
ــا  ــؤولية فهمه ــع مس ــة. وتق ــوات المختلف ــر القن ــة عب ــراف ذات الصل ــة واألط ــاب العالق ــن وأصح ــة الموظفي ــرها لكاف ــة ونش ــذه السياس ــداد ه ــم إع ت
وتطبيقهــا علــى عاتــق كافــة الموظفيــن العامليــن فــي مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي. ويتعّيــن علــى اإلدارة العليــا مراجعتهــا ســنويًّا 

ــرف.  ــغيلية للمص ــات التش ــتراتيجي والعملي ــه االس ــع التوج ــا م ــا وتوافقه ــن فعاليته ــد م للتأك

المحــــافظ

العمل بصورة مستمرة، على تحسين كافة العمليات والخدمات 
لدعم جميع الوحدات التنظيمية في المقر الرئيسي والفروع 
التابعة لها، وتعزيز التوجه االستراتيجي العام الخاص بمصرف 

اإلمارات العربية المتحدة المركزي.  

االرتقاء بقدرات الموظفين، وتمكينهم، وإشراكهم على كافة 
المستويات، لضمان التحسين المستمر ألدائنا التشغيلي.

تطبيق نظام استمرارية األعمال وتوفير الموارد 
الالزمة للتأكد من استمرارية الحد األدنى للعمليات 
التشغيلية خالل األزمات وحاالت الطوارئ والكوارث. 

تطبيق تدابير أمنّية فّعالة من أجل حماية األصول 
المعلوماتية للمصرف المركزي من كافة أنواع 

المخاطر، سواء كانت داخلّية أو خارجّية، متعمدة أو 
عرضّية، وإدارة المخاطر الّتي قد تهدد أمن المعلومات.

تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة وفي الوقت المحدد لها 
بحيث تلبي أو تتجاوز توقعات األطراف ذات الصلة، وتعزز رضا 

أصحاب العالقة.

 تطوير إطار يتيح تحسين ومراقبة فعالية أهداف نظـام 
اإلدارة المتكامــلة بصورة مستمرة، ويزيل أية انحرافات 

عن تلك األهداف.   

االلتزام بكافة المتطلبات القانونية والتنظيمية 
وأي متطلبات ذات الصلة، على المستويين 

المحلي والدولي. 

إدارة المخاطر االستراتيجية والتشغيلية لضمان 
تحقيق أهداف مصرف اإلمارات العربية المتحدة 

المركزي بشكل فعال.

التخطيط والمراقبة المستمرة ورفع التقارير 
بشكل فّعال، لضمان توفر واستمرارية 

خدمات تقنية المعلومات لدينا.

منع ومكافحة الرشوة والفساد 
وكشفهما والرد عليهما.

ترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية 
واالنفتاح واالمتثال.

إننــا فــي مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي مكلفــون وملتزمــون 
بتعزيــز االســتقرار النقــدي والمالــي، والكفــاءة والمرونــة فــي النظــام المالــي 
والتأميــن، وحمايــة المســتهلكين، مــن خـــــالل اإلشـــــراف الفّعــــــال الــذي يدعــم 
ــدة  ــة المتحـــــ ــارات العربي ــة اإلمـــ النمــو االقتصــادي بمــا يحقــق المنفعــة لدول
وإســعاد  رضــا  لتحقيــق  الراميــة  اســتراتيجيتنا  مــع  وتماشـــــيًا  ومجتمعهــا. 
كافـــــة أصحـــــاب العالقــة، فقــد عملنــا علــى تطويــر وتطبيــق نظــام اإلدارة 
بحيــث   PAS99:2012 مواصفــة  متطلبــات  علــى  المبنــي  المتكاملــة 
يتطابــق مــع متطلبــات مواصفــة ISO 9001:2015 – نظــام إدارة الجــودة، 
ومواصفــة ISO 20000-1:2018 – نظــام إدارة خدمــات تقنية المعلومـــــات، 
األعمـــــال،  استمـــــرارية  إدارة  نظــام   –  ISO 22301:2019 ومواصفــة 
ــة  ــات، ومواصف ــن المعلوم ــام إدارة أم ــة ISO 27001:2013 – نظ  ومواصف

ISO 37001:2016 نظام إدارة مكافحة الرشوة. 

وفــي ســعينا لتحقيــق التمّيــز فــي كل مــا نقــوم بــه، أدركنــا أن المواصفــات 
المذكــورة أعــاله هــي متطلــب أساســي لتعزيــز ثقافــة تقــوم علــى مبــدأ 
واســتحداث  وتمكينهــم،  الموظفيــن  مشــاركة  وتعزيــز  المســتمر  التحســين 

ابتكاريــة. وخدمــات  منتجــات 
 

وبهــدف تلبيــة متطلبــات نظــام اإلدارة المتكاملــة الخــاص بمصــرف اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة المركــزي، فنحــن ملتزمــون بـــما يلــي:

سياسة نظام اإلدارة املتكاملة مبصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي


