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االستدامة في بنك رأس الخيمة الوطني

شهد بنك رأس الخيمة الوطني على مدار السنوات الثالث الماضية تغييرات 
كبيرة عززت موقعنا الستقبال عام 2020 لدعم أصحاب المصلحة الكرام 
كمؤسسة. ويسلط تقريرنا السنوي الضوء على نجاح استراتيجيتنا للفترة 

ما بين 2018-2020، حيث ُيظهر أرباحًا ونموًا واضحين للبنك. وواصلنا التركيز 
بالدرجة األولى على العمليات األساسية لقسمي الخدمات المصرفية لألفراد 

واألعمال لدعم قاعدة عمالئنا بمن فيهم الشركات الصغيرة والمتوسطة 
على اختالف أحجامها. ويتواصل هذا التركيز في استراتيجية عام 2020، 

كما نعمل على تنويع مزيج الموجودات وتقليل  عرضتنا للمخاطر. وتستند 
إستراتيجيتنا لعام 2020 على هدفنا في تبني ممارسات فعالة ومستدامة.

وحتى يتمكن بنك رأس الخيمة الوطني من الوفاء بالتزاماته تجاه أصحاب 
المصلحة الكرام، أطلق العديد من التغييرات لتحسين جميع عملياته. 

وتجلت هذه التغييرات في توظيف األشخاص المناسبين لضمان كفاءة 
العمليات والمبادرات المتمحورة حول استقطاب المواهب. عالوًة على 
ذلك، ساهم التحول الرقمي عبر العديد من مجاالت العمل في زيادة 

كفاءة العمليات وخفض االستهالك السنوي للورق. وسيتم دعم مثل هذه 
التغييرات بإجراء تحسينات على العديد من جوانب الحوكمة وإدارة المخاطر 

بدافٍع من تركيزنا على بناء عالقات مميزة مع العمالء.

ونحن في بنك رأس الخيمة الوطني ندرك بأن االستراتيجيات وااللتزامات ال 
قيمة لها ما لم يتم إجراء تقييم هادف لعملياتنا. وقد شهدت األسواق 

المالية خالل السنوات األخيرة زيادة في تطبيق االستدامة بسبب وجود أدلة 
قوية على أن المؤسسات التي تطبق ممارسات االستدامة بدأت تحقق أداءًا 

متفوقًا في السوق عبر القطاعات الكبيرة. ولذلك نعتقد أن تحقيق النمو 
واالستدامة على المدى الطويل في البنك يتطلب التركيز بشكل أكبر على 

المجاالت الرئيسية في عملياتنا.

ولضمان التركيز على المواضيع الجوهرية للقطاع المصرفي وأصحاب 
المصلحة واألعمال، لجأنا إلى دراسة العديد من المبادئ التوجيهية المحلية 

والعالمية والمرتبطة بالقطاع. وتضمن هذه العملية إفصاح البنك عن 
البيانات األساسية التي تهم جمهوره، وذلك سيمكننا من تطوير إنجازات 

االستدامة عامًا تلو اآلخر.

على المستوى اإلقليمي، بادرنا إلى مواءمة أعمالنا مع القيم األساسية لرؤية 
اإلمارات 2021 والرؤية االقتصادية 2030 إلمارة أبوظبي، ومؤشرات اإلفصاح البيئي 

واإلجتماعي وحوكمة الشركات في سوق أبوظبي لألوراق المالية. أما على 
الصعيد العالمي، فقمنا بمواءمة رؤيتنا وعملياتنا مع أهداف األمم المتحدة 

للتنمية المستدامة، واعتمدنا معايير »المبادرة العالمية إلعداد التقارير« في 
تطوير وعرض مواضيعنا الجوهرية وتقريرنا النهائي.

لكل قطاع آثار إيجابية وسلبية على المجتمع الذي يعمل فيه، ولهذا 
السبب نعمل على دمج معايير خاصة بالقطاع ضمن نهج االستدامة لدينا. 

ويتماشى تركيزنا في هذا الخصوص مع معايير القطاع المالي الصادرة 
عن مجلس المعايير المحاسبية لالستدامة. كما درسنا مؤشرات اإلفصاح 

البيئي واالجتماعي وحوكمة الشركات الخاصة باالتحاد العالمي للبورصات، 
ومبادئ األمم المتحدة للخدمات المصرفية المسؤولة. وأجرينا تحلياًل شاماًل 

ألصحاب المصلحة لضمان تناسب مواضيعنا الجوهرية النهائية مع جميع 
أنشطة البنك.

ومن شأن األنشطة المرتبطة بهذه المواضيع الجوهرية أن تعزز مكانة بنك 
رأس الخيمة الوطني في ضوء التغييرات الكبيرة التي شهدها خالل السنوات 

األخيرة، وال سيما تطبيق األنشطة المخصصة لوحدات األعمال المعنية بها 
مع االستعانة بخبراء متمرسين للتخصص في - وتوسيع النشاطات نحو - 
مجاالت جديدة، والمحافظة في الوقت نفسه على تداخل المهام لتعزيز 

المعرفة المؤسسية المشتركة واإلبتكار. ويركز البنك أيضًا على رقمنة عدد 
كبير من عملياته. وسيتم رفد هذه التغييرات بنهج يركز على االستدامة 
بالدرجة األولى لتعزيز عملياتنا الداخلية وزيادة القيمة المقدمة ألصحاب 

المصلحة.

النمو الهادف
يركز بنك رأس الخيمة الوطني في مجال االستدامة على تحقيق نمو 
مالي مستديم ومستقر، وجذب االستثمارات عبر تنويع مصادر دخلنا 

باستمرار، والعمل على خفض التكاليف وزيادة الكفاءة التشغيلية. وينبغي 
بالتوازي مع ذلك ضمان احتياطات كافية من رأس المال الحتواء الخسائر، 
ومواصلة العمليات التشغيلية، والوفاء بااللتزامات في حال وجود ظروف 

تشغيلية غير مواتية. وهذا يعني تقديم منتجات وخدمات وأدوات مبتكرة 
تحقق قيمة مضافة للبنك وعمالئه، وتطوير سوق مالي أكثر تنوعًا يعالج 

التحديات المشتركة ويتيح 
بناء اقتصاد أكثر شمولية.

وسنحقق ذلك باالستفادة 
من خبرات طواقمنا 

الرئيسية، والحفاظ على 
تدفق األفكار عبر وحدات 

أعمالنا؛ وحفز التغيير 
الرقمي لدعم سرعة 

وكفاءة الخدمات التي 
نقدمها للعمالء.   

ازدياد عدد المعامالت الرقمية 
باتساق بنسبة 

٪30
على مدى الثالث سنوات األخيرة
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بنك جدير بالثقة )الحوكمة(

تعتبر الحوكمة الركيزة األساسية الستدامة أعمال القطاع المالي، ويسعى بنك رأس الخيمة الوطني دومًا إلى ترسيخ مكانته كمصرف جدير بالثقة. ونحرص على 
تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة في أعمالنا من خالل تبني أعلى معايير حوكمة الشركات، والتميز في وضع التدابير الوقائية للقضاء على جميع 

أشكال الرشوة والفساد والجرائم المالية بما في ذلك غسيل األموال واالحتيال وتمويل اإلرهاب.

أعضاء مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارة   سمو الشيخ المهندس سالم القاسمي، 
الخيمة. ويشغل منصب  التنفيذي لحكومة رأس  المجلس  القاسمي هو عضوًا في  المهندس سالم  الشيخ  سمو 

رئيس دائرة الطيران المدني إلمارة رأس الخيمة، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وهو أيضًا مؤسس 
العربي للمبارزة، ورئيس  الوطنية ورئيس االتحاد  اللجنة األولمبية  إدارة  إتحاد اإلمارات للمبارزة، وعضو مجلس  ورئيس 

