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المقدمــة

يتضمــن الميثاق عدداً من القواعد اإلرشــادية والمعايير
األساســية بشــأن مجموعة متنوعة من المســائل وتأتي هذه
القواعــد و المتطلبــات كثمرة لتطبيق القيم األساســية للمصرف
المركــزي وتمثــل التزام ًا من قبله بالحفاظ على مســتوى عال
من الســلوك والنزاهة في جميع نشــاطاته.
2
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القيــم األساســية للمصرف المركــزي

يتبنى المصرف المركزي القيم األساسية التالية:

•الشفافية  -ترسيخ ثقافة الشفافية واالنفتاح مع التحلي بأقصى
الفعال.
درجات النزاهة على مستوى المصرف من خالل التواصل والتعاون
ّ
•روح المبادرة  -ترسيخ عقلية المبادرة التي تزيد من مستوى
االلتزام والمسؤولية واالبتكار ،وذلك من خالل تفويض الموظفين
وتمكينهم على جميع المستويات ،وتسهيل عملية صناعة القرار.
تركز على المواهب وعلى
•التركيز على المواهب  -بناء مؤسسة ّ
مكافأة وتقدير موظفيها والعمل على تطويرهم.

الغــرض مــن الميثــاق
يهــدف هــذا الميثاق إلى تزويد الموظفين والجهات المعنية بأنشــطة
المصــرف المركــزي ،بمجموعة متكاملة من المبادئ اإلرشــادية والمعايير
األساســية للســلوك بما يتوافق مع قيم المصرف المركزي .كما يســتهدف
الميثــاق ضمان امتثــال الموظفين وأصحاب المصلحــة بالمعايير الداخلية
والقوانيــن ذات الصلــة .ويهدف الميثاق بشــكل محدد إلى:
•إرساء قواعد ومعايير السلوك األساسية الالزمة لتحقيق أهداف
المصرف المركزي.
•تحديد توقعات أصحاب المصالح من المصرف بوضوح وتحديد التزاماتهم.
•ضمان تطبيق قيم المصرف المركزي والحفاظ عليها.
•الحفاظ على مصالح المصرف المركزي وموظفيه
وأصحاب المصالح والجمهور.
•الحفاظ على سمعة المصرف المركزي وبناء الثقة في أدائه.
•ضمان االمتثال بالقوانين والقواعد واللوائح والسياسات
واإلجراءات الداخلية.
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نطــاق التطبيــق

تطبيــق الميثــاق علــى األطــراف الخارجيــة

مســؤوليات الموظفيــن

تطبق أحكام وبنود هذا الميثاق على النحو التالي:
ّ

يتعيــن علــى األطــراف الخارجية التي تتعامل مــع موظفي المصرف المركزي
بصفتهــم الرســمية (بمــا في ذلك الجمهور ،و المؤسســات المالية المرخصة،
واألطــراف المقابلــة ،والموردين أو أي طرف ثالــث) االمتثال بالنصوص الواردة
في هذا الميثاق بالقدر الذي يســري عليهم .ويُقصد بـ “المؤسســات المالية
المرخصــة” الكيانــات التي يتولى المصرف المركزي اإلشــراف عليها بموجب
المرســوم بقانون اتحادي رقم  14لســنة 2018م في شــأن المصرف
المركزي وتنظيم المؤسســات واألنشــطة المالية.

ينطــوي العمــل لدى المصرف المركزي على مســؤوليات جمة ،يتحمل
الموظفــون بموجبهــا أمانة خدمة المجتمع وحمايــة المصلحة العامة.
وعليــه يُتوقع مــن الموظفين القيام بالتالي:

تطبيــق الميثــاق علــى أعضــاء مجلــس إدارة
وموظفــي المصرف المركــزي
تســري بنــود هذا الميثاق على أعضــاء مجلس إدارة وموظفي المصرف
المركــزي ويطبق على ســلوكهم وتعامالتهــم التجارية وعالقات العمل
الخاصــة بهــم ،فض ً
ال عن التعامالت وعالقــات العمل الخاصة بأزواجهم ومن
يعولــون والكيانــات المرتبطة بهم ،ويشــار إليها في هــذه الميثاق بـ”الكيانات
المشــمولة” .وتشــير عبارة من يعولون إلى األشــخاص الذين يعتمدون على
موظــف المصــرف المركزي أو عضو مجلس االدارة كمصدر أساســي للدخل،
أما الكيانات المشــمولة فيقصد بها المؤسســات التي يكون فيها للشــخص
ملكية أو مصلحة أو ســيطرة مادية .وتكون للشــخص ملكية أو مصلحة أو
ســيطرة مادية إذا كان الشــخص المعني:
•شريك ًا؛ أو
•المستفيد النهائي أو المالك المنتفع؛ أو
•له حق مباشر أو غير مباشر في الملكية يساوي أو يزيد عن 25٪؛ أو
•ليس له حق في الملكية لكنه يشغل منصب مدير تنفيذي؛ أو
•يسيطر بشكل مؤثر على العمليات التشغيلية
للكيان بغض النظر عن الملكية.

تطبيــق الميثــاق علــى الموظفيــن المؤقتيــن
والمتعاقديــن الخارجييــن
ألغــراض هذا الميثاق ،يُعامــل الموظفين المؤقتين والمتعاقدين المســتقلين
(بمن فيهم كافة المتدربين والمستشــارين واالستشــاريين والموظفين
العامليــن بنظــام التعهيــد والمنتدبين) الذيــن عملوا أو من المتوقع أن
يعملــوا لــدى المصرف المركزي لفتــرة تزيد عن عام واحد كموظفي
المصــرف ، .أمــا الموظفين المؤقتين والمتعاقدين المســتقلين ممن
يعملــون أو مــن المتوقــع أن يعملوا في المصــرف لمدة زمنية تقل عن
عــام فســيتم تحديــد نطاق التطبيق الخاص بهــم بالتوافق مع مهامهم
وصالحياتهــم ومــدى إمكانية وصولهم إلى المعلومات حســب ما تقرره
وحــدة االمتثال في المصرف

التزامــات المصــرف المركــزي
يســعى المصــرف المركــزي إلى خلق بيئة عمــل تدعم تحقيق أهدافه .ومن
هــذا المنطلق يلتــزم المصرف المركزي بما يلي:
•تطبيق الميثاق والسياسات واإلجراءات التنظيمية األخرى بطريقة عادلة
ودون أي تمييز.
• إبقاء أصحاب المصالح على دراية وافية بقيم المصرف المركزي
ومعاييره المؤسسية.
•ضمان معاملة أصحاب المصالح الداخليين والخارجين على نحو عادل
وحيادي.
•الحرص على توفير بيئة عمل آمنة وعادلة وصحية تسهم في تحقيق
التوازن بين العمل والحياة الخاصة.
•تمكين الموظفين وتشجيعهم على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية
واالبتكار.
•تشجيع الشفافية في التواصل وتسهيل المناقشات البناءة.
•السماح بتقديم االقتراحات والشكاوى أو اإلبالغ عن التجاوزات في جو
تسوده الثقة والسرية ودون خوف من الردود السلبية أو االنتقام.
•ترسيخ النزاهة كأساس لجميع تعامالت المصرف المركزي.
•الحفاظ على المعايير المهنية في جميع التعامالت واالتصاالت مع
أصحاب المصالح.
•دعم ثقافة تقوم على تقدير وتشجيع اختيارات نمط الحياة الصحية في
مكان العمل.

•القراءة المتمعنة للميثاق وفهمه وااللتزام بما فيه؛
•التصرف بأمانة وحيادية ومهنية وتبني القيم األساسية للمصرف المركزي
أثناء ممارسة المهام الرسمية أو تمثيل المصرف؛
• عند الشك في حالة معينة ،استشارةالمدير المباشر و /أو الوحدات
التنظيمية األخرى حسب الحالة ،بما في ذلك ادارة الموارد البشرية ووحدة
االمتثال؛
•اإلبالغ عن الحاالت التي قد تنتهك أو تبدو متعارضة مع الميثاق والقوانين
المعمول بها أو التي قد تعرض سمعة المصرف المركزي للخطر؛
•تماشي ًا مع سياسة المخاطر التشغيلية لدى المصرف المركزي ،يجب
اإلبالغ عن جميع الوقائع الناجمة عن قصور في االجراءات أو األنشطة أو
النظم أو األحداث الخارجية؛
•عدم استخدام أو إفشاء المعلومات غير المخصصة لعلم الكافة والتي تم
الحصول عليها ضمن نطاق العمل في المصرف ،إال إذا حصل الشخص على
التصريح الالزم لذلك؛
•المشاركة بحصافة وحيادية ونزاهة وحسن نية في أي تحقيق أو تدقيق
رسمي داخلي أو خارجي أو اإلدالء بشهادة خالل اإلجراءات القانونية إذا لزم
األمر؛
•إبالغ إدارة الموارد البشرية ووحدة االمتثال بأية تحقيقات جنائية أو اتهامات أو
إدانات تشمل السرقة أو االحتيال أو خيانة األمانة المقامة بحقهم.
كمــا يجــب علــى الموظفين قراءة وفهم وقبول بنود هذا الميثاق كشــرط
مــن شــروط العمل لدى المصرف المركزي .ويتعين علــى جميع الموظفين
إكمــال برامــج التدريب اإللزامية المتعلقــة بالميثاق بنجاح .وتبلغ إدارة
المصرف المركزي بشــأن المتخلفين عن اســتكمال التدريب اإللزامي ،وهو ما
ينعكــس على تقييم أدائهم.
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مســؤوليات المــدراء المباشــرين
بغض النظر عن مسماه أو مهامه الوظيفية ،المدير المباشر هو أي موظف
يعهد إليه تولي إدارة موظفين آخرين .يتعين على المدير المباشر تقديم
الدعم للموظفين التابعين له لكي يتمكنوا من اإللتزام ببنود ميثاق العمل
والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم فيه .يتولى المدير المباشر مراقبة تنفيذ
البنود الواردة في الميثاق وسياسات وإجراءات المصرف المركزي وتقديم
اإلرشادات والتوضيحات الكافية بفهمها وتطبيقها واتخاذ إجراءات تصحيحية
عند الحاجة .وفي حال تعذر التعامل مع أمر معين ،أو إذا كان األمر ينطوي على
انتهاك محتمل لبنود الميثاق أو سياسات وإجراءات المصرف ،ينبغي على
المدير المباشر طلب المساعدة من الوحدات التنظيمية المختصة .ومن واجبات
المدير المباشر تشجيع ثقافة الشفافية وحماية موظفيه من أي تبعات سلبية
جراء مشاركتهم في تح قيق أو قيامهم باإلبالغ عن انتهاك محتمل.

مســؤوليات أصحــاب المصالــح الخارجييــن
يتعامــل المصــرف المركزي مع مجموعة واســعة من أصحاب المصالح،
بمـــا في ذلك المؤسسات المالية المرخصة ،واألطراف المقابلة ،والموردين
وغيرهــم .يتعيــن على جميع هذه األطراف االلتــزام بمبادئ هذا الميثاق
وتطبيقــه فــي جميــع تعامالتها وعالقاتها مع المصرف وموظفيه .وتشــتمل
مســؤوليات هــذه الكيانات واألفراد على ما يلي:
•فهم الميثاق ومبادئه والتقيد بها.
•الحفاظ على معايير التعامل المهني واللياقة.
•الحفاظ على سرية المعلومات.
•حماية الملكية الفكرية بما في ذلك الملكية الفكرية الخاصة بالمصرف
والغير.
•احترام سياسات المصرف المركزي بشأن مكافحة الفساد والهدايا.
•اإلفصاح في الوقت المناسب عن وجود عالقة مباشرة او غير مباشرة
مع إدارة المصرف والموظفين بما فيها:
•االستثمارات الشخصية أو حصص الملكية؛
•األنشطة التجارية المشتركة؛
•القرابات األسرية والعالقات الوثيقة؛
•عالقات التوظيف أو عضوية مجلس اإلدارة.
•اإلبالغ عن أي تجاوزات أخالقية وقانونية محتملة ذات صلة بالمصرف
المركزي أو بموظفيه.
•االلتزام بجميع المتطلبات القانونية ذات الصلة والتي تشمل البيئة والصحة
والسالمة وعالقات العمل والملكية الفكرية واإلقامة والهجرة.

6

ميثــاق الســلوك المهنــي
ويشكل االمتثال ببنود الميثاق ذات الصلة جزءاً من اتفاقيات المصرف المركزي
مع جميع مورديه ،ومزودي الخدمات ،واألطراف المقابلة .وقد يترتب
على اإلخالل بأحد هذه البنود فسخ العقد أواالستبعاد من عالقات العمل
المستقبلية أو إبالغ جهات إنفاذ القانون والجهات الرقابية المحلية أو األجنبية.

المبــادئ اإلرشــادية للحــاالت التــي لــم
تــرد فــي الميثــاق
ال تغطــي بنــود الميثــاق جميع الحاالت والمواقــف المحتملة .لذا ،في حالة
وجــود تعــارض أخالقي أو قانوني محتمل ،يتعيــن على موظفي المصرف
واألطــراف االخــرى ذات المصلحــة التفكير ملي ًا بالنقــاط التالية قبل اتخاذ القرار:
•هل اإلجراء المراد اتخاذه أخالقي؟
•هل اإلجراء المراد اتخاذه قانوني؟
•هل سيحافظ اإلجراء المراد اتخاذه على سمعة الفاعل أو المصرف
المركزي؟
•هل يجد الشخص المستقل والمتعقل أن اإلجراء المراد اتخاذه مناسب؟
•هـ .هل يتوفر إجراء بديل ال ينطوي على تعارض أخالقي؟

مبــادئ الســلوك
فــي مــكان العمــل

إذا كان الجــواب علــى جميع ما تقدم من األســئلة هــو “نعم” ،عندئذ يمكن
للموظــف أو الطــرف صاحــب المصلحة المعني اســتكمال اإلجراء .أما إن كان
الجــواب علــى أي من األســئلة المذكورة أعــاه هو “ال” ،يجب على الموظف
أو الطــرف صاحــب المصلحــة المعني االمتناع عن اســتكمال اإلجراء نظراً لما
قــد ينطــوي عليــه من عواقب .و في حالة وجود شــكوك في صحة اإلجراء
و توافقــه مــع الميثــاق يتعين علــى الموظفين و/أو غيرهم من األطراف
أصحاب المصالح المعنيين طلب المشــورة من مديرهم المباشــر أو الوحدة
التنظيميــة المختصــة لدى المصرف المركزي.

الرقابــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة
يشــرف مجلــس إدارة المصرف على حســن تنفيذ الميثــاق عبر لجنة المخاطر
التابعة له ويراقب تطبيقه بشــكل عام ويُناط به مســؤولية اعتماد أية
تعديالت .كما يتلقى المجلس إشــعاراً باالســتثناءات المعتمدة من
بنــود الميثــاق طبقـ ًا للبند “ 14التعامل مع االســتثناءات” .و تقوم لجنة
المخاطرالتابعــة لمجلــس اإلدارة بمعاونته في أداء مهامه االشــرافية
وتعزيــز ثقافــة النزاهــة وامتثال الموظفين .كما يقوم قســم االمتثال مرة
واحــدة فــي الســنة على األقل وكلما لزم األمــر بتقديم تقرير إلى لجنة
مخاطرالمجلــس بشــأن االمتثــال بالميثاق .وتطلع اللجنة على آخر المســتجدات
بشــأن برنامج المصرف المركزي لإلبالغ عن المخالفات وإدارة حاالت ســوء
الســلوك وأنشــطة التدريب وحمالت التوعية.
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التحلــي باللباقــة المهنيــة واالحتــرام

المضايقــات والتنمــر فــي مــكان العمــل

قواعــد اللبــاس المهنــي

التفانــي فــي العمــل وروح المبــادرة

يُتوقــع مــن الموظفين االلتزام بقواعد األخــاق المهنية واالحترام المتبادل
أثنــاء أداء واجباتهم ،ويشــمل ذلك مراعاة العــادات االجتماعية وميثاق عمالء
المصــرف المركــزي .وتختلــف تفاصيل هذا البند من حالة ألخــرى ولكنها تتضمن
بشــكل عام ما يلي:

يتمتــع موظفــو المصرف المركزي بحق العمــل في بيئة خالية من
المضايقــات والتنمــر .وعليــه يمتنع على الموظفيــن افتعال المضايقات أو
الممارســات التي تنتهك الســلوك األخالقي أو التي تتنافى مع عادات
وتقاليد دولة اإلمارات العربية المتحدة .وتشــمل المضايقات أشــكا ًال متعددة
بمــا في ذلك على ســبيل المثال ال الحصر:

يتوجــب علــى موظفي المصرف المركزي مراعــاة قواعد اللباس المالئم
والمحتشــم للحفاظ على ســمعة ومظهر مكان العمل بما يتوافق مع
سياســات الموارد البشــرية في المصرف المركزي والعادات والتقاليد
المتعــارف عليها في الدولة.

يتعيــن علــى الموظفيــن الوفاء بواجباتهم والمهــام الموكلة إليهم على
ـه ممكــن ويتوجب عليهم تنفيذ المهام الرســمية بكفاءة مع
أفضــل وجـ ٍ
االســتخدام األمثل للموارد وضمن اإلطار الزمني المحدد مســبق ًا .و في
حالــة عــدم تحديد إطــار زمني يتعين تنفيذ المهــام الموكلة خالل فترة زمنية
معقولــة .ويجــب علــى الموظفين أال يترددوا في العمل خارج ســاعات الدوام
الرسمية إذا:

•التصرف بشكل لبق وتجنب السلوك العدواني أو الفظ.
•السماح لآلخرين بالتعبير عن وجهات نظرهم قبل أن يعبر الشخص عن رأيه
الخاص.
•احترام وتقدير وجهات النظر األخرى بصرف النظر عن الخالف في الرأي.
•اعتبار ظروف اآلخرين والتعاطف معها.

التســامح والمســاواة
لقد أرســى الوالد المؤســس لدولة اإلمارات العربية المتحدة المغفور له بإذن
اهلل الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان طيب اهلل ثراه قواعد التنوع الثقافي
والفكــري واالجتماعــي كمصدر مــن مصادر القوة واالزدهار في الدولة وذلك
اســتناداً إلى قيم التســامح والتعايش .ومن هذا المنطلق ،يفتخر المصرف
المركــزي بالخبــرات والخلفيــات المتنوعة التــي يتمتع بها موظفوه ويؤكد
على قيم التســامح والمســاواة في المؤسســة .ولذلك ،لن يتهاون المصرف
المركزي مع أي شــكل من أشــكال التمييز والتفرقة داخل نطاق المصرف أو
أثنــاء التعامــل مــع أصحاب المصالح الخارجيين .ويقصــد بالتمييز اتخاذ قرارات
تســتند إلى أســباب غير موضوعية وال تتســم بالعدالة ،بما في ذلك على
ســبيل المثال ال الحصر معتقدات الشــخص أو جنســيته أو عرقه أو دينه أو
وضعــه االجتماعــي أو عمره أو جنســه .كما يتوجــب على موظفي المصرف
معاملــة الجميع بالتســاوي ووفق ًا للقانون .وال تدخــل المبادرات الحكومية
المتعلقة بتطوير مواطني الدولة ومســتوى معيشــتهم ضمن نطاق
التعريف المشــار اليه أعاله.
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•التهديد والترهيب؛
•األساليب أو السلوكيات اللفظية أو الجسدية غير المرغوب بها؛
•إلقاء طرائف أو تعليقات غير الئقة أو التفوه بأي شكل من أشكال اإلساءة
اللفظية؛
•اإلهانة والتحقير؛
•استخدام القوة الجسدية؛
•التعليقات العرقية أو العنصرية و  /أو االفتراءات واإليماءات.
يجــب علــى الموظفيــن االمتناع عن التقليل من زمالئهم شــخصي ًا أو مهني ًا،
أو التصــرف بطريقــة تُشــكك بخبراتهــم أو مهاراتهم من دون دليل كما يجب
عليهم االمتناع عن اإلســاءة لمعتقداتهم الدينية أو السياســية.
وتجدر اإلشــارة إلى أن القائمة المذكورة أعاله والخاصة بأشــكال المضايقات
والتنمــر فــي مــكان العمل هي على ســبيل المثال ال الحصر وقد تمت
االســتعانة بها على سبيل االسترشاد.

التوظيــف علــى أســاس الجــدارة
واألشــخاص ذوي الصلــة
يلتــزم المصــرف المركــزي بتعيين وتوظيف أفراد موهوبيــن يمتلكون الخبرة
المناســبة وأخالقيات العمل االســتثنائية والدافع لتحقيق األهداف بما
يتوافــق معلقيم المؤسســية للمصرف .وبالتالي ،ترتكــز عمليات تعيين
الموظفين على أســاس الجدارة ويجب أن تبتعد عن التحيز والمحســوبية.
وبشــكل عام يســمح المصرف تعيين األشــخاص ذوي الصلة المؤهلين بعد
أن يوافقــوا علــى تقديــم التصريح المتعلق بتعــارض المصالح واعتماد تدابير
إضافيــة لتقليــل مــن أي تعارض محتمل .ويُقصد باألشــخاص ذوي الصلة أفراد
األســرة أو من لهم عالقة شــخصية وثيقة (وجود رابط مســتمر ذا طبيعة
حميميــة) مــع موظف في المصرف .ويتوجب على المرشــحين للتوظيف
والموظفيــن الحاليين اإلفصاح حســب علمهم عــن توظيف أو احتمالية
التوظيف في المصرف لألشــخاص ذوي الصلة لقســم االمتثال وقســم
الموارد البشــرية والســعي للحصول على مزيد من التوجيه في هذا الصدد.

