
 املركز املغريب للوساطة البنكية

 األخالقيات مدونة 
 باملركز املغريب للوساطة البنكية ةاخلاص

 
 ديباجة
ات البند "( طبقا ملقتضياملدونةأسفله بـ" ا)املشار إليه هاألخالقيات هذمدونة مت إعداد 

 لمركز املغريب للوساطة البنكية1 االساسيل من النظام 41.2
فات حترامه، يف إطار تسوية اخلالمت إعداد نظام القواعد األخالقية، الذي يلزم األفراد با

وشركات التمويل وكذا مجعيات لقروض الصغرى )املشار إليها البنوك اليت تنشأ بني 
 1و عمالئهاأسفله بـ"املؤسسات"( 

 األخالقيات إىل تعزيز ثقة العموم يف املركز1مدونة د  هتو

 أوال1 جمال التطبيق
 ساعديهة اإلدارية والوسيط وميطبق هذا النظام على أعضاء جملس اإلدارة واللجن

والوسطاء اخلارجيني وكذا كل شخص اخنرط يف معاجلة طلبات الوساطة املوجهة 
 للمركز )املشار إليهم اسفله بـ"األشخاص اخلاضعني "(1

 ثانيا1 املبادئ األساسية
 1واملهنية العاليةجيب على األشخاص اخلاضعني االلتزام بالقواعد األخالقية 
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األشخاص مهامهم بكل استقاللية وإنصا  وحياد وحفاظ على السرية وميارس هؤالء 
والنزاهة دون أن يتأثروا باعتبارات املصاحل الشخصية والقرابة أو أية اعتبارات أخرى 

 من شأهنا أن تؤدي إىل تداخل يف املصاحل1 
ويشكل احترام أسبقية مصاحل الزبناء واملؤسسات أحد املبادئ األخالقية األساسية 

 وساطة البنكية1 لل
زم األشخاص اخلاضعون باحلفاظ على واجب احلياد جتاه اآلراء السياسية والقناعات تيل

وميتنعون عن كل أشكال التمييز وخاصة كل  ،الدينية لألشخاص الذين جلأوا للمركز
كار ز البدين واآلراء السياسية أو األفمتييز قائم على العرق واجلنسية واجلنس والعج

 هلؤالء األشخاص1 الفلسفية 

 ثالثا1 االستقاللية والنزاهة
 ال يقبل األشخاص اخلاضعون بأية تعليمات صادرة عن أية جهة كانت1 

أو املؤسسات مبوجب مبدأ العمالء مينع قبول امتيازات ما أو تلقي هدايا من طر  
 االستقاللية والنزاهة1 

مينع منعا باتا على األشخاص اخلاضعني طلب أو قبول امتيازات مالية مرتبطة مبمارستهم 
 ملهامهم1 

 رابعا1 السرية
يف إطار ممارستهم ملهامهم، باحترام السر املهين والتحفظ1  اخلاضعون،يلتزم األشخاص 

رهتم اومينع عليهم إفشاء أية معلومة أو واقعة سرية تتعلق بالقضايا املوضوعة رهن إش
 أو تلك اليت اطلعوا عليها نظرا لطبيعة الوظيفة اليت ميارسوهنا1 

 وال ينطبق هذا املنع على إطالع جملس اإلدارة واللجنة اإلدارية على بعض املعلومات1  
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 خامسا1 تداخل املصاحل
يلزم األشخاص اخلاضعون باختاذ كل التدابري الالزمة لتفادي الوقوع يف وضعية تداخل 

 سواء كان حقيقيا، ظاهرا أم مفترضا1 للمصاحل 
ا ، يراد بتداخل املصاحل تلك الوضعية اليت تتداخل فيههذه املدونةوطبقا ملقتضيات 

مصاحل األشخاص اخلاضعني أو أقارهبم مع مصاحل املؤسسة أو املشتكي، مما قد يؤثر 
 على النزاهة اليت جيب أن ال حييدوا عنها خالل مزاولتهم ملهامهم1 

ل تداخل حقيقي أو ظاهر أو مفترض يف املصاحل، جيب على األشخاص اخلاضعني إذا حص
 إخبار جملس اإلدارة بذلك1 

وعند حدوث أي شك، جيب عليهم االتسام حبس املسؤولية واحترام املعايري األخالقية 
األكثر صرامة يف تسيريهم ألمورهم املهنية والشخصية واللجوء إىل جملس اإلدارة إن 

 ال1 اقتضى احل

 واملسؤوليةالتحوط خامسا1 
والوسطاء اخلارجيون بالتعامل بكل إنصا  مع املشتكني  ساعدوهيلتزم الوسيط وم

ودراسة ملفاهتم بكل موضوعية وسرعة1 وجيب أن يكون التعامل مع هذه امللفات قابال 
 للفهم ومعلال1 

وي ل يقاالعتبار بشك وعمالئها بعنييأخد هؤالء األشخاص انتظارات املؤسسات 
 ويعزز ثقتهم1 


