تحيين هذه القائمة سنويا.
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 قواعد خاصة:  27املـــادة 

أعاله القيام، سواء بصورة مباشرة أو  26شخص أو مستخدم يمارس الوظائف املحددة في املادة  يمنع على كل  1.27

عن طريق أشخاص آخرين، بشراء السندات الصادرة عن املؤسسات الخاضعة لرقابة البنك، أو الفروع أو 

 الشركات األم أو املقاوالت التابعة لتلك املؤسسات.

ن الوظائف الواردة في القائمة "أ" و"ب" أعاله تقديم املشورة ألي شخص أو يمنع على املستخدمين الذين يمارسو 

 عليهم لو أنها كانت معاملة شخصية خاصة بهم. منوعةاملمساعدته بهدف إنجاز معاملة متعلقة باألدوات املالية 

حيز التنفيذ؛ وكذلك غير أنه يجوز لهم االستمرار في تدبير السندات التي ال تزال بحوزتهم وقت دخول هذه األحكام 

 الشأن بالنسبة للسندات التي قد يتسلمونها عن طريق امليراث.

ال يسمح سوى بعمليات تفويت هذه السندات والتصرف الحر في الحقوق املرتبطة بها. ويجب إخبار مديرية 

 ة.إلكترونية مؤمن بطريقةاالفتحاص الداخلي واملخاطر بعمليات التفويت هذه فور القيام بها وذلك 

يقصد بالسندات، بمفهوم هذه املدونة، سندات الرأسمال أو تلك التي تخول تملك حصص في الرأسمال وكذا 

 سندات الدين باستثناء شهادات اإليداع وسندات الصندوق الصادرة عن األبناك.

فظة سنداتهم إلى الغير أعاله على املستخدمين الذين أسندوا إدارة مح 1.27ال يطبق املنع املشار إليه في الفقرة   2.27

 من املتخصصين في إطار توكيل عام باإلدارة أو الذين يقومون باالستثمار من خالل هيئات التوظيف الجماعي.

أعاله إبالغ مديرية االفتحاص الداخلي واملخاطر،  26يتعين على كل مستخدم يزاول الوظائف املحددة في املادة    3.27

ل أجل ال يتعدى ثالثين يوما اعتبارا من تسجيله في القائمة "أ" أو "ب"، باملعلومات مؤمنة، وخال لكترونيةإ بطريقة

 :التالية

الئحة بحسابات السندات والحسابات القابلة بتقييد ما يطلق عليه بعمليات السوق املفتوحة باسمه أو التي  •

في سجالت البنك أو لدى أية  يمتلك، وحده أو باالشتراك مع آخرين، سلطة القرار بشأنها، سوءا كانت مفتوحة

 مؤسسة أخرى؛

محفظة السندات التي يحوزها مباشرة أو عن طريق أشخاص آخرين، والتي تصدرها املؤسسات الخاضعة لرقابة  •

 البنك أو الفروع أو الشركات األم أو املقاوالت التابعة لتلك املؤسسات؛

ولة في األسواق التي يتدخل فيها البنك بطريقة محفظة السندات، أو أي أداة مالية أخرى، الصادرة أو املتدا •

 مباشرة أو غير مباشرة.

م التصريحات املشار إليها في الفقرة    4.27
َّ
سل

ُ
إلكترونية مؤمنة  طريقةب، 4و 3 أعاله واملرفقة نماذجها في امللحقين 3.27ت

دجنبر من السنة  31اريخ يناير من كل سنة ويتم حصرها بت 31إلى مديرية االفتحاص الداخلي واملخاطر قبل 

 املنصرمة.

إلى مديرية االفتحاص الداخلي  3.27يتحقق مراسلو األخالقيات من تسليم التصريحات املشار إليها في الفقرة    5.27

 واملخاطر داخل اآلجال املنصوص عليها.

م تصريحات مدير مديرية االفتحاص الداخلي واملخاطر إلى رئيس لجنة األخالقيات. 
َّ
سل

ُ
 ت

 وتسلم هذه التصريحات داخل ظرف سري ومختوم. وتبقى سرية وال تستعمل إال عند الحاجة.
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يتعين على املستخدمين الذين يمارسون الوظائف الواردة في الالئحة "أ" الخاصة بالوظائف الحساسة أن يصرحوا   6.27

 كتابة بالخصوم املوجودة في ذمتهم والحوادث املحتملة املسجلة بشأنها. 

 بموجب تعليمة من الوالي.  6.27تحدد كيفيات تطبيق الفقرة   7.27
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 الفصل الـخامـس

 لجنة األخالقيات
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 لجنة األخالقيات:  28املـــادة 

 اللجنة تأسيس 1.28

اتها سم "لجنة األخالقيات"، ويشار إليها فيما يلي ب"اللجنة". وتحدد اختصاصاتحدث داخل البنك لجنة يطلق عليها 

 وعضويتها وطرق تسييرها في الفقرات التالية.

 اللجنة اختصاصات 2.28

 في اإلشكاالت أو املخالفات املفترضة ألحكام املدونة، قبل رفعها إلى الوالي.   رأيهااللجنة  تعطي

يات التي ترفع ويمكن أن تطلب من مديرية االفتحاص الداخلي واملخاطر إجراء أي تحقيق بشأن الحاالت املتعلقة باألخالق

 إليه.

 في اللجنة العضوية 3.28

من مسؤولي الوحدات املكلفة باألخالقيات واملوارد البشرية والشؤون القانونية  ،تتكون اللجنة التي يرأسها املدير العام

 ووظيفة املطابقة.  

 في حالة غياب أحد األعضاء، يقوم املكلف بالنيابة عنه بتمثيله في اللجنة.

مساهمته ستكون مفيدة ألعمالها.  ضاء الدائمين للجنة، يجوز لهذه األخيرة أيضا االستعانة بكل شخص ترى أنفضال عن األع

بشكل خاص، يشارك مديرو الوحدات التي ينتمي إليها املستخدمون املعنيون بالنقط الواردة في جدول أعمال اجتماعات 

 اللجنة في هذه االجتماعات. 

 اللجنة أمانة 4.28

 يرية االفتحاص الداخلي واملخاطر مهمة تنسيق أشغال اللجنة وأعمال األمانة.تتولى مد

وباإلضافة إلى ذلك، تتولى هذه املديرية حفظ محاضر االجتماعات التي ترسل نسخة منها إلى أعضاء اللجنة. وتقوم بمركزة 

 مجموع الوثائق الخاصة باللجنة.

 تتولى أمانة اللجنة:

 ع بالتنسيق مع األعضاء؛إعداد جدول أعمال كل اجتما -

 إعداد محاضر االجتماعات بالتعاون مع الوحدات املعنية ونشرها؛ -

 اللجوء إلى اللجنة 5.28

مختلف  عرض املديريات واألقسام املركزية أو منسق مجلس ممثلي املوظفين يالوالي أو رئيس اللجنة أو مسؤول سيدمكن للي

 .األخالقيات ى لجنةعل القضايا املرتبطة باألخالقيات داخل البنك

 املداوالت – االستدعاءات 6.28

 أو بطلب من اثنين من أعضائها. رئيسها منبدعوة تجتمع اللجنة 

 املداوالت على شكل آراء وتوصيات بأغلبية أصوات األعضاء. وفي حال تعادل األصوات، يرجح صوت الرئيس. اعتماديتم 
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ُ
 وقعه رئيس اللجنة وأمينها، إلى الوالي من أجل املوافقة عليها.في محضر ية نمدو  رفع املداوالت على شكل آراء ت
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 الــسادس الفصل

 أحكام مختلفة
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 مذكرات توضيحية :29املادة 

، عند االقتضاء، تطبيقا ألحكام هذه املدونة. وتدخل حيز التنفيذ بتاريخ املصادقة عليها من توضيحيةمذكرات  اعتماديتم 

 ت.طرف لجنة األخالقيا

 سرية التصريحات وإرجاعها :30املـــادة 

يتكفل البنك بضمان سرية املعلومات املتعلقة بالذمة املالية للمستخدمين، والتي يتم إطالعه عليها عند   1.30

 االقتضاء.

تحاص أعاله، والتي ينبغي أن يقدمها املستخدمون إلى مديرية االف 26يتم إرجاع التصريحات املذكورة في املادة   2.30

 الداخلي واملخاطر، إلى املعنيين باألمر، بناء على طلب منهم.

في حالة عدم التقدم بطلب استرجاع التصريحات املشار إليها في الفقرة السابقة داخل أجل سنة، يتم إتالفها من   3.30

 يتم تحرير محضر بذلك.  طرف مديرية االفتحاص الداخلي. وبعد القيام بعملية اإلتالف هذه،

 العـقـوبات :31ـــادة امل

 يتعرض كل مستخدم خالف أحكام هذه املدونة للعقوبات التأديبية املنصوص عليها في النظام األساس ي للمستخدمين.

 االلـتـزام :32املـــادة 

تاريخ دخول هذه املدونة حيز التطبيق، أن يلتزم رسميا باحترام بيتعين على كل مستخدم ينتمي لبنك املغرب   1.30

 . 5كامها. ويجدد هذا االلتزام عند كل تحيين لهذه املدونة وفق النموذج املرفق بامللحق أح

على املستخدمين الذين يتم توظيفهم بعد دخول هذه املدونة حيز التطبيق االلتزام بالتقيد بأحكامها عند  يجب  2.30

 التوقيع على رسالة التوظيف الخاصة بهم.

 النشر :33املـــادة 

 املدونة على املوقع اإللكتروني للبنك وعلى موقعه الداخلي )أنترانيت(. تنشر هذه 

 التحيين :34املـــادة 

 هذه املدونة كل سنتين. أحكاميتم تحيين 

 

 حيز التنفيذاملدونة تاريخ دخول  :35املادة 

وتحل محل أحكام املدونة  وتلغيعليها من طرف املجلس  ملصادقةاتدخل أحكام هذه املدونة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 

 . 2018مارس  20في  املعتمدة
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 ملحـقـات

 

 

 

 

 



 28 

 1امللحق 

 

 (1) ارب املصالحضتصريح بحاالت ت

 من مدونة األخالقيات( 10)املادة 

 

 

 

 ..........................................................:   االسـم الشخص ي والعائلي

 ..........................................................:   رقــم الــتسجيل

 ..........................................................:   الـوظـيفة

 .............................................ديرية/القسم املركزي/الفــرع/الوكـالة: امل

 

   صالح.أصرح أني لست في حالة تضارب للم  

 

   .يلغي هذا التصريح ما سبقه من تصريحات ويحل محلها 

 

    تخصنيتضارب املصالح حقيقية أو محتملة أو ظاهرية لأصرح أدناه، بحالة: 

 

 

----------------- 

مأل استمارة التصريح هذه من طرف كل مستخدم عند توظيفه. على املستخدمين الذين ينتمون للبنك بتاريخ بدء  (1)
ُ
ت

م هذه املدونة. يجب تحيين هذه العم
 
ل بالتعليمة املتعلقة بمدونة األخالقيات، ملء هذه االستمارة بمجرد تسل

 االستمارة في كل مرة يجد املستخدم نفسه أمام حالة حقيقية أو محتَملة أو ظاهرية لتعارض املصالح. 

 يجب أيضا تحيين هذه االستمارة بعد كل تحيين ملدونة األخالقيات. 
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 ملء ورقة أخرى إضافية عند الحاجة.

 ألتزم أيضا بإخبار املسؤولين اإلداريين بكل تغيير يطرأ على وضعيتي فيما يتعلق بتضارب املصالح.

ر بـ       ِّ
 ... ........ .... بتاريخ ...........ُحـر 

 توقيع املدير    توقيع املسؤول اإلداري     توقيع املستخدم

 

هذه االستمارة، يقوم بنك املغرب بجمع معطياتكم الشخصية في إطار معالجة حاالت تضارب املصالح املنصوص  من خالل

عليها في مدونة األخالقيات. وقد كانت عملية املعالجة هذه موضوع تصريح لدى اللجنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات ذات 

ل بأمانة لجنة األخالقيات )مديرية االفتحاص الداخلي واملخاطر( . يمكنكم االتصاD158/2012الطابع الشخص ي تحت رقم 

. 09-08ملمارسة حقكم في الحصول على هذه املعطيات أو تصحيحها أو االعتراض عليها طبقا ملقتضيات القانون رقم 

 وصـف حالة تضارب املصالح:
(إلى الشخص أو املؤسسة أو الجهاز املعني وإلى أثر هذه الوضعية على مزاولة مهامكم خصوصااإلشارة )   

 

 

 

 

 

 

 الحــلول املـقـتـرحة:
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 مكرر  1امللحق 

 

 تصريح بحاالت تضارب املصالح

 3من مدونة األخالقيات( 10)املادة 

 ..........................................................:   عائلياالسـم الشخص ي وال

 ..........................................................:   رقــم الــتسجيل

 ..........................................................:   الـوظـيفة

 .......................................:  ةديرية/القسم املركزي/الفــرع/الوكـالامل

 

 هيئة توظيف ........................................................................ □  أشارك في إطار

 املرجو التوضيح:........................................................................    

اقبة  □      ............................................................... 4ميدانيةمهمة مر

 املرجو التوضيح:........................................................................    

 لجنة بمناسبة عملية شراء أو بيع..................................................  □    

 املرجو التوضيح:........................................................................    

 بعثة افتحاص داخلي .................................................................  □    

 ......املرجو التوضيح:.........................................................    

 

   .أصرح أني لست في حالة تضارب للمصالح  

    تخصنيتضارب املصالح حقيقية أو محتملة أو ظاهرية لأصرح أدناه، بحالة: 

 

----------------- 

  

                                                 
 لف الخاص بهيئة التوظيف أو مهمة املراقبة امليدانية أو لجنة طلبات العروض أو اللجنة التقنية أو مهمة االفتحاص الداخلي.يشكل هذا التصريح جزءا ال يتجزأ من امل  3
 أخرى مفوض إليها. مؤسسة لدى مؤسسات االئتمان أو املؤسسات املعتبرة في حكمها أو مراكز الفرز الخاصة أو أي  4
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 رفاق ورقة أخرى إضافية عند الحاجة.إ

ر بـ       ِّ
 ... ........ .... بتاريخ ...........ُحـر 

        تخدمتوقيع املس

 

 

من خالل هذه االستمارة، يقوم بنك املغرب بجمع معطياتكم الشخصية في إطار معالجة حاالت تضارب املصالح املنصوص 

عليها في مدونة األخالقيات. وقد كانت عملية املعالجة هذه موضوع تصريح لدى اللجنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات ذات 

. يمكنكم االتصال بأمانة لجنة األخالقيات )مديرية االفتحاص الداخلي واملخاطر( D158/2012الطابع الشخص ي تحت رقم 

 .09-08ملمارسة حقكم في الحصول على هذه املعطيات أو تصحيحها أو االعتراض عليها طبقا ملقتضيات القانون رقم 

 

 

 وصـف حالة تضارب املصالح:
(هذه الوضعية على مزاولة مهامكمإلى الشخص أو املؤسسة أو الجهاز املعني وإلى أثر  خصوصااإلشارة )   

 

 

 

 

 

 

 الحــلول املـقـتـرحة:
 

 



 32 

 

 امللحق 1 مكرر 2

 يعتصريح املستخدمين الذين يشاركون في عمليات الشراء أو الب

 من مدونة األخالقيات( 10)املادة 

 

 ..........................................................:   االسم الشخص ي والعائلي

 ..........................................................:   رقــم الــتسجيل

 ..........................................................:   الـوظـيفة

 .......................................:  ديرية/القسم املركزي/الفــرع/الوكـالةامل

أصرح بموجبه بأنني قمت، بصفتي الشخصية، بعمليات شراء أو بيع مع مقاولة تربطها عالقة تجارية بالبنك أو توجد 

 بينها وبين هذا األخير مفاوضات تجارية: 

 ...........................................................................................................اسم املقاولة:.....

 الرقم املرجعي للصفقة املعقودة أو املتفاوض بشأنها مع البنك:..................................................

................................................................................................................... 

 طبيعة عملية الشراء أو البيع التي تم إجراؤها بشكل شخص ي:.....................................................

 .............................................تاريخ العملية:.........................................................

 مبلغ العملية:........................................................................................................

 التاريخ والتوقيع       

معالجة حاالت تضارب املصالح املنصوص  من خالل هذه االستمارة، يقوم بنك املغرب بجمع معطياتكم الشخصية في إطار

عليها في مدونة األخالقيات. وقد كانت عملية املعالجة هذه موضوع تصريح لدى اللجنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات ذات 

. يمكنكم االتصال بأمانة لجنة األخالقيات )مديرية االفتحاص الداخلي واملخاطر( D158/2012الطابع الشخص ي تحت رقم 

 .09-08مارسة حقكم في الحصول على هذه املعطيات أو تصحيحها أو االعتراض عليها طبقا ملقتضيات القانون رقم مل
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 2امللحق 

 سـجـل الـتصريحات الـخاصة بالـهـدايـا

 والـدعوات واملـزايا األخـرى 

 من مدونة األخالقيات( 19)املادة 

 ............................................... وكالة :الفرع/الاملديرية/القسم املركزي/

بجمع معطياتكم الخاصة في إطار معالجة حاالت تضارب املصالح املنصوص من خالل هذه االستمارة، يقوم بنك املغرب 

عليها في مدونة األخالقيات. وقد كانت عملية املعالجة هذه موضوع تصريح لدى اللجنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات ذات 

االفتحاص الداخلي . يمكنكم االتصال بكتابة لجنة األخالقيات )مديرية D158/2012الطابع الشخص ي تحت رقم 

-08واملخاطر( ملمارسة حقكم في الحصول على هذه املعطيات أو تصحيحها أو االعتراض عليها طبقا ملقتضيات القانون رقم 

09 . 

 تأشيرة مدير املديرية

 أو القسم املركزي أو الفرع أو الوكالة

 

----------------- 

 .نوع الهدية أو الدعوة أو املزايا األخرى     (1)

 قبول الهدية    (2)

 في حالة رفض الهدية وتسليمها للبنك: يتم إرسالها إلى مديرية االفتحاص الداخلي واملخاطر. 

 في حالة رفض الهدية وإرجاعها: تحديد تاريخ اإلرجاع. 

 

  

 

االسم 

الشخص ي 

والعائلي 

 للمستفيد

رقم 

 التسجيل

 

 الوظيفة

 

 (1النوع)

تقدير املبلغ 

الزائد على 

 درهم 500

 

الجهة 

 املانحة

 

تاريخ 

التوصل 

 بها

 (2القرار )

 التاريخ الوضعية
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 3امللحق 

 

 (1تصريح بحساب السندات)

 في القائمتين "أ" و "ب" للوظائف الحساسة باملستخدمين املسجلين خاص

 من مدونة األخالقيات( 27ملادة )ا

 

        القائمة أ       القائمة ب 

 ..........................................................:   االسم الشخص ي والعائلي

 ..........................................................:   رقــم الــتسجيل

 ..........................................................:   الـوظـيفة

 ........................................:  ديرية/القسم املركزي/الفــرع/الوكـالةامل

 حسابات بالتفاصيل التالية: /أصرح بتوفري على حساب

 

 عــنـوان البـنـك

 الوكـالـة الـبنـكية 

 رقــم الحـســاب

يف )بما فيه مفتاح كشف التعر  

 البنكي(

 (2ص.ش.و )

 

 

   

 التوقيع:   التاريخ ... ....... .....