)رانتا(. الوطنية للسفريات  الخيمة  إدارة وكالة رأس  مجلس 

والمخاطر  والتدقيق،  والمكافآت،  الترشيحات  اللجنة:  عضوية 

رئيس مجلس اإلدارة معالي محمد عمران الشامسي، 
35 عامًا مع شركة  يمتلك معالي محمد عمران الشامسي خبرة طويلة تمتد لفترة 

اتصاالت حتى تقاعد من منصبه كرئيس تنفيذي ورئيس مجلس إدارة لشركة اتصاالت 
2012. ويشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية،  في عام 

ورئيس مجلس أمناء الجامعة األمريكية في رأس الخيمة، ورئيس مجلس أمناء جامعة 
الصحية. والعلوم  للطب  الخيمة  رأس 

والمكافآت  الترشيحات  اللجنة:  عضوية 

عضو مجلس اإلدارة    سمو الشيخة آمنه القاسمي، 
بإمارة رأس  الذراع االستراتيجي لالستثمار  إدارة مكتب االستثمار والتطوير والذي هو بمثابة  القاسمي، بصفتها رئيس مجلس  تقوم الشيخة آمنة سعود 

المتحدة، بتحسين فرص االستثمار باإلمارة. وتترأس سموها أيضَا مجلس إدارة عدة شركات تابعة لمحفظة مكتب  العربية  الخيمة في دولة اإلمارات 
آمنة عضواَ في مجموعة االستثمار االستراتيجية  الشيخة  إدارة مكتب االستثمار والتطوير، كانت  رئيس مجلس  توليها منصب  االستثمار والتطوير. وقبل 

الناشئة. وقد  التوزيع التكتيكي لألصول في أسواق العملة واألسهم  لدى »جولدمان ساكس« في مدينة نيويورك، حيث رّكزت سموها على تحديد فرص 
حصلت الشيخة آمنة على درجة الماجستير من كلية ستانفورد للدراسات العليا في إدارة األعمال وشهادة بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال من 

بالشارقة. األمريكية  الجامعة 

والمخاطر  والتدقيق،  اإلستراتيجية،  اللجنة:  عضوية 
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عضو مجلس إدارة    السيد أحمد عيسى النعيم، 
39 عامًا مع حكومة رأس الخيمة. وقد شغل سابقًا منصب  النعيم بخبرة طويلة تمتد لفترة  يتمتع السيد أحمد 

رئيس هيئة كهرباء ومياه رأس الخيمة، ومدير عام شركة رأس الخيمة الوطنية للبترول وهيئة غاز رأس الخيمة، وعضو 
في المجلس البلدي وغرفة تجارة وصناعة وزراعة رأس الخيمة، كما تولى مناصب إضافية في العديد من الوزارات. 

التجاري والنعيم مول والنعيم سيتي سنتر  يشغل السيد أحمد حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة مركز رأس الخيمة 
وخليفة مول. باإلضافة إلى كونه نائب رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين وعضو مجلس إدارة 

للطباعة. في شركة مجان 

المطلعين  تداوالت  مجلس  اللجنة:  عضوية 

عضو مجلس إدارة    السيد راجان كيتاربال، 
36 عامًا في المصارف الهندية واإلماراتية في مجال الخدمات  السيد راجان كيتاربال صاحب خبرة مصرفية لفترة 

الدين، وإدارة المخاطر. وقد شغل منصب نائب المدير  التجارية والشركات، وتمويل المشاريع، وسوق أدوات  المصرفية 
العام ورئيس سوق أدوات الدين العالمي. وشغل مؤخرًا منصب المدير العام إلدارة المخاطر في بنك اإلمارات دبي 

باإلنابة لبنك اإلمارات دبي الوطني - مصر. التنفيذي  الرئيس  الوطني، والحقًا تم تعيينه 

المطلعين  تداوالت  ومجلس  واإلستراتيجية،  االئتمان،  اللجنة:  عضوية 

عضو مجلس إدارة   السيد سالم علي الشرهان، 
2011 متوليًا منصب الرئيس التنفيذي  عمل السيد سالم علي الشرهان في شركة اتصاالت لمدة 23 عامًا حتى مايو عام 

السيد  العالمية. ويشغل  االتصاالت  العديد من شركات  الشركة في  بتمثيل  المالية للمجموعة، حيث قام  للشؤون 
سالم حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين، وعضو مجلس إدارة مركز دبي المالي 

العالمي، وعضو مجلس أمناء الجامعة األمريكية في رأس الخيمة، وعضو مجلس أمناء جامعة رأس الخيمة للطب 
البكالوريوس في المحاسبة وإدارة األعمال من جامعة اإلمارات بدولة  والعلوم الصحية. يحمل السيد سالم درجة 

المتحدة. العربية  اإلمارات 

والتدقيق  واإلستراتيجية،  االئتمان،  اللجنة:  عضوية 

السيد كانتيك داسقوبتا، عضو مجلس إدارة  
يملك السيد كانتيك داسقوبتا خبرة مصرفية واسعة فهو محترف مؤهل في جميع جوانب إدارة المخاطر بما في ذلك 

االئتمان والسوق والمخاطر التشغيلية. قبل إنضمامه إلى بنك رأس الخيمة الوطني كعضو مجلس إدارة، عمل السيد 
داسقوبتا لحوالي عامين ونصف العام كمستشار وخبير إستشاري في المخاطر في بنك أبوظبي اإلسالمي لإلشراف 

على الشؤون اإلستراتيجية للبنك، حيث كان رئيسًا للجنة سياسة الحوكمة والمخاطر. قدم السيد داسقوبتا إلى دولة 
اإلمارات العربية المتحدة في 2007 بعد تعيينه مديرًا تنفيذيًا للمخاطر لدى بنك المشرق. وقبل ذلك، أمضى مسيرة 

مهنية طويلة وناجحة مع سيتي بنك في مناطق جغرافية متعددة، وشغل مناصب وظيفية عليا في إدارة المخاطر.

عضوية اللجنة: لجان المخاطر، واالئتمان    
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اإلدارة التنفيذية

من اليمين إلى اليسار:

فيكاس سوري
مدير عام الخزينة 

ديراج كونوار
مدير عام الخدمات المصرفية لألعمال   

عبد الكريم جمعة
مدير إدارة الخدمات المصرفية 

اإلسالمية 

غالية بوشناق
مستشار عام 

بيتر إنجالند
الرئيس التنفيذي 

كيه. إس. راماكريشنان
المدير التنفيذي إلدارة المخاطر 

ماهاديفان راداكانثان
المدير التنفيذي لالئتمان

نيكوال تومسون
المديرة التنفيذية للتدقيق الداخلي 

أحمد يوسف
المدير التنفيذي للموارد البشرية  
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من اليمين إلى اليسار:

ديباك ماجيثيا
الرئيس المالي

جيف ستيسيك
المدير التنفيذي للعمليات

جان بيار لورو
مدير عام المؤسسات المالية والدولية 

للمجموعة  

زينة سماقية
سكرتير الشركة 

صالح علي صالح
مدير إدارة األعمال في رأس الخيمة 

راهول أوبروي
مدير عام الخدمات المصرفية للشركات 

فريدريك دي ميلكر
مدير عام الخدمات المصرفية لألفراد 

لينا يحيى
مدير مساعد - تميز الخدمات  

   
فينكات راغفان

المدير التنفيذي لإلمتثال
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اللجان

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
يتولى مجلس اإلدارة إجراء مراجعة دورية ألداء البنك، ويوجد 6 لجان منبثقة عنه. باإلضافة إلى ذلك، يشّكل أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين 86٪ من مقاعد 

مجلس اإلدارة. 

الدوراللجنة
فترة انعقاد 

األعضاءعقد اإلجتماعاتاإلجتماعات

لجنة االئتمان

اإلشراف على إطار عمل إدارة المخاطر للتحكم بمخاطر 
االئتمان الناتجة عن أعمال البنك عبر مختلف وحدات األعمال، 

ومراجعة سياسات االئتمان وبرامج المنتجات التي تحكم 
محافظ االئتمان. وتوافق اللجنة أيضًا على التسهيالت 

االئتمانية وفقًا لألمور المنصوص عليها من قبل سلطة 
االئتمان. كما تراجع وتعتمد اللجنة منهجية تصنيف االئتمان 

للبنك.

31 اجتماعًاأسبوعيًا

سالم علي الشرهان 
)رئيس اللجنة(

راجان كيتاريال

كانتيك داسجوبتا

لجنة اإلستراتيجية

استعراض التطورات واإلتجاهات التي ترسم مستقبل 
القطاع لتحقيق المواءمة بين إستراتيجية البنك وموقعه 
وفقًا لذلك، ومراجعة الخطة اإلستراتيجية للبنك لمدة 3 

سنوات.
كما تراجع اللجنة وتعتمد مقترحات اإلستراتيجية المتعلقة 

بالتوسع في األعمال من حيث النمو العضوي و/ أو عمليات 
اإلستحواذ، والتوزيع، وإطالق خطوط أعمال جديدة.

5 اجتماعاتفصليًا

سمو الشيخة آمنة 
القاسمي )رئيس اللجنة(

سالم علي الشرهان

راجان كيتاريال

لجنة الترشيحات 
والمكافآت

استعراض هيكلية وحجم وتكوين وأداء مجلس إدارة 
البنك؛ وتطوير وتحديد إطار للمكافآت في البنك بما يشمل 
أعضاء مجلس اإلدارة، والرئيس التنفيذي، واإلدارة التنفيذية، 

والموظفين. كما تقوم اللجنة بمراجعة وإعتماد سياسة 
البنك فيما يتعلق بتصنيف الموظفين وهيكل المكافآت.

3 اجتماعاتنصف سنوية

معالي محمد عمران 
الشامسي 

)رئيس مجلس اإلدارة(

سمو الشيخ المهندس 
سالم بن سلطان 

القاسمي

أحمد عيسى النعيم

لجنة التدقيق

إدارة ومراقبة ومراجعة البيانات المالية، والسياسات 
واإلجراءات المحاسبية، وأداء وحدة التدقيق الداخلي، 

والعالقة مع المدققين الخارجيين للبنك والشركات التابعة 
له. كما تقوم اللجنة بإستالم وإستعراض تقارير التفتيش 
التنظيمية من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 

والجهات التنظيمية األخرى.

8 اجتماعاتفصليًا

سمو الشيخ المهندس 
سالم بن سلطان 

القاسمي )رئيس اللجنة(

سمو الشيخة آمنة 
القاسمي

سالم علي الشرهان
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لجان اإلدارة التنفيذية 
يدير البنك خمس لجان إدارة تنفيذية بحضور الرئيس التنفيذي إلى جانب رؤساء األقسام واإلدارات ذات الصلة. وتنعقد اجتماعات لجان اإلدارة التنفيذية شهريًا 

باستثناء لجنة إدارة استمرارية األعمال التي تنعقد فصليًا.

الدوراللجنة
فترة انعقاد 

األعضاءعقد اإلجتماعاتاإلجتماعات

لجنة المخاطر

اإلشراف على إطار عمل إدارة المخاطر وتحديدًا فيما يتعلق 
بمخاطر السوق والسيولة ومحفظة االئتمان، والمخاطر 

التشغيلية، واالمتثال، والرقابة الداخلية، وتكنولوجيا وأمن 
المعلومات، والمخاطر القانونية بما في ذلك السياسات 

والممارسات الهامة المتبعة في إدارة هذه المخاطر للبنك 
والشركات التابعة له.

5 اجتماعاتفصليًا

سمو الشيخ المهندس 
سالم بن سلطان 

القاسمي )رئيس اللجنة(

سمو الشيخة آمنة 
القاسمي

كانتيك داسجوبتا

لجنة تداول المطلعين 
في مجلس اإلدارة

مساعدة أعضاء مجلس اإلدارة على مراقبة وإتخاذ اإلجراءات 
الالزