
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8102نونبر  82الرباط في 

  

 ISO 37001حفل تسليم شهادة الجودة 

 كلمة السيد عبد اللطيف الجواهري

 والي بنك المغرب 

 9191-9191 



 
 

2 

 

  .املنهي واإلدماج  الشغل وزير السيد

 لوقاية من الرشوة ومحاربتها. االسيد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة و 

 رئيسة الهيئة املغربية لسوق الرساميل.السيدة 

 السيد رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي. 

 السيدات والسادة أعضاء مجلس بنك املغرب.

 حضرات السيدات والسادة،

 املقام بمناسبةحفل هذا الدعوتنا لحضور تلبية لامتناني عن خالص لكم أعرب أن و  ،أود بداية أن أرحب بكم

 .الفسادتدبير محاربة ل نظومتناالخاص بم ISO 37001الجودة  شهادةتسليم 

 على بعد فترة وجيزة منكما أنه يحل  املغرب. كبنلتأسيس الستين االحتفال بالذكرى يصادف اليوم إن لقاءنا 

 .  املقبلين يناير  10دجنبر و 2 فيالرشوة حاربة األيام الدولية والوطنية مل تخليد

فرضها تلتحديات التي ا إلى نظر بال، اإلشكاليةه لهذنوليه االهتمام الذي على  اللقاء خير دليلولعل هذا 

 أعلى مستوى في الدولة.التي تحظى بها من لدن ية و واألول

 قرار بأنهاالهيئات الدولية على اإل برز أتتفق  حيث ،واضي  املسكوت عههامن امل الفسادلم تعد آفة  حقيقة،

االقتصاد تضعف املؤسسات وتزعزع الثقة بين الفاعلين االجتماعيين وتهدد  أنهاذلك  ؛التنمية عيق مسار ت

 والسلم االجتماعي.

 ملؤتمر املوجهةقال في رسالته حيث  ،التنمية قضايا في قلب الفساد، وض  محاربة صاحب الجاللة نصره هللاف

 : 8102 يوليوز  في األفريقي االتحاد وحكومات دول  رؤساء

ل أكبر عقبة تعيق جهود التنمية  ِّ
 
"ينبغي أن نض  محاربة هذه اآلفة في صميم أولوياتنا، طاملا أنها تشك

فمصلحة شعوبنا تقتض ي، إذن، تحصين جمي  الفاعلين في  ماعية، وتحد من طموح شبابنا.االقتصادية واالجت

 مجتمعاتنا من هذه اآلفة، وتعزيز روح املسؤولية لديهم".

القطاع املالي الوطني، ببلورة في بنك املغرب، بصفته بنكا مركزيا وفاعال  ، قامذه الرؤيةم  ه انسجاماو 

 . خاصة به الفسادملحاربة  ةاستراتيجي
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 حضرات السيدات والسادة، 

 وأن القانون  ةصاخاألساسية،  هاإلنجاز مهام ضروريةشركائها لدى  مؤسستناأن تقترن بالثقة التي يجب  إن

يشكل، دون  ترسيخ األخالقياتف .ه، وس  من نطاق مهام8102الذي صدر في يوليوز  ،للبنك الجديد األساس ي

 ينعمل جاهدالغاية، ن لهذه وتحقيقا .وبلوغ األهداف االستراتيجية للنجاح الرئيسية العواملشك، أحد 

 حزمباستقاللية و  بتنفيذ مهامنا ناالتزاممن خالل  ،فاعال مرجعيا في هذا املجال املغرب يصير بنككي باستمرار 

 ونزاهة. 

 :تتكون من وشفافة،  نظمةومة أخالقية ممنظ، 8112منذ سنة لذلك، اعتمد البنك و  

 املستخدمين، وكل البنك ووالية املجلس أعضاء تطبق علىمدونات أخالقية  -

 باملشتريات(،ذات الحساسية األخالقية العالية )مثل تلك املرتبطة وظائف قواعد خاصة بال -

 والدعوات.  والهدايا املصالح تضارب لحاالت صارم تدبير -

يضمن عدم الكشف عن صاحب  ئه،وشركاالبنك مستخدمي مفتوح أمام  يير أخالقذوأخيرا، نظام تح -

 التحذير وحمايته.

، ال مركزيااملكونات وضمان انخراط الجمي  في هذه العملية، اخترنا تنظيما  ملجمل هذه الفعال التنفيذبغية و 

" داخل كل هياكل البنك، ويعتبر القناة الرئيسية لنقل ثقافة سلين "األخالقيينلى شبكة من املرايستند إ

 األخالقيات. 

لتأخذ باالعتبار األخالقية بشكل تدريجي،  منظومته قام البنك بتعزيزتحسين، سعيه الدائم إلى الوفي إطار 

 تقدما في هذا املجال.تطور ممارسات البنوك املركزية األكثر 

 ISOمعيار  8102عقب اعتماد املغرب في سنة  ت، فقد قرر هذه الديناميةمواصلة ألن مؤسستنا اختارت و 

بذلك التقدم املحرز في  معززة، الفسادملحاربة بها خاص  نظام، وض  8102ابتداء من سنة و ، 37001

 األخالقية. امنظومته
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تسيير على أعلى مستوى في املؤسسة )حسب مبدأ االقتداء هذا النظام الذي تدعمه أجهزة ال داستفا قدو 

ألنظمته الخاصة بالتدبير والتي وضعها  8112 سنة التي أجراها البنك األولى التصديق ةعمليمن باإلدارة العليا( 

 في أخرى  تصديقات على املؤسسة حصلت وقد .هلتأسيس الخمسين الذكرى  بمناسبة وذلك في مجال الجودة

 .8102و 8102 سنوات (املعلومات وسالمة العمل في السالمة/والصحة البيئة،) متعددة مجاالت

 ويتكون من عناصر رئيسية، من بيهها : 

. وقد تم تعميمها في الفساد، وتنص على عدم التسامح نهائيا م  جمي  أشكال الفسادسياسة محاربة  -

 إطار مبادئ الشفافية التي يعتمدها البنك،

 فيه؛ والتدابير ذات الصلة املتخذة للتحكمالفساد خريطة خاصة بخطر  -

مخطط تكويني وتحسيس ي لفائدة مستخدمي البنك، وأيضا لفائدة شركائنا الرئيسيين واألطراف  -

 املعنية.

النظام الفتحاص من أجل الحصول على شهادة الجودة من طرف مكتب هذا ، خض  كخطوة أخيرةو 

نتائجه صدرنا، متخصص، تم انتقاؤه في إطار طلب عروض مفتوح. وقد خلص هذا االفتحاص، الذي أثلجت 

 إلى مطابقة نظامنا.

أتوجه كما  .املؤسسةوبهذه املناسبة، أود اإلشادة بالتعبئة وااللتزام القويين اللذين أبان عههما مستخدمو 

 .التام في هذه العمليةبالشكر الجزيل إلى أعضاء مجلس بنك املغرب من أجل دعمهم لنا وانخراطهم 

نا أوال وقبل كل دعو وسيلة تشكل غاية في حد ذاتها، بل هي تال لشهادة فنحن على يقين بأن ا، بطبيعة الحالو 

ش يء، إلى رصد تحديات جديدة، وتؤكد لنا في الوقت ذاته مدى صحة املقاربات التي تنهجها مؤسستنا. ويبقى 

أول تحدي أمامنا هو الحفاظ على مطابقة نظامنا م  مرور الزمن، م  االنخراط في دينامية تتوق  وتتب  

 لتطورات التي يشهدها املحيط الداخلي والخارجي للبنك. ا
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 حضرات السيدات والسادة،

األفضل في مجال مكافحة الرشوة السعي إلى تحقيق ؤسستنا، بصفتها البنك املركزي، مل إذا كان مهما بالنسبة

 على الصعيد الوطني، املسجلةدينامية الفي  ةساهمامل أولوياتهامن إنه يبقى بالنظر إلى املهام املسندة إليها، ف

 رئيس السيد يرأسها التي الفساد ملكافحةإطار اللجنة الوطنية في  والتي تسهر أعلى املؤسسات على تسييرها 

 .  وزيرال السيد ،اللقاء هذا في هثلمم املناسبة بهذه وأحيي. الحكومة

فعليا في الجهود املبذولة  ةشاركيتطل  البنك إلى امل، وتماشيا م  االستراتيجية الوطنية املعتمدة لهذا الغرض

  ملحاربة الرشوة في القطاع املالي
 
  . الغرض لهذا املعتمدة الوطنية االستراتيجية م  تماشيا

ة التأمينات واالحتياط هذه الرغبة، التي نتقاسمها م  نظرائنا في الهيئة املغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقب

، عملنا على ترجمتها على أرض الواق  من خالل مبادرة طموحة، تمثلت في إبرام "اتفاقية تعاون"، االجتماعي

وهي مبادرة تتماش ى م  سياسة االنفتاح على  هيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.البشراكة م  

محيطنا التي اخترنا نهجها في إطار مشاري  شاملة تحظى باألولوية وباالهتمام املشترك، من قبيل األمن 

 اإللكتروني أو قدرة القطاع املالي على الصمود. 

إلى تقاسم الخبرات والتجارب في  سنوقعها خالل هذا الحفل، تهدف بشكل رئيس ي التي تنا الرباعيةتفاقيفا

عدة أنشطة، السيما في ما يخص التوعية، تتضمن ورقة طريق سنوية وتتكون من  .مجال محاربة الرشوة

 الكفاءات توفير م  والتجارب الخبرات تقاسم هاته الطريق خريطةل األساسية األهداف ومن. والتكوين واليقظة

 .جالامل هذا في الالزمة

 حيث 8102 سنة خالل وذلك توقيعها قبل انطلق الواق  أرض على االتفاقية هذه تنفيذ أن اإلشارة وتجدر

 الرقابة مؤسسات لفائدة مسؤولي والتكوين للتوعية من تنظيم أنشطة عديدة نامكن مثمرتعاون  في انخرطنا

إطالق مشروع يهدف إلى إعداد خريطة ملخاطر الرشوة في القطاع ، ومن البنكي القطاع ومسؤولي الثالث

 ويمكن البنكي، بتعاون م  الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وبدعم من مجلس أوروبا.

 .املالي والسوق  التأمينات قطاع ليشمل املشروع هذا مجال توسي 
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أن أتوجه بالشكر الجزيل لفرق الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة أود ، هاتهقبل أن أختم كلمتي و 

لفرق عمل الهيئة كما أعرب عن امتناني الخالص والوقاية مهها ملا قدموه لنا من دعم وملهنيتهم العالية، 

التعاون شارك و لتاملغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي وبنك املغرب لروح ا

 في املراحل املقبلة. نجاحالتي ميزتهم والتي ستكون ضمانا لل

 حضرات السيدات والسادة،

، السيما على املستوى املؤسساتي، لكن ال يزال الفسادصحيح أن املغرب خطا أشواطا هامة في مجال محاربة 

 أمامنا الكثير من العمل لضمان فعالية اإلصالحات املنجزة.  

، فكلنا مدعوون، مؤسسات وفاعلين اقتصاديين وممثلي املجتم  املدني، إلى تكثيف جهودنا وتعزيز تآزرنا لذا

 ، في سبيل االرتقاء ببلدنا وتحقيق نموه.  الظاهرة هذه على القضاءمن أجل 

 

 وشكرا لكم.

 

 