من خالل هذه االستمارة، يقوم بنك املغرب بجمع معطياتكم الشخصية في إطار معالجة جنحة املطلع على املعلومات 

طنية ملراقبة حماية املنصوص عليها في مدونة األخالقيات. وقد كانت عملية املعالجة هذه موضوع تصريح لدى اللجنة الو 

. يمكنكم االتصال بأمانة لجنة األخالقيات )مديرية االفتحاص D158/2012املعطيات ذات الطابع الشخص ي تحت رقم 

الداخلي واملخاطر( ملمارسة حقكم في الحصول على هذه املعطيات أو تصحيحها أو االعتراض عليها طبقا ملقتضيات القانون 

 .09-08رقم 

---------------- 

 .االقتضاء عندفي الجدول  ال ش يء"" كتابة عبارة يرجى (1)

وكيل. بالنسبة للحسابات التي يكون املصرح بها هو الوكيل، يرجى  :وشريك في الحساب،  : شصاحب الحساب،  : ص (2)

 تحديد هوية املوكل.
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 ســـري            مدونة األخالقيات

 4امللحق 

 

 ة.......( لسنـ1تـصريـح بمحـفظة الـسنـدات )

 خـاص باملستخدمين املسجلين في الـقائمتين "أ" و "ب" للوظائف الحساسة

 من مدونة األخالقيات( 26)املادة 

 

       القائمة أ     القائمة ب 

 ..........................................................:   االسـم الشخص ي والعائلي

 ..........................................................:   رقــم الــتسجيل

 ..........................................................:   الـوظـيفة

 .......................................:  ديرية/القسم املركزي/الفــرع/الوكـالةامل

 

مؤسسة 

 اإلصدار
نوع 

 السندات

البنك  سعر الـبـيع تاريخ البيع اء سعر الشر  تاريخ الشراء عددها

 املوطن

        

 التوقيع :      ........................التاريخ :  

من خالل هذه االستمارة، يقوم بنك املغرب بجمع معطياتكم الشخصية في إطار معالجة جنحة املطلع على املعلومات 

عالجة هذه موضوع تصريح لدى اللجنة الوطنية ملراقبة حماية املنصوص عليها في مدونة األخالقيات. وقد كانت عملية امل

. يمكنكم االتصال بأمانة لجنة األخالقيات )مديرية االفتحاص D158/2012املعطيات ذات الطابع الشخص ي تحت رقم 

ت القانون الداخلي واملخاطر( ملمارسة حقكم في الحصول على هذه املعطيات أو تصحيحها أو االعتراض عليها طبقا ملقتضيا

 .09-08رقم 

---------------- 

   .االقتضاء عند،  ال ش يء"( يرجى كتابة عبارة "1)
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 ســـري            مدونة األخالقيات

 

 5امللحق 

 

 تــزامــال

 من مدونة األخالقيات( 32)املادة 

 ..........................................................:   االسم الشخص ي والعائلي

 ..........................................................:   رقــم الــتسجيل

 ..........................................................:   الـوظـيفـة

 .....................................:  املديرية/ القسم املركزي/ الـفرع/ الـوكالـة

 

قد استلمت مدونة األخالقيات الخاصة بمستخدمي بنك املغرب واطلعت على كافة مقتضياتها  أشهد بموجبه بأنني

 واستوعبت جميع مبادئها وعالقتها مع نشاطي املنهي.

 وأتعهد كذلك بالتقيد الكامل باملقتضيات املنصوص عليها في هذه املدونة حرفا ومعنى.

 

 ... ...... ....بتاريخ   ……….حرر بـ

 وق بعبارة "قرئ وصودق عليه")التوقيع مسب

 مكتوبة بخط اليد(

 


