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ســامح 
ّ
تعتبـــر ســمة الشــفافية والنزاهــة ركنــا أساســيا فــي الهويــة األخالقيــة ألمنيــة بنــك، لذلــك فهــو يدعــو الــى َعــَدم الت

 مــع جميــع أوجــه الرشــوة، ِمّمــا ُيْســِفُر عــن االلتزامــات الرئيســية التاليــة:  
ً
لقــا

ْ
ُمط

•  يمتنع أمنية بنك بصفته بنكا تشاركيا عن الّتوّرط بأّي شكل من األشكال في أي عملية رشوة ؛ 

ــر أمنيــة بنــك علــى ُمســّيريه، ومســؤوليه، وموظفيــه، التــورط شــخصًيا أو مــن خــالل اآلخريــن فــي أي عمليــة 
ُ
•  يْحظ

رشوة؛ 

•  يمتنع أمنية بنك عن التعامل مع الشركاء سواء )الوكالء التجاريين، أو االجتماعيين، الخ( الذين علم تورطهم 

بقضايا الرشوة. 

وَســْعيا منــه الــى تحقيــق هــذه األهــداف، يلتــزم أمنيــة بنــك باالمتثــال لقوانيــن مكافحــة الرشــوة فــي بلدنــا، وبالدمــج فــي 

مة لتوحيد املقاييس، وال ِسّيما امِلعيار -ISO 37 001  -  في نسخته  ِ
ّ
نظ

ُ
عايير الدولية امل

َ
مارسات وامل

ُ
أنظمته أِلفضل امل

لســنة 2017 ملكافحــة الرشــوة، وتعزيــز احتــرام القواعــد األخالقيــة واملهنيــة الصارمــة بشــكل عــام.    

 ُمناِســبة لتحقيــق األهــداف املتعلقــة بمكافحــة الرشــوة، والتــي 
ً
ــر السياســة الحاليــة لجميــع املوظفيــن أداة

ّ
وِف

ُ
وت

تــزم بتْفعيــل منظومــة إداريــة ملكافحــة الرشــوة، ويطلــق عليهــا 
ْ
ْصــَب ٱهتماماتــه. وَيعنــي ذلــك أن البنــك يل

ُ
وَضعهــا البنــك ن

  .ISO 37001 والتــي تتوافــق مــع الشــروط التنظيميــة الوطنيــة وكــذا متطلبــات املعيــار ،»S.M.A.C« اســم

وانســجاما مــع هــذه الرؤيــة، ينبغــي علــى جميــع املوظفيــن االنخــراط اإليجابــي واملســؤول واملشــاركة الفعالــة فــي 

ــى مبــادئ هــذه السياســة فــي أخالقهــم وتعامالتهــم 
ّ
لٌّ ِضْمــَن ِنطاِقــه، وليــس ذلــك فَحْســب، بــْل يجــب أن تتجل

ٌ
تنفيذهــا، ك

اليوميــة، وتكــون لهــا كذلــك نتائــج ذات آثــار ملموســة فــي واقــع األداء التشــغيلي لبنكنــا.   

نهــم هــذه اآلليــة مــن  ِ
ّ
مك

ُ
ســاِتهم بشــأن الرشــوة، وت وجُّ

َ
كمــا يضــع أمنيــة بنــك رْهــن إشــارة املوظفيــن ِنظاًمــا لإلبــالِغ عــن ت

أداء واجبهــم التبليغــي إزاء إدارة وظيفــة املراقبــة البنكيــة واملراقبــة الدائمــة عــن أي اشــتباه بعمليــة رشــوة يمــسُّ البنــك 

أو ســائر موظفيه، ويكون هذا التبليغ عن حســن نية ودون أية مخاوف من العقاب أو املتابعة، وذلك بناء على وقائع 

موضوعيــة وأســباب معقولــة.  و يمكــن إرســال هــذه التبليغــات بــأي وســيلة ممكنــة  وخاصــة مــن خــالل عنــوان البريــد 