تحقيــق التــوازن بيــن العمــل
والحيــاة الخاصــة
يعمــل المصــرف المركــزي على تعزيز الرضا الوظيفي لــدى موظفيه وتلبية
احتياجاتهــم المتنوعــة .ويلعــب التوازن بين العمــل والحياة الخاصة دوراً مهم ًا
فــي تعزيــز الرضــا الوظيفي مما يحفيز الموظفيــن وينعكس إيجاب ًا على
إنتاجيتهــم وعلــى بيئة العمل بشــكل عام .وفي إطــار جهود المصرف الرامية
إلــى تحقيــق تــوازن أفضل بين العمل والحياة الخاصــة ،تبنى المصرف نظام مرن
لســاعات العمل وذلك لمســاعدة الموظفين على القيام بمهامهم الرســمية
بطريقــة فعالــة .ووفقـ ًا لهذا النظام ،يتم تحديد ســاعات العمل باالتفاق بين
الموظف ومديرهه المباشــر .كما يشــجع المصرف موظفيه على أخذ عطالت
منتظمــة وفقـ ًا لما يرونه مناســب ًا وبما يتفق مع أنظمة الموارد البشــرية .ومن
حين آلخر ،تتم مراجعة سياســات الموارد البشــرية لمواكبة أحدث المعايير
والقوانيــن واللوائــح المعمول بها في الدولة.

الحضــور واالنصــراف
مــن المتوقــع أن يحافظ موظفو المصرف المركزي على ســجل دوام
متناســق ويلتزاموا بســاعات العمل الرســمية ضمن حدود أنظمة العمل
المرنــة المعمــول بها .وتتضمن سياســة إدارة الموارد البشــرية معايير مفصلة
لتنظيــم الممارســات المتعلقــة بالمواعيد والحضور والتي تســري على جميع
عد االلتزام بهذه االنظمة أمــراً حيوي ًا للحفاظ على
موظفــي المصــرف .وي ُ ُّ
مســتوى مناســب للخدمة العـــــــــامة وتحقيق أهداف المصرف .وتتولى إدارة
المــوارد البشــرية مهمــة مراقبة االمتثال بهذه المعايير وتنفيذها بالتنســيق
مع المدير المباشــر للموظف.

•كان ذلك ضروري ًا إلنجاز عمل معين وتسليمه بالمهلة المحددة؛
•تم تكليفهم للقيام بذلك من قبل المدير المباشر؛
•كان ذلك ضروري ًا لضمان عدم تعطيل خدمات وأنشطة المصرف.
ويجــوز تكليــف الموظفيــن ببعض المهام الرســمية التي تقع خارج نطاق
عملهــم أو وصفهــم الوظيفي حســب ماتقتضيه الحاجــة ويتعين عليهم نقل
المعرفــة وتوفيــر المســاعدة الالزمة لزمالئهم إذا لزم األمر.

الجــودة والتميــز
يتعيــن علــى الموظفيــن المحافظة على التميز المؤسســي من خالل االلتزام
بالمعايير الصادرة عن وحدة التميز المؤسســي والجودة والمشــاركة
الفعالــة فــي المبادرات ذات الصلة كما يتوجــب عليهم اإللمام بالتطورات
ّ
المهنية في مجالهم المهني والمشــاركة في أنشــطة التدريب
المؤسسـ ّـية والفنية والتي يقيمها المصرف وأقســامه المعنية.

نفقــات وبــدالت األعمــال
للموظفيــن المطالبة بنفقاتهم وبدالتهم بحســب المســتحقات المنصوص
عليهــا ،ويحظــر عليهــم تقديم طلبات غير مســتحقة أو وهمية .وعند
تقديــم طلبــات النفقات يتوجب تضمين كافة المســتندات المؤيدة لها
وفقـ ًا لسياســة التعويضات والمكافآت فــي المصرف المركزي .وال يجوز
للموظفيــن محاولــة االلتفاف على الضوابط التنظيميــة المرعية للحصول
علــى تعويــض أو بــدل غير مســتحق أو مبالغ فيه .كمــا يتعين على الموظفين
االلتــزام بتقديم الببيانات االزمة لتحديد المســتحقات بشــكل كامل ودقيق
ودون تأخيــر ،وأال يمتنعــوا عــن تقديم أو يقومــوا بحذف معلومات ذات صلة.
وعنــد حــدوث أي تغيير فــي بيانات الحالة الشــخصية ،يتعين على الموظفين
إخطار إدارة الموارد البشــرية بذلك على الفور.
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الصحــة والســامة واألمــن

أنشــطة المشــتريات

يلتــزم المصــرف بالمحافظــة على بيئة عمل آمنة وســليمة وصحية ،وتقع
علــى عاتق الموظفين مســؤولية اتخاذ الخطــوات واالحتياطات التي تضمن
ســامتهم الخاصة وســامة أي شــخص قد يتأثر بعملهم وأنشــطتهم .على
الموظفين مراجعة سياســات وإجراءات الصحة والســامة في المصرف
وااللتــزام بهــا والتصــرف بموجبها في جميع األوقات و باألخص:

يتولــى فريق وحدة المشــتريات والعقــود مهمة التواصل مع الموردين وأي
جهة أخرى بشــأن كافة أنشــطة المشــتريات لدى المصرف .ويتعين على
موظفي المصرف إحالة جميع االستفســارات والمراســات ذات العالقة
إلــى فريــق وحدة المشــتريات والعقود ما لم يحصلــوا على تفويض بغير
ذلك .وعلى جميع المشــاركين في أنشــطة التوريد تطبيق مبدأ “أفضل
قيمة مقابل المال” وااللتزام الصارم بإجراءات وسياســات وحدة المشــتريات
والعقود.

أ) االحتفــاظ ببطاقــة التعريف الخاصة بالمصرف وإبرازها بشــكل واضح؛
•اصطحاب ومتابعة الزوار من خارج المصرف ومرافقتهم طيلة مدة
تواجدهم فيه؛
•االلتزام بمواعيد الزيارات الخارجية المحددة من قبل إدارة المصرف (من
الساعة  9صباح ًا وحتى الساعة  2بعد الظهر)؛
•عدم تجاوز أو تعطيل ضوابط األمن بغض النظر عن السبب؛
•اتباع تعليمات وتوجيهات مرشدي مكافحة الحريق في المصرف؛
•االمتناع عن التدخين في مباني أو منشآت المصرف المركزي باستثناء
األماكن المخصصة لذلك؛
•اإلفصاح عن أية حالة صحية أو جسدية أو عقلية أو تعاطي ألدوية قد
تتداخل مع المهام أو النشاطات الرسمية؛
•عدم الحضور إلى العمل تحت تأثير المشروبات الكحولية أو العقاقير غير
المشروعة.

إدارة تضــارب
المصالــح

كمــا يتوجــب على الموظفين إبــاغ وحدة األمن لدى المصرف عن أية
ســلوكيات أو مخاطر أوحوادث بما في ذلك حاالت الخلل التشــغيلي الفعلي
أو المحتمل والتي يمكن أن تضر بالصحة والســامة العامة في المؤسســة؛
ويعتبــر عدم االلتزام بلوائح الصحة والســامة انتهــاك ًا لقواعد الميثاق.

لموظفــي المصرف مواطنين ومقيمين مصالح شــخصية
خارجيــة مشــروعة ممــا قد يؤدي الى وقوع تضارب بين
مصلحتهــم الشــخصية ومصلحــة المصرف المركزي لذلك ال
يمكــن تجنــب أو حظر وقوع كل حــاالت التضارب في المصالح
بــل يتوجــب تحديد هذه الحاالت والتصريــح عنها وإدارتها .يتناول
هذا القســم من الميثــاق أنواع تضارب المصالح وإجراءات
إدارتهــا المتبعة في المصرف.
10
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المصالــح الشــخصية

تقييــم التضــارب فــي المصالــح

ال تقتصــر كلمــة الشــخصية كما هو مقصود منهــا في هذا الميثاق على
المصالــح الماليــة أو االقتصاديــة أو تلك المصالح التــي ينتج عنها منفعة
شــخصية مباشــرة للموظف ،بل تشــمل أيضا المصالح المتصلة بالعالقات
الشــخصية واالرتباطــات والمصالح العائليــة ومصالح الغير إذا كان من
المحتمل بشــكل معقول أن تؤثر ســلب ًا على أداء الموظف لواجباته.

تتولــى وحــدة االمتثال تقييم حاالت التضارب فــي المصالح واعتماد خطط
الحل .وعند تحديد حاالت تضارب جوهري ،توضع الحلول المناســبة بالتشــاور
مع لجنة مشــكلة من وحدة االمتثال وإدارة الموارد البشــرية وإدارة الشــؤون
القانونيــة .وإذا مــا خلُصــت وحدة االمتثال إلى وجــود تضارب محتمل بين
دور عضــو فــي اللجنة وحالة اإلفصاح المعروضــة أمامها ،عندئذ يقوم
رئيس قســم المخاطر واالمتثال بترشــيح عضو بديل .وعند تحديد الخطة
األنســب لحــل أو إدارة حالــة التضارب في المصالح ،تــوازن اللجنة بين مصالح
المصــرف والمصلحــة العامة والمصالح المشــروعة للموظف المفصح،
كمــا يتــم األخــذ بعين اإلعتبار بعوامل أخرى بما فيها مســتوى وطبيعة
الوظيفــة التي يشــغلها الموظف المفصح إضافــة إلى طبيعة التضارب
فــي المصالــح .و لتحديــد وجود التضارب في المصالح ،ســتنظر اللجنة إلى
المســألة بعين الشــخص العاقل الذي يرى بعد إطالعه على الحقائق ذات
الصلــة إمكانيــة تأثير “مصلحة الموظف الشــخصية” بالســلب على مهامه
فــي المصــرف وســلوكه وإتخاذه للقرار .ويتــم تحديد فيما إذا كان التضارب
فــي المصالــح جوهريا من عدمــه وفق ًا لمصفوفة تقييم المخاطر التشــغيلية
لدى المصرف .وتكون اللجنة المشــكلة هي الجهة الوحيدة المســؤولة
عــن تفســير أحــكام هذا الميثاق وخطط حل التضارب فــي المصالح كما يحق
لمحافــظ المصــرف المركزي إلغاء القرارات الصــادرة عن اللجنة بموجب
منظومــة تفويــض الســلطات المعمول بها لدى المصرف .أما بالنســبة لحاالت
التضــارب فــي المصالح المتعلقة بأعضــاء مجلس اإلدارة والمحافظ ونائب
المحافظ ومســاعدي المحافظ ،فترفع إلى أمين ســر مجلس اإلدارة ويتم
مراجعتهــا مــن قبل لجنة المخاطــر التابعة للمجلس.

التضــارب الفعلــي فــي المصالــح
التضــارب الفعلــي فــي المصالح هو التعارض بين مهام الموظف الرســمية
ومصالحه الشــخصية بما قد يؤثر ســلب ًا على أدائه لمســؤولياته و تكون
حالــة تضــارب المصالــح الفعلي قائمــة حالي ًا أو تكون قد وقعت في وقت
ما في الماضي.

التضــارب الظاهــري فــي المصالــح
ينشــأ التضــارب الظاهــري في المصالح عندما يظهــر للغير بأن مصالح
الموظف الشــخصية يمكن أن تؤثر ســلب ًا على أدائه لمهامه الرســمية غير أن
ذلــك في الواقع غير صحيح.

التضــارب المحتمــل فــي المصالــح
ينشــأ التضــارب المحتمــل في المصالح عندمــا يكون لدى الموظف مصالح
شــخصية يمكن أن تؤدي إلى تضارب في المصالح فيما لو شــارك الموظف
فــي مهــام ذات صلة بهذه المصلحة.

المبــادئ اإلرشــادية
بشــأن التعامــل مــع
تضــارب المصالــح

ال يمكــن بطبيعــة الحــال تجنــب أو منع كافة حــاالت التضارب في
المصالــح لكــن يتوجــب اإلفصاح عنها وإدارتهــا .وتعمل وحدة
االمتثــال إلــى تقديــم التوجيهات الــازم للتعامل مع حاالت
التضــارب بمــا يتماشــى مع قواعــد هذا الميثاق حيــث يتطلب
مــن الموظفيــن تقديــم اإلفصاح عن حالــة التضارب إلى وحدة
االمتثــال فــي غضــون  10أيام من علمهــم بها وذلك لحاالت
التضــارب الفعلــي أو الظاهري.
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مبــادئ إرشــادية للتعامــل مــع حــاالت
التضــارب الفعلــي فــي المصالــح

الفــرق بيــن تضــارب المصالــح وســوء
التصــرف أو الفســاد

يتعيــن علــى موظفي المصرف المركزي بشــكل عام إجتناب التضارب
الفعلي بين مصالحهم الشــخصية وواجبات عملهم الرســمية.

ال يمثــل وجــود حالــة للتضارب في المصالــح إذا تم اإلفصاح عنها وإدارتها
بشــكل صحيح ســوءاً في التصرف أو فســاداً و تتحول حالة التضارب غير
المفصح عنها الى حالة من ســوء الســلوك أو الفســاد عند تأثيرها على أداء
الموظف لمهامه الرســمية.

مبــادئ إرشــادية للتعامــل مــع حــاالت
التضــارب الظاهــري فــي المصالــح
علــى الموظفيــن تجنــب حاالت التضارب الظاهري فــي المصالح ألنها قد تؤدي
إلــى تقويــض ثقــة العامة في المصرف المركزي وإثارة الشــكوك في نزاهة
الموظفين ونزاهة المصرف بشــكل عام .لذلك قد تكون التأثيرات الســلبية
للتضــارب الظاهــري في المصالح على نفس الدرجــة من الخطورة كتأثيرات
التضارب الفعلي.

مبــادئ إرشــادية للتعامــل مــع حــاالت
التضــارب المحتمــل فــي المصالــح

القيــود المفروضــة واإلفصاحــات
المطلــوب
من غير الممكن تقديم قائمة شــاملة بجميع الظروف التي قد تنشــئ
تضاربـ ًا فــي المصالــح ،لذلك يتعين على الموظفيــن التصرف بمهنية بما
يتماشــى مع اإلرشــادات العامة المنصوص عليها في هذا الميثاق والتشــاور
مــع وحــدة االمتثــال عند الحاجة .وقد تم وضع القيــود أدناه لتقليل الظروف
التــي قــد ينشــأ عنها التضارب في المصالــح أو التي تحتاج تدخال أو رأي ًا من
وحدة االمتثال.

قيــود عامــة تســري
علــى جميــع الموظفيــن

يجــب علــى الموظفيــن اإلفصاح عن أي تضــارب محتمل في المصالح إذا رأوا أن
انخراطهــم فــي نشــاط متعارض محتمل للغاية حيــث يمكنهم إدارة التضارب
المحتمل بمســاعدة وحدة االمتثال.

رد التكليــف
رد التكليف هو النأي بالنفس عن ســلطة اتخاذ القرار في مســألة معينة
لتجنــب وقــوع حالــة من حاالت التضارب في المصالــح .ويتعين على موظفي
المصــرف المركــزي رد التكليــف عند تكليفهــم بمهمة قد تؤدي لخلق حالة
تضــارب فعلــي أو ظاهري في المصالح.

يجــب على جميع موظفــي المصرف االلتزام بالقيود
التاليــة بغــض النظر عن مهامهم ومســؤولياتهم ما لم
تكــن هنــاك قيود إضافيــة كما وردة في البند  5.2قيود
إضافية تســري على وظائف محددة .كذلك تســري القيود
المذكــورة أدناه على تعامــات وعالقات العمل الخاصة
بــأزواج الموظفين ومن يعولون والكيانات المشــمولة
وفقـ ًا لمــا هو منصوص عليــه في نطاق هذا الميثاق.
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قيــود عامــة تســري علــى
جميــع الموظفيــن
يجب على جميع موظفي المصرف االلتزام بالقيود التالية بغض النظر عن
مهامهم ومسؤولياتهم ما لم تكن هناك قيود إضافية كما وردة في البند
 5.2قيود إضافية تسري على وظائف محددة .كذلك تسري القيود المذكورة
أدناه على تعامالت وعالقات العمل الخاصة بأزواج الموظفين ومن يعولون
والكيانات المشمولة وفق ًا لما هو منصوص عليه في نطاق هذا الميثاق.

االســتثمارات الشــخصية
•يتوجب اإلفصاح عن االستثمارات الشخصية لموظفي المصرف في األوراق
المالية الصادرة عن المؤسسات المالية المرخصة ،واألطراف المقابلةوفي أية
أداة تتعلق بهذه األوراق المالية ما لم تكن مستثنى كما ورد في البند 5.1.6
إعفاءاالوراقالماليةالخاصةبصناديقاالستثمارالمشتركةوالجماعية.
•يحظر على موظفي المصرف القيام بإستثمارات شخصية في كيانات
يتعاملون معها بشكل مباشر بصفتهم الرسمية (بما في ذلك على
سبيل المثال ال الحصر :الموردين واألطراف المقابلة).
•يحظرعلى موظفي المصرف اإلستفادة من معلومات غير مخصصة لعلم
الكافة حصلوا عليها في إطار عملهم في المصرف ألغراض االستثمار
الشخصي؛ ويشمل ذلك االنخراط في تعامالت في السوق المالي أو
في بعض المنتجات أو األدوات بهدف االستفادة منها خالل التحركات
الالحقة للسوق.

النشــاطات التجاريــة الشــخصية
أ) يجب اإلفصاح عن العالقات التجارية الشخصية بين الموظف والمؤسسات
المالية المرخصة ويستثنى من ضرورة اإلفصاح ما يلي:
•الحساباتالجاريةوحساباتالتوفير؛
•الودائع ألجل؛
•بطاقاتاالئتمان؛
•القروضالشخصية؛
•قروضالسيارات؛
•الرهون؛
•قروضالشركات؛
•الضماناتالبنكيةوخطاباتاالعتماد.
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•يجب اإلفصاح عن العالقات التجارية الشخصية بين الموظف والمصرف
المركزي.
•يحظر على موظفي المصرف المركزي االنخراط في الخدمات االستشارية في
المجاالتالمتعلقةبمهامالمصرف.
•يجب اإلفصاح عن العالقات التجارية الشخصية بين موظفي المصرف أو عند
إقتراض الموظف من موظف أخر.
•ال يجوز لموظفي المصرف الدخول بشكل مباشر أو غير مباشر في التزامات أو
اتفاقيات تعاقدية ذات طبيعة تجارية مع القطاع العام في دولة اإلمارات.

العالقــات األســرية
•يجب على موظفي المصرف المركزي اإلفصاح عن عمل أي من أفراد
أسرتهم سواء كانوا من أقرباء النسب أو المصاهرة حتى الدرجة الثانية
لدى المؤسسات المالية المرخصة أو الموردين أو األطراف المقابلة وذلك
على حد علمهم.
•يجب على موظفي المصرف المركزي االمتناع عن السعي لتوظيف أي
من أفراد أسرهم سواء كانوا من أقرباء النسب أو المصاهرة حتى أقرباء
الدرجة الثانية لدى المؤسسات المالية المرخصة أو الموردين أو األطراف
المقابلة دون اإلفصاح المسبق والحصول على تصريح بذلك طبق ًا للبند
الفرعي  3.5تقييم التضارب في المصالح

عضويــة مجالــس اإلدارات
يتعين على موظفي المصرف المركزي اإلفصاح عن عضويتهم في
المجالس اإلشرافية و الرقابية والحصول على موافقة المصرف قبل
االنضمام إليها .ويحظر االنضمام إلى عضوية المجالس الخاصة بالمؤسسات
المالية المرخصة أو الكيانات التي لديها سيطرة مباشرة أو غير مباشرة
على مؤسسة مالية مرخصة .وال يجوز لمحافظ المصرف المركزي ونائبه
ومساعديه والمدراء التنفيذيين ومساعدي المدراء التنفيذيين االنضمام إلى
عضوية مجالس إدارة أي بنك أو شركة .وال يسري هذا الحظر عند انتدابهم من
قبل الحكومة في القطاع العام ،بما في ذلك أعمال التمثيل في المؤتمرات
الدولية أو تمثيل القطاع العام في مختلف اللجان ،شريطة الحصول على
موافقة لجنة المخاطر التابعة لمجلس إدارة المصرف.

التوظيــف الخارجــي والعمــل التطوعــي
يجــب علــى موظفي المصرف اإلفصاح لوحــدة االمتثال عن أية وظيفة
يقومون بشــغلها لدى أي جهة أخرى ،ســواء كانت مدفوعة أو غير
مدفوعــة األجــر ،إضافة إلى أي عمل تطوعــي ،والحصول على موافقة
مســبقة من المصرف في هذا الشــأن .ويلتزم محافظ المصرف ونائب
المحافــظ بتكريــس وقتهــم لخدمة المصرف ،وال يجوز ألي منهم أن يشــغل
أي منصب ســواء بمقابل أو بدون مقابل ،إال إذا أســندت لهم هذه المهام من
قبــل حكومة دولة اإلمــارات العربية المتحدة.

إســتثناء صناديــق االســتثمار المشــتركة والجماعيــة
تستثنى من متطلبات اإلفصاح وقيود االستثمار على األوراق المالية
للمؤسسات المالية المرخصة إذا كانت تشكل جزءاً من صناديق االستثمار
المشتركة المتداولة أو المتاحة للعامة أو صناديق االستثمار الجماعية
المدارة خارجي ًا طالما:
•لم يكن للصندوق سياسة تركيز في القطاع المالي في الدولة؛
•لم يكن لموظف المصرف سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على الصندوق؛
•عدم وجود إمكانية أو خيار يسمح بتكييف محفظة الصندوق.

متطلبــات إضافيــة تســري
علــى وظائــف محــددة
نظراً لطبيعة المهام الرســمية أوالســلطات اإلشــرافية اوالقدرة على الوصول
الى معلومات ســرية لبعض الوحدات التنظيمية في المصرف ،قد تســري
علــى موظفيهــا قيــود إضافية عن تلك المفروضــة على عامة الموظفين.
وتنطبــق هــذه القيود االضافية على تعامــات وعالقات العمل الخاصة بأزواج
الموظفيــن ومــن يعولون والكيانات المشــمولة وفقـ ًا لما هو منصوص عليه
فــي نطاق هذا الميثاق.

االســتثمارات الشــخصية
يحظر على الموظفين في دائرة الرقابة على البنوك وقســم االســتقرار
المالي وقســم اإلدارة النقدية وقســم إدارة االحتياطي ووحدة االمتثال
ووحدة المعلومات المالية حتى رؤســاء األقســام االســتثمار في األوراق
المالية التي تصدرها المؤسســات المالية المرخصة وكذلك االســتثمار في
أيــة أداة مرتبطــة بهــذه األوراق الماليــة ما لم تكن واردة في البند 5.1.6
إســتثناء صناديق االســتثمار المشتركة والجماعية.

ا لقر و ض
يجــب علــى الموظفين في دائرة الرقابة علــى البنوك ووحدة المعلومات
الماليــة اإلفصــاح عن القروض والتمويل االئتمانــي والضمانات المالية التي
حصلوا عليها من أي كيان خاضع لإلشــراف.

النشــاطات التجاريــة الشــخصية
يجــب علــى الموظفين في دائرة الرقابة علــى البنوك ووحدة المعلومات
المالية اإلفصاح عن جميع األنشــطة التجارية الشــخصية والتي يكون لهم
فيها حق ملكية أو ســيطرة جوهرية (الكيانات المشــمولة).

تكليــف مفتشــي الرقابــة علــى البنــوك
يحظــر تكليــف مفتشــين مصرفيين للرقابة على كيانات خاضعة لإلشــراف
إذا كان لهــم فيهــا مصلحــة أو تعامالت شــخصية و يتوجب مراعاة ذلك في
جــداول عمل المفتشــين المصرفيين لدى دائــرة الرقابة على البنوك .وفي
حال اكتشــاف وجود تعارض بعد التكليف ،ســيقوم المدير التنفيذي لدائرة
الرقابــة علــى البنــوك باتخاذ الخطوات الالزمة الســتبعاد المفتش من المهمة
فــي أقــرب فرصــة عملية ممكنة .ويحتاج أي اســتثناء عن هذا البند اإلفصاح
عــن التضــارب في المصالح لوحدة االمتثــال بالمصرف المركزي والتي
ستتولى دراسة األمر.

االســتثناءات المقــررة لإلســتثمارات
الشــخصية القائمــة
يســمح للموظفين االحتفاظ باالســتثمارات الشــخصية المخالفة للقيود
المفروضــة في هــذا الميثاق في الحاالت التالية:
•إذا كان االستثمار قائما قبل دخول الميثاق حيز التنفيذ بثالثة أشهر على األقل؛
•تم تقديم إفصاح عن التضارب في المصالح بعد اعتماد وتعميم الميثاق؛
•اإللتزام بعدم القيام بإستثمارات إضافية متعارضة بعد دخول
الميثاق حيز التنفيذ؛
•حصول الموظف على موافقة المصرف قبل التخلص من هذه االستثمارات.
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المبــادئ اإلرشــادية
الخاصــة بــإدارة تضــارب
المصالــح ألعضــاء مجلــس
إدارة المصــرف
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تســري أحكام التضارب في المصالح على أعضاء مجلس اإلدارة بشــكل
مباشــر وتشــمل ســلوكهم ومعامالتهم وعالقات العمل الخاصة بهم ،كما
تســري عليهم بشــكل غير مباشــر من خالل تعامالت وعالقات العمل الخاصة
بأزواجهــم ومــن يعولون وأفراد أســرتهم بما في ذلك أقارب الدرجة األولى
والثانيــة (إذا كانواعلــى علــم بها) والكيانات المشــمولة على النحو التالي:
•يجب على عضو مجلس اإلدارة إذا كانت لديه مصلحة شخصية مباشرة أو
غير مباشرة في أي نشاط أو معاملة أو عقد يكون المصرف المركزي
طرف ًا فيه اإلفصاح عن هذه المصلحة وإخطار لجنة المخاطر لمجلس اإلدارة
و اإلنسحاب من االجتماع الذي تناقش فيه المسألة و اإلمتناع عن اتخاذ
أي قرار متعلق بها وتوثيق االنسحاب في محضر اجتماع لجنة المخاطر
للمجلس.
•ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن يشغل أي منصب أو وظيفة أو االنضمام
إلى عضوية مجلس إدارة في أية مؤسسة مرخصة من قبل المصرف
المركزي أو هيئة األوراق المالية والسلع أو هيئة التأمين أو أي من
السلطات التنظيمية في المناطق المالية الحرة .ويجب على أعضاء
المجلس اإلفصاح حال علمهم بتولي أزواجهم أو من يعولون أو أي من
أفراد أسرتهم من الدرجة األولى منصب أو عضوية مجلس إدارة في أية
مؤسسة مرخصة من قبل المصرف المركزي.
•ال يجوز لعضو المجلس أن يكون مراقب ًا أو مدقق ًا لحسابات مؤسسة مالية
مرخصة أو مالك ًا أو وكي ً
ال أو شريك ًا في أي من شركات تدقيق الحسابات.
وال يجوز أن يكون عضو مجلس اإلدارة شريك ًا أو موظف ًا سابق ًا في شركة
تدقيق الحسابات التي يعينها المصرف المركزي كمدقق حسابات خارجي
في أي وقت خالل السنوات الثالث السابقة على ترشيحه لعضوية
مجلس اإلدارة.

•ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة اإلخفاق في سداد ديونهم أو أن يكونوا
مفلسين أو أن يشهروا إفالسهم.
•ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة من غير التنفيذيين التدخل في األنشطة
اليومية للمصرف المركزي ،ويمتنع عليهم منع ًا بات ًا استخدام أو
استغالل نفوذهم لخدمة مصالحهم الشخصية أو مصلحة طرف ثالث.
•ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أن يكونو أوصياء أو أمناء أو وكالء ألي
شخص لديه مصالح مباشرة أو غير مباشرة مع المصرف المركزي أو أي
كيان يتعامل أو يسعى للتعامل مع المصرف المركزي.
•ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة استغالل أصول أو موارد أو معلومات أو
وثائق المصرف بشكل مباشر أو غير مباشر في مصلحة شخصية أو ألي
غرض آخر غير مصرح به.
•ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن يفشي للغير معلومات أو بيانات تتعلق
بشؤون المصرف أو األطراف المقابلة أو المستهلكين أو المؤسسات
المالية المرخصة والتي يكونوا قد حصلوا عليها بشكل مباشر أو غير
مباشر بحكم عملهم كأعضاء في مجلس اإلدارة ،ما لم يتم هذا وفقا
لحكم القانون.
•يتعين على عضو مجلس اإلدارة االمتناع عن قبول أي مكاسب أو أرباح
أو هدايا أو مزايا شخصية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بصفته عضواً
في مجلس اإلدارة.
•ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة الجمع بين وظيفته في المجلس ومنصب
وزير حالي أو عضوية المجلس الوطني االتحادي.
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الهدايــا

الهدايــا المقبولــة

أنــواع الهدايــا المحظــورة

قــد تعــرض علــى موظفــي المصــرف المركزي الهدايا مــن مواطنين ال
يشــغلون أي منصــب رســمي أوجمعيــات أومصــارف مركزية أوجهات
اتحاديــة أومؤسســات شــبه حكوميــة فــي الدولة أو حكومــات أجنبية أو
كيانــات ليــس لهــا أي تعامــل تجــاري أو تنظيمي مع المصــرف المركزي.
يجــوز للموظفيــن قبــول هــذه الهدايا من تلــك المصادر طالمــا ال تتعدى
القيمــة التقديريــة لكافــة تلــك الهدايــا المقدمة مــن ذات المصدر في
مجموعهــا مبلــغ  500درهــم لــكل ســنة ميالدية بشــريطة إبالغ وحدة
االمتثــال بشــأن تلــك الهدايــا بعد تلقيها .وتســتثنى من شــروط اإلبالغ
الهدايــا التــي يتلقاهــا الموظــف من أفراد األســرة واألصدقاء والزمالء
والمرافقيــن إال إذا قامــوا بتقديمهــا بالنيابــة عــن طرف ثالث.

يُمنــع قبــول أنــواع الهدايا المدرجة أدناه بغض النظر عــن قيمتها المالية:

الهدايــا المقبولــة التــي تتطلــب
موافقــة مســبقة

20

ويمكن لوحدة االمتثال النظر في بعض االســتثناءات بشــرط وجود هدف
مؤسسي مبرر.

إذا تعــدت القيمــة التقديريــة لجميع الهدايــا المقبولة المقدمة من مصدر
واحــد  500درهــم لكل ســنة ميالدية ،علــى الموظف إبالغ وحدة االمتثال عن
تلــك الهديــة (الهدايــا) والحصول على موافقة مســبقة قبل قبولها .كما
يتوجــب علــى الموظفيــن اإلبالغ عن جميع الهدايا التي يتلقاها أفراد أســرتهم
مــن الدرجــة األولــى من كيان خاضع لإلشــراف أو مورد حالي أو محتمل أو من
طــرف مقابــل عنــد علمهم بها وقد تخضع الهدايا التــي يتجاوز مجموع قيمها
اإلجماليــة  500درهــم لإلرجاع أو التســليم إلى المصرف المركزي.

بشــكل عام يتحمل المصرف المركزي ســداد المصاريف المتعلقة بحضور
المؤتمرات ،ولكن يجوز لوحدة االمتثال الســماح ببعض االســتثناءات إذا تم
تحمــل هــذه المصاريف من قبل مؤسســة مضيفــة من مثل مصرف مركزي آخر
أو جامعــة أو منظمــة دوليــة أوجهة شــبه حكومية أو كيان غير ربحي.

مصــادر يحظــر قبــول هدايــا منهــا

ا لر سو م

يُحظــر علــى موظفي المصرف المركزي تلقــي الهدايا والمكافآت من
المؤسســات الماليــة المرخصة أو المورديــن الحاليين أو المحتملين
أو مقدمــي الخدمــات أو األطراف المقابلــة أو جماعات الضغط .ويجوز
للموظفيــن ،اســتثناءاً مــن تلك القاعدة ،الحصــول على هدايا ذات القيمة
البســيطة مثــل أقــام الحبر أو أقالم الرصــاص أو الرزنامات من المصادر التي
يحظــر قبــول هدايــا منها طالما تقوم هذه الكيانات عادتـ ًا تقديمها لآلخرين (من
مثــل عمالء التزئة) دون مقابل.

تشــمل الهدايا أنشــطة الترفيه والضيافة والســفر والمكافآت
والخصومات والعطايا وأي شــيء يمكن تملكه ســواء
كان ذات طبيعــة اســتهالكية أم ال ،وأيــة منفعة أخرى عينية
تقــدم إلى موظــف المصرف المركزي من األطراف التي
يتعامل معها بصفته الرســمية.

•منتجات التبغ؛
•الكحول والمشروبات الروحية؛
•تذاكر الطيران؛
•اإلقامة في الفنادق؛
•نفقات السفر؛
•النقد وما في حكمه
(مثل بطاقات الهاتف وبطاقات الهدايا واألوراق المالية)؛
•الممنوعات بموجب القوانين المعمول بها في
دولة اإلمارات العربية المتحدة.

حضــور المؤتمــرات

يُحظــر علــى موظفي المصرف المركزي قبول الرســوم أو المكافآت التي
تمنــح لهــم للظهــور في فعالية ما أو إلقــاء الخطب أو كتابة األبحاث أو
المقــاالت إذا كان موضوعهــا متعلق ًا بمهــام المصرف المركزي أو واجباتهم
الرســمية ويجوز لوحدة االمتثال الموافقة على بعض االســتثناءات.

تشــريعات تتعلــق بالهدايــا المقدمــة
إلــى الموظفيــن العمومييــن
تطبق دولة اإلمارات العربية المتحدة تشــريعات صارمة بشــأن تقديم الهدايا
إلــى الموظفيــن العموميين .ويتوجب علــى الموظفين توخي الحذر والتأكد
مــن عــدم انتهــاك الهدايا التي يحصلون عليها أحــكام هذا الميثاق أو قانون
العقوبــات للدولــة (القانون االتحادي رقم  3لســنة  1987وتعديالته) .يرجى
اإلطــاع علــى قائمــة العقوبات القانونية ذات الصلة في البند  8.3تشــريعات
ذات صلة بمكافحة الفســاد.
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سياســة المصــرف
المركــزي إزاء الفســاد

ا لشــفا فية
ومكافحــة الفســاد

لن يتســامح المصرف المركزي مع أي شــكل من أشــكال الفساد
والســلوك اإلجرامــي مهما كان و يُحظر علــى موظفي المصرف المركزي
وجميــع األطراف المشــمولة بالميثــاق االنخراط في مثل هذه األفعال و
الســلوكيات ،ويتعيــن عليهــم اتخاذ خطوات كافيــة لضمان تطبيق البنود
المتصلــة بمكافحــة الفســاد من قبل موظفيهم وعلى األنشــطة الخاضعة
لســيطرتهم في المصرف.

أمثلــة علــى ســوء الســلوك والفســاد
ترقى األفعال التالية الى ســوء ســلوك أوفســاد إذا وردت عن أحد موظفي
المصرف أو أي طرف آخر مشــمول بالميثاق:
•كسب الموظف ود طرف ثالث عن طريق التأثير غير العادل في عملية صنع
القرار أوسياسة المصرف؛
•قبول هدية أو مبلغ من المال ألداء أو تسريع أداء أحد الواجبات الرسمية
المنوطة بالموظف؛
•قبول المال أو أية منفعة أخرى مقابل تسريب معلومة إطلع عليها
الموظف في إطار تأديته ؛
•استغالل السلطة الرسمية بهدف اختالس أو إساءة استخدام أصول
المصرف لتحقيق مصلحة شخصية؛
•تفضيل جهة خالل التعامالت الرسمية نتيجة توظيف هذه الجهة ألحد
أقارب الموظف؛
•الحصول على منفعة شخصية من مورد معيين كنتيجة لتفضيله إختيار
سلع أو خدمات هذا المورد ؛
•تلقي مقابل مالي لتسهيل إصدار ترخيص من قبل المصرف المركزي.

تشــريعات متعلقــة بمكافحــة الفســاد
يفرض قانون العقوبات لدولة اإلمارات العربية المتحدة (قانون رقم ( )3لسنة
 )1987جزاءات صارمة على الموظفين الحكوميين واألفراد المتورطين في
أعمال فسادوتتضمن القائمة أدناه بعض المواد ذات الصلة:
•تفرض المادة  102عقوبات جزائية مشددة على الموظفين الحكوميين
حال استغالل سلطتهم او صفتهم الرسمية في مخالفة لقانون
العقوبات.
•ﺗﻔﺮض اﻟﻤﺎدة  155ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺟزائية ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤوظفين الحكوميين
اﻟﺬﻳﻦ ينخرطون بشكل عمدي ﻓﻲ إتالف أو إﺧﻔﺎء أو اﺧﺘﻼس أو تزوير أوراق
أو وثائق وهم يعلمون أنها متعلقة بأمن الدولة أو بأية مصلحة وطنية
أخرى.
•تفرض المادتان  235و 236عقوبات جزائية على أي موظف حكومي أو
أي شخص مسؤول عن خدمة عامة يطلب أو يقبل لنفسه أو لآلخرين عطية
أو مزية من أي نوع أو وعد بأي منها مقابل قيام ذلك الشخص بفعل ما
أو االمتناع عنه مما يدخل أو ال يدخل في واجبات وظيفته.
•تفرض المادة  236عقوبات جزائية على كل من توسط لدى الراشي أو
المرتشي لعرض الرشوة أو طلبها أو قبولها أو أخذها أو الوعد بها.
•تفرض المادة  237عقوبات جزائية على كل من يعرض على موظف
حكومي أو شخص يُعهد إليه بتقديم خدمة عامة أية هدية أو مزية أي ًا كان
نوعها أو الوعد بأي منها ،حتى وإن لم يقبل الموظف بها ،مقابل أداء أو
االمتناع عن أداء أي عمل بالمخالفة لواجباته.
كمــا صادقــت دولة اإلمارات العربية المتحدة علــى اتفاقية األمم المتحدة
لمكافحة الفســاد بموجب المرســوم االتحادي رقم  8لســنة  ،2006وهي
مــن الــدول الموقعة على االتفاقية العربية لمكافحة الفســاد.

يقع الفســاد في الوظائف العامة عندما يســتغل الموظف
منصبــه أو صالحياته الرســمية لتحقيــق منفعة أومصلحة
شــخصية فــي مخالفة للقوانيــن المعمول بها .وقد أثمرت
جهــود مكافحة الفســاد التــي تبذلها حكومة دولة اإلمارات
والمجتمــع المدنــي الــى تصنيف الدولة كواحدة من أقل دول
العالــم فســاداً .يفخر المصرف المركــزي بهذا اإلنجاز ويتعهد
بمواصلة ترســيخ ثقافة النزاهة والشــفافية داخل المؤسســة
وعلى مســتوى القطاع المالي بشــكل عام.
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تظلمــات
ا لمو ظفيــن

منصــة اقتراحــات الموظفيــن

التسلســل اإلداري العــادي

تديــر وحــدة االتصــال منصة تتيح للموظفين تبادل األفــكار والمقترحات ورفعها
عبر مســتويات التسلســل اإلداري و تســمح هذه المنصة بتقديم اإلقتراحات
دون اإلفصاح عن المصدر أو األســم.

يبدء التسلســل اإلداري العادي للمصرف بالمدير المســؤول عن النشــاط أو
ممثــل المصــرف لــدى الجهة الخارجية ثم رئيس القســم المعني ثم رئيس
الدائــرة ثم مســاعدي ونواب المحافــظ وأخيرا معالي المحافظ.

تظلمــات الموظفيــن

اإل بال غ

تعرف التظلمات باألســباب الفعلية أو المتصورة التي تؤدي إلى شــعور
ّ
الموظف بعدم الرضا الســيما بســبب تعرضه لمعاملة غير عادلة .و في حالة
التظلم ال ترتقي المعاملة غير العادلة الى حالة من حاالت ســوء الســلوك
أو مخالفــة لميثــاق العمــل حيث ينبغــي التعامل مع هذه الحاالت عن طريق
لجنــة تحقيــق .وقــد وضع المصرف المركزي آلية يمكــن من خاللها معالجة
تظلمــات الموظفين وشــكاويهم بهدف ضمان توفيــر بيئة عمل مواتية
يتمكــن الموظفون فيها من اســتغالل كافــة إمكاناتهم دون معوقات .وقد
تم شــرح خطوات التظلم في سياســة المخالفات والتظلمات والتي تقوم
على أســاس التوســط داخل اإلدارة المعنية للتوصل إلى حل مرضي ،بينما
تحــال الوقائــع التــي يتعذر حلها إلى إدارة الموارد البشــرية للتوصل إلى حل
نهائي بشأنها.

اإلبــاغ عــن المخالفــات والتجــاوزات

تتــم عمليــة اإلبــاغ عن المخالفات إلى وحــدة االمتثال لدى المصرف المركزي
وذلــك إذا لــم يتمكــن أو يرغب الموظفون واألطــراف الخارجية القيام بذلك عبر
التسلســل اإلداري العــادي على النحو التالي:
•شخصي ًا في مكاتب وحدة االمتثال التابعة للمصرف المركزي.
•كتابيا الى وحدة االمتثال عبر البريد العادي أو المسجل على العنوان
التالي :ص ب ،854 :أبو ظبي ،دولة اإلمارات العربية المتحدة.
•عبر الهاتف على رقام وحدة االمتثال
•على البريد اإللكتروني التالي Compliance@cbuae.gov.ae
•عبر بوابة اإلبالغ عن المخالفات في موقع المصرف على االنترنت
تقدم سياسة اإلبالغ عن المخالفات المعمول بها لدى المصرف تفاصيل
اإلجراءات الواجب اتباعها عند تقديم البالغ وتعكس حرص المصرف على منع
االنتقام و أية تبعات سلبية على المبلغ وضمان السرية إلى أقصى حد ممكن.

يتوجــب على كافة األطراف المشــمولة بهــذا الميثاق إخطار المصرف
المركــزي عــن أي حالة فســاد او تضارب مصالح او مخالفــة أخالقية محتملة
عبر التسلســل اإلداري العادي للمصرف ما لم يكن ذلك غير ممكن بســبب:
•إرتباط التسلسل اإلداري المعني بشكل مباشر أو غير مباشر
بالتجاوزات المحتملة؛
•خشية المبلغ من االنتقام أو من تبعات سلبية لقيامه باإلبالغ؛
•رغبت المبلغ في إبقاء هويته سرية

يتبنــى المصرف المركزي الشــفافية كإحدى قيمه
األساســية ويحــرص على إتاحــة الفرصة أمام أصحاب المصالح
الداخلييــن والخارجيين إلبداء آرائهم إلــى الجهات المختصة
فــي المصــرف دون قيــود ،وعليه فقد تم اعتماد عدد
مــن قنــوات االتصال لتمكين أصحــاب المصالح من توصيل
اقتراحاتهــم وتظلماتهم وبالغاتهم إلى المســتوى
التنظيمــي المناســب على النحو التالي:
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•الدقة :يجب أن تتصف المعلومات واإلشعارات الصادرة من المصرف
المركزي للجمهور الخارجي بالدقة
• ُحسن التوقيت :يتم نشر المعلومات وتبادلها في الوقت المناسب ،عند
طلبها من قبل الجمهور الخارجي وفي السياق الصحيح
•إتباع أسلوب متسق :يحرص المصرف المركزي على إتباع أسلوب متسق
في التواصل مع الجمهور الخارجي إلطالعه على آخر المستجدات و
التقليل من إستخدام مصادر بديلة للمعلومات.
•مراعات الفئة المستهدفة :يتوجب تكييف المعلومات والرسائل بشكل
يراعي الفئات المستهدفة وذلك للتأكد من حصول كل فئة على
المعلومات التي تخصها في الوقت المناسب.
•سهولة الوصول :يحرص المصرف المركزي على توفير أنسب قنوات
التواصل لضمان وصول الجمهور إلى المعلومات والرسائل بالصيغة
المناسبة.
•الوضوح :اإللتزام بلغة واضحة متسمة باإليجاز والدقة مع تجنب استخدام
المصطلحات المتخصصة.
•االلتزام بأسلوب االتصال المؤسسي :الحرص على أسلوب تواصل رسمي
يتوافق مع لوائح دولة اإلمارات العربية المتحدة واألسلوب السائد فيها
عند التواصل.

ا ال تصا ل

يجب على الموظفين االلتزام بسياسة االتصال وسياسات أمن معلومات للمصرف
المركزي عند التواصل مع اآلخرين أو تبادل المعلومات داخلي ًا أو خارجي ًا.

وســائل التواصــل االجتماعــي
تتولى إدارة االتصال بإدارة أنشــطة وســائل التواصل االجتماعي بالمصرف
المركزي ،بما في ذلك اإلعالنات والمنشــورات وإدارة الحســابات ،ويتم
التعامل مع جميع المعلومات المنشــورة على وســائل التواصل االجتماعي
كبيانات عامة تســتوجب إتباع اإلجراءات الداخلية الخاصة بنشــر هذه الفئة من
المعلومات .و بشــكل عام على الموظفين إدراك أن اســتخدامهم لوســائل
التواصل االجتماعي قد يؤثر ســلبا على صورة وســمعة المصرف .ومن هذا
المنطلــق وضــع المصرف مجموعة من السياســات الخاصة باإلتصال وأمن
وتعرف وســائل التواصل
المعلومات لتجنب مثل هذه التأثيرات الســلبيةّ .
االجتماعي بالمدونات ومواقع الويكي ومنصات الرســائل وغرف الدردشــة
والرســائل اإلخبارية اإللكترونية والمنتديات اإللكترونية ومواقع شــبكات
التواصــل االجتماعــي وغيرها من المواقع اإللكترونيــة والخدمات التي تتيح
للمســتخدمين مشــاركة المعلومات مع اآلخرين بشــكل آني .وال يسعى
المصرف من حيث المبدأ إلى تقييد أو حظر االســتخدام الشــخصي لوســائل
التواصــل االجتماعــي ،لكنــه يتعين على موظفيه اإللتزام بعدم نشــر البيانات
التالية على حســاباتهم الشــخصية في وســائل التواصل االجتماعي:
•المسمى الوظيفي؛
•اسم جهة العمل؛
•رقم الهاتف أو عنوان البريد اإللكتروني؛
•بيانات االتصال الرسمية األخرى،

االتصــال الخارجــي
يتولى المتحدث الرســمي المفوض المشــاركة في المناقشــات مع
الجمهــور أو وســائل اإلعــام نيابة عــن المصرف المركزي .وال يحق ألي فرد
او جهــة التحــدث للجمهور ووســائل اإلعالم نيابــة عن المصرف ما لم يكن
مصرح لهم بذلك بشــكل مباشــر .قد تقوم وســائل اإلعالم بالتواصل مع
الموظفيــن لطلــب معلومات حول المصــرف المركزي أو موظفيه أو إدارته
أو عملياتــه ،حيــث يتعيــن إحالتها فوراً إلــى إدارة االتصال وذلك من أجل تجنب
تقديــم معلومــات غيــر دقيقة أو غير كاملة أو ســرية .وفي حالة االفصاح غير
المتعمــد عــن معلومــة مادية أو غير مخصصة لعلــم الكافة من قبل موظف
مــا ،يتوجــب عليــه إبالغ مديره المباشــر الذي يتولى بدوره إبالغ إدارة االتصال
وإدارة المخاطــر واالمتثــال .وبالمثل يتوجــب على الموظفين اإلبالغ عن أي
حدث قد يؤثر ســلب ًا على ســمعة المصرف.

يتوجــب على موظفــي المصرف المركزي التأكد من
تقييــد جميــع المعلومات التي يتم تبادلها ونشــرها داخل
المؤسســة أو خارجها بمعايير االتصال الداخلية .وبشــكل
عــام يجــب أن تراعي كافة أشــكال التواصل في المصرف
المبادئ األساســية السبعة التالية.
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وقد يتم الســماح بنشــر المعلومات المدرجة أعاله بعد الحصول على
موافقــة خطيــة مــن معالي محافظ المصرف المركزي وذلك بتكليف رســمي
فــي إطــار مهام الموظف وواجباته .وتســتثنى من هذه القاعدة بعض
منصــات التواصــل االجتماعي المهنية حيث يســمح فيها للموظفين بنشــر
البيانات الخاصة بمســماهم الوظيفي واســم جهة العمل ومدة التوظيف
فقــط .وعلــى الموظفيــن التواصل مع إدارة االتصال في حــل رغبتهم بالحصول
على مزيد من اإلرشــادات في هذا الشــأن.

اســتخدام أصــول الهويــة المؤسســية
للمصــرف المركــزي
المعرفة بهوية المصرف
تتضمــن أصول الهوية المؤسســية على العناصــر
ّ
كالمكونــات البصريــة والتصاميم الفريدة والتي تعــود ملكيتها للمصرف
(مثل نوع الخط واللون والشــكل والشــعار ونمط التصوير الفوتوغرافي وا
البصرية) .وال يجوز اســتخدام أصول الهوية المؤسســية للمصرف إال ألغراض
رســمية تتعلــق بالمصرف وعلى جميع الموظفين التقيد الصارم بإرشــادات
الهوية المؤسســية بشــكل دائم .وتعتمد أصول الهوية المؤسســية
للمصــرف مــن إدارة االتصــال بعد التأكد من متوافقها مع إرشــادات الهوية
المؤسســية للمصرف .ويتوجب تقديم طلبات اســتخدام أصول الهوية
المؤسســية للمصرف في المشــروعات الخارجية إلى وحدة االتصال
العتمادها.

التســريبات والشــائعات والتكهنــات
يتوجب على جميع الموظفين كقاعدة عامة االمتناع عن نشــر الشــائعات
والتكهنــات داخليـ ًا أو خارجي ًا ،واالمتناع عن التعليق على الشــائعات و
التكهنــات ألي طــراف أو أفراد خارج المصرف.

االتصــال الداخلــي
يجب التعامل مع جميع وســائل التواصل باعتبارها «رســمية» باســتثناء
المحادثــات والمناقشــات العامــة بين الموظفيــن والتي تكون وجه ًا لوجه أو
عبــر الهاتــف .ويــدرك المصرف بأن هذه األنواع من المحادثات قد تأخذ شــكل
تبــادل األفكار والمعلومات واآلراء ويشــجع التعــاون بين الموظفين والوحدات
المختلفــة ولكــن مــا لم يتم توثيق محتوى هذه المحادثات الحق ًا بشــكل
رســمي (مثال عبر البريد اإللكتروني) فال يمكن اعتبار المحادثة رســمية
الســيما في حالة نشــوب خالف حول نتيجة المحادثة.

قواعــد التعامــل مــع
المعلومــات

تعــد حمايــة معلومات المصــرف بما في ذلك معلومات
المؤسســات الماليــة المرخصة والنظــام المالي ككل مصلحة
وطنيــة ومســألة أمن قومي لذلك يتعيــن على الجميع توخي
الحيطــة والحذر وااللتزام بقواعــد التعامل مع المعلومات
الــواردة فــي هذا الميثاق والقوانيــن ذات الصلة .وال يقتصر تعريف
المعلومــات علــى البيانات المســجلة أو المحفوظة ورقي ًا أو
إلكتروني ًا ،بل يشــمل المعلومات الشــفوية والمعلومات التي
يحتفــظ بها الشــخص في ذاكرته .ومــن هذا المنطلق وضعت
وحــدة أمن المعلومات لدى المصرف السياســات واإلجراءات
والضوابــط التــي تحدد معايير التعامل مــع المعلومات ،ويعتمد
نجاح تطبيق هذه اإلجراءات و السياســات بشــكل خاص على
يقظــة ووعــي الموظفين .قــد يعرض عدم اإللتزام بالقواعد
والقوانيــن األفــراد والكيانات المعنيــة لعقوبات مدنية وجزائية
مشــددة لذلــك يتعين على الجميع أخــذ الحيطة و الحذرعند
التعامــل مع معلومات المصرف.
28

29

ميثــاق الســلوك المهنــي

ميثــاق الســلوك المهنــي

ســرية المعلومــات

التــداول مــن الداخل

حفــظ المعلومــات وإتالفهــا وتســليمها

الخصوصيــة والمعلومــات الشــخصية

قد يطلع موظفو المصرف على معلومات ســرية و حساســة وغيرها
مــن المعلومــات غير المخصصة لعلــم الكافة عند قيامهم بأداء
مهامهم الرســمية و قد تتعلق هذه المعلومات على ســبيل المثال ال
الحصربالنشــاطات التالية:

ألغراض هذا الميثاق يعرف التداول من الداخل بأنه اســتغالل أو تســريب
معلومــات ســرية أو غيــر مخصصة لعلم الكافة لتحقيق مصلحة شــخصية.
و يُحظــر علــى موظفي المصرف االنخراط في التداول من الداخل وســيتم
التعامــل معــه وفق ًا لبنود الميثاق المتعلقة بمكافحة الفســاد.

يتعيــن علــى الموظفين حفــظ المعلومات إعتمادا علــى طبيعتها وتصنيفها
للمــدة المحــددة في سياســة أمن المعلومات وبالتنســيق مع مالك البيانات
المعنــي .كمــا يجــب على الموظفين توخــي الحذر عند إتالف أو تعديل
معلومــات المصــرف واتباع إجراءات اإلتالف المعتمدة.

ملكيــة وتصنيــف وإمكانيــة الوصــول
للمعلومــات أوالبيانــات

يتعين على الموظفين تسليم معلومات المصرف المركزي الموجودة في
عهدتهم أو تحت رقابتهم إلى المدير المباشر أو من يخلفهم في المنصب
قبل تولي مسؤوليات جديدة أو ترك العمل في المصرف ويتعين عليهم إعادة
جميع المستندات والملفات والتقارير والسجالت التي تحتوي على معلومات
غير مخصصة لعلم الكافة سواء كانت مطبوعة أو محفوظة إلكتروني ًا كما
يتوجب إعادة جميع الموارد والمواد المحمية بحقوق الملكية الفكرية.

يحتــرم المصــرف المركزي خصوصيــة موظفيه واألطراف المقابلة
والمؤسســات الماليــة المرخصة والجمهور وجميــع أصحاب المصالح ممن
يــزودون المصرف بمعلومات شــخصية .ومن هــذا المنطلق قام المصرف
بوضــع تدابيــر صارمة تهدف إلى حماية خصوصية وســرية وأمن جميع
المعلومات الشــخصية ،فقصر الوصول إلى الســجالت الشــخصية على
األشــخاص المخوليــن بذلك ،وعند الحاجة لإلطــاع عليها فقط .وفرض على
الموظفيــن المخوليــن باإلطالع على المعلومات الشــخصية التعامل
معهــا بعنايــة وســرية بالغة .وال يمكن بــأي حال من األحوال اعتبار إلتزام
المصرف بالخصوصية وســرية المعلومات الشــخصية إجازة منه لممارســة
أنشــطة مخالفــة أو غيــر أخالقية أو غيــر قانونية .قد يقوم المصرف ألغراض
األمــن وضمــان االمتثال بالقوانين والسياســات واإلجراءات الداخلية بالولوج
إلــى وتفتيــش جميــع أماكن العمل والممتلكات الشــخصية بما في ذلك
المكاتــب واألدراج والخزائــن وحافظة المســتندات وحقائب اليد واألمتعة
الشــخصية .كما قد تخضع المســتندات الورقية الموجودة في مقر المصرف
واالتصاالت الهاتفية والمعلومات المرســلة والمســتلمة والمخزنة على
أنظمة وحواســيب المصرف للمراجعة والمراقبة والتســجيل في أي وقت
دون الحاجــة إلى إشــعار أو إذن .وتخضع مبانــي ومرافق المصرف المركزي
للمراقبــة من خالل وســائل التكنولوجيــة بما في ذلك كاميرات الدوائر
التلفزيونيــة المغلقــة ويقــوم المصرف بمراقبة وتســجيل المكالمات الهاتفية
الخاصــة بالعمل وغيرها من أشــكال االتصــاالت .وقد يُطلب من المصرف
الكشــف عن بعض المعلومات الشــخصية امتثا ًال للقوانين واللوائح ذات
الصلــة أو فــي إطــار اإلجراءات القضائية التي تطلبهــا المحكمة أو وفق ًا لما
تتطلبــه التحقيقــات والمراجعات الداخلية.

•عمليات السياسة النقدية؛
•عمليات النقد األجنبي؛
•التغييرات في األنظمة و اللوائح؛
•إدارة األزمات؛
•إدارة األصول المالية للمصرف؛
•أنظمة الدفع والمعامالت المالية؛
•المعلومات المتعلقة بالمؤسسات المالية المرخصة أو عمالئها؛
•تقييم المخاطر ؛
•أنشطة المشتريات والمناقصات.
يتوجــب علــى الموظفيــن عــدم اإلفصاح عن المعلومــات المتعلقــة بعمليات
المصــرف أو موظفيــه أو أي طــرف ثالــث حصلوا عليها أثنــاء تأديتهم
لمهامهــم دون الحصــول علــى إذن مســبق وذلك أثنــاء أوبعد انتهاء
عملهــم لــدى المصــرف .إذا إحتــاج الموظف لإلفصاح عــن معلومة في
إطــار أدائــه لواجباتــه ،يتوجــب عليه تقديم طلــب إلى مالك البيانــات المعني
وفقـ ًا لسياســات وإجــراءات أمــن المعلومات المعمول بهــا لدى المصرف.
ال يجــوز الكشــف عــن أيــة معلومة غيــر مخصصة لعلــم الكافة ألي طرف
ثالــث (بمــا فيهــا الموردين و اإلستشــاريين) مــا لم يتم الحصــول على تعهد
خطــي بعــدم اإلفصــاح .ويجب علــى الموظفين الحفاظ علــى اليقظة و
الســرية لتجنــب أي تســريب غيــر متعمــد للمعلومات الســيما إلى موظفي
المصــرف اآلخريــن وأفراد أســرتهم واألصدقاء المقربين .وعند الشــك في
طبيعــة اإلجــراء او التصرف المناســب بشــأن التعامل مع معلوامات ســرية
أو غيــر مخصصــة لعلــم الكافة ،علــى الموظفيــن التواصل مع وحدة أمن
المعلومــات والحصــول على مزيد من اإلرشــادات.
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تسند جميع بيانات ومعلومات المصرف إلى مالك بيانات عادة ما يكون رئيس
الوحدة التنظيمية التي تحتوي على مصدر المعلومات ويترتب على مالكي
البيانات التأكد من:
•تصنيف المعلومات كعامة أو محظورة أو سرية أو سرية للغاية وذلك
بحسب سياسات أمن المعلومات المعمول بها لدى المصرف.
•تحديد ومتابعة قواعد الوصول للمستخدمين.
•االلتزام بإجراءات اإلفصاح واإلرسال والنسخ.
•تخزين المعلومات وحفظها وفق ًا لسياسة االستخدام المقبول المعمول
بها لدى المصرف.
إذا لم يتم تصنيف بعض المعلومات بحســب درجة ســريتها ،ال يجوز للموظف
التعامــل معهــا كمعلومات غير ســرية .وفــي حالة عدم وجود أي تصنيف
واضــح للمعلومــات ،يتعيــن على الموظف االمتناع عن تقدير درجة ســريتها و
ـاء علــى تقديره الخاص .علــى الموظف اتباع إجراءات الوصول إلى
التصــرف بنـ ً
البيانــات المعتمــدة فــي المصرف وعدم محاولة الحصول عليها بشــكل غير
رســمي خاصة إذا لم تكن ضرورية ألداء مهامه الرســمية .تتضمن سياســة
معاييــر التصنيــف والتعامل مع أصول معلومــات المصرف المركزي على
المزيــد مــن التفاصيــل حول هذه المتطلبات وعند الشــك يتوجب التواصل مع
وحــدة أمــن المعلومات في المصرف للحوصل علــى المزيد من التوضيحات.

االســتخدام المقبــول لألصــول
المعلوماتيــة للمصــرف المركــزي
يقدم المصرف لموظفيه مجموعة متنوعة من أدوات تقنية المعلومات
وذلك لتمكينهم من أداء مهامهم الرسمية .وقد تم إحداث سياسة
االستخدام المقبول لألصول المعلوماتية لوضع إرشادات واضحة بمعايير
استخدامها بما في ذلك المستندات المطبوعة وأجهزة الحاسوب والبريد
اإللكتروني والولوج إلى اإلنترنت ووسائط التخزين المتنقلة واألجهزة
الشخصية .توجب هذه السياسة موظفي المصرف بشكل خاص التقيد
باستخدام وسائل تقنية المعلومات لألغراض الرسمية فقط وتحظر استخدام
األجهزة الشخصية للولوج الى معلومات المصرف و أنظمته اإللكترونية إال إذا
كان الجهاز مسج ً
ال في نظام إدارة األجهزة المتحركة .ويجب على الموظفين
االمتناع عن ترك الحاسب االلي الخاص بهم دون مراقبة إال بعد الخروج من
حساب المستخدم الخاص بهم .لتقليل مخاطر تسرب المعلومات أو الولوج
غير المصرح به ،يتوجب إخالء المكاتب وأماكن العمل من األوراق ووسائط
التخزين (بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المتحركة واألجهزة الذكية) في حال
عدم استخدامها وذلك خالل ساعات العمل االعتيادية وخارجها .وتجدر اإلشارة
أن سياسة االستخدام المقبول لألصول المعلوماتية للمصرف هي جزء
الى ّ
ال يتجزأ من هذا الميثاق ويجب مراجعتها والموافقة عليها من قبل كافة
موظفي المصرف المركزي.
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حمايــة الملكيــة
الفكريــة

يمتلــك المصــرف جميع حقوق الملكيــة الفكرية التي طورها موظفوه
والمتعاقــدون معــه أثنــاء فترة عملهم وذلك إلى الحد الذي يســمح به
القانــون .ويجــب الحصــول على موافقة إدارة المصرف على أي اســتثناء من
تفصل سياســة
هذا الشــرط وأن يكون لإلســتثناء ما يبرره بشــكل معقولّ .
المصــرف بشــأن حمايــة الملكية الفكرية المبادئ والممارســات المقبولة عند
الحصــول علــى أو إســتغالل مواد محمية بحقــوق الملكية الفكرية وتوجب
على موظفي المصرف ،كقاعدة عامة ،اســتخدام النســخ المرخصة واألصلية
فقــط مــن المــواد والموارد المحمية بحقوق الملكيــة الفكرية ،كما توجب
علــى الموظفيــن اإلمتناع عن اســتعمال الملكية الفكريــة التي تملكها جهات
عملهــم الســابقة مــن دون تفويض وتقديم إفصاحــات كتابية لمدير إدارتهم
قبل الشــروع في العمل على أية مادة منشــورة قد ترتبط بواجباتهم
الرســمية .يجب على موظفي المصرف االســتعانة بقســم الشؤون القانونية
في حالة الشــك في مســألة ما تتعلق بسياســة الملكية الفكرية المعمول
بها لدى المصرف.
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انتهــاك ميثــاق
الســلوك

يؤدي إنتهاك ميثاق السلوك المهني المعمول به لدى المصرف المركزي
وتكلف وحدة االمتثال
الى إتخاذ إجراءات تأديبية قد تصل الى إنهاء الخدمةّ .
وإدارة الموارد البشرية بتقديم التوصيات بشأن اإلجراء التأديبي المقترح وذلك
بالتشاور مع المدير المباشر وإدارة الشؤون القانونية .ويتم تقديم التوصيات
الى معالي محافظ المصرف المركزي للموافقة قبل التنفيذ .أما بالنسبة
لألطراف الخارجية قد تشمل اإلجراءات التأديبية المتخذة إلغاء العقود أو
القرارات ذات الصلة بأثر رجعي وإستبعاد المستفيدين النهائيين سواء كانوا
كيانات إعتبارية أو أفراد من أي عالقة عمل مستقبلية .ويحتفظ المصرف بحق
/كما قد يضطر إلى اإلبالغ عن االنتهاكات او المخالفات المرتكبة إلى سلطات
إنفاذ القانون و  /أو الجهات التنظيمية المحلية أو األجنبية.
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التعامــل مــع
االســتثناءات

يدرك المصرف أهمية عدم تطبيق بنود هذا الميثاق بشــكل تعســفي فقد
توجــد حــاالت تحتاج الى إســتثناء مع إحترامهــا للمبادئ العامة الواردة فيه.
ولذلــك ،يجــوز للموظف طلب إســتثناء إذا اســتتبع تطبيق أحد بنود الميثاق
مشــقة بالغــة أو إذا لــم يؤدي تطبيقــه إلى الغرض المراد منه أو أدى إلى
نتيجــة عكســية .وعلى الموظفين الراغبين في الحصول على اســتثناء
التقدم بطلب كتابي إلى وحدة االمتثال بالمصرف ،وســتقوم لجنة مشــكلة
من وحدة االمتثال وإدارة الموارد البشــرية وإدارة الشــؤون القانونية بالبت
بطلب االســتثناء وفق ًا للبند  3.5تقييم تضارب المصالح .أما االســتثناءات
المتعلقــة بأعضــاء مجلس إدارة المصرف والمحافظ ونواب ومســاعدي
المحافــظ فترفــع إلى أمانة ســر مجلس اإلدارة ومــن ثم تدرس من قبل لجنة
المخاطــر التابعة للمجلس.
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تصريــح إجــراء تحــري الخلفيــة
ومراقبــة اإلمتثــال بالميثــاق

بتوقيعــه علــى الميثاق يصرح الموقع أدنــاه لوحدات المصرف المركزي
المختصــة بمــا فــي ذلك وحدة االمتثال والموارد البشــرية أو وكالئهم بإجراء
تحقيقات مســتقلة عن خلفيته ومراجعه وشــخصيته وارتباطات عمله الســابق
وخلفيته التعليمية وتاريخه االئتماني وســجالته الشــرطية وحســاباته على
مواقع التواصل االجتماعي ووســائل اإلعالم ،واســتثماراته الشــخصية في
األوراق الماليــة أو الكيانات االعتبارية وأنشــطته التجاريــة وملكياته العقارية
وعضويتــه فــي مجالس اإلدارة و الرقابــة وعمله الخارجي ،بما في ذلك
العمــل الحــر لغــرض التأكد من المعلومات التي قــام بتقديمها قبل وأثناء
فتــرة عملــه ،ولغــرض مراقبة التزام الموقع أدنــاه بأحكام هذا الميثاق .وقد
تتــم عمليــة مراقبــة االمتثال بالميثاق بالتعاون مــع جهات حكومية وجهات
تنظيميــة وســلطات إنفــاذ القانون المحليــة واألجنبية وغير ذلك من الجهات
الخارجية المستقلة.
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