.signalement@Umniabank.ma اإللكترونــي 

 مــع 
ً
مــة وُمعالجتهــا فــي إطــار نظــام الَيقظــة املْعمــول بــه، ِوفًقــا ملبــدأ عــدم التســامح إطالقــا قدَّ

ُ
ويتــم تحليــل التقاريــر امل

حالــة الرشــوة، والــذي يعتمــده أمنيــة بنــك، مــع االحتــرام الدقيــق لقرينــة البــراءة األصليــة.
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فــي الســياق نفســه، وبعيــًدا عــن كل االعتبــارات التنظيميــة والتقنيــة، يضــع أمنيــة بنــك العنصــر البشــري فــي قلــب 

 عــن اســتراتيجية التواصــل 
ً
نظــام مكافحــة الرشــوة الخــاص بــه، بفضــل تدريــب موظفيــه وتوعيتهــم وإعالمهــم، فضــال

واالنفتــاح تجــاه شــركائه وســائر املواطنيــن والذيــن يعتبــرون هدفــا وفاعــال أساســيا فــي الوقــت ذاتــه.    

ولضمــان فعاليــة وكفــاءة S.M.A.C، يلتــزم أمنيــة بنــك بدعمهــا وتزويدهــا باملــوارد البشــرية واملاليــة واملعلوماتيــة 

هــا  واملاديــة الالزمــة.  كمــا يكلــف إدارة وظيفــة املراقبــة البنكيــة واملراقبــة الدائمــة، وهــي وظيفــة مســتقلة بحكــم َمهاّمِ

واملشــاركة فــي اإلجــراءات  بضمــان االمتثــال لتطبيــق هــذه السياســة،  وصالحياتهــا وموقعهــا فــي الهيــكل التنظيمــي، 

التدريبية وتنسيقها، ورفع وعي املوظفين، لضمان تنفيذ   S.M.A.C، واالهتمام بالتبليغات عن املخاوف، وبمركزية 

 .S.M.A.C وتحليــل مقترحــات التحســين وتنفيــذ تقاريــر منتظمــة إلــى هيئــات البنــك حــول أداء

ْحســين املســتمر، بناًء على  عديالت الالزمة على. S.M.A.C ، ِبهدِف التَّ في هذا الّصَدد، يتعّهد أمنية بنك بإجراء التَّ

الدروس املستفادة من الخبرة في هذا املجال، واقتراحات الفاعلين في امليدان، وتوصيات هيئات املراقبة واإلشراف 

البنكي ، باإلضافة إلى التطورات املحتملة في القواعد واملعايير الدولية. 

وتســعى جميــع مــواد هــذه السياســة بمختلــف اســتعماالتها، املتعلقــة بالحوكمــة والتنظيــم واملراقبــة واإلشــراف 

والتطوير املستمر، الى تحذير البنك من مخاطر الرشوة، والتي تترتب عليها آثار وخيمة، ليس فقط اقتصادًيا ومالًيا، 

ولكن أيًضا من حيث املَساس بسمعة البنك. وبالتالي فإن املوظفين الذين ينتهكون القواعد املنصوص عليها في هذه 

السياســة يتعرضــون لعقوبــات إداريــة وقــد تصــل الــى عقوبــات قانونيــة أيضــا. 

رامــة، قــاِدر علــى تْحفيــز  ِســم بالثقــة والصَّ
َّ
ويهــدف أمنيــة بنــك، مــن خــالل هــذه الصيغــة الجديــدة، إلــى خلــق منــاخ يت

فِع عاليا ِبقَيم املسؤولية والنزاهة والشفافية، مما يجعل البعد األخالقي رافعة مهمة وأساسية  موظفيه وشركائه ِللرَّ

للكفاءة واإلنجاز الســليم والفاضل واملســتدام بالنســبة للبنك ولجميع املســاهمين فيه.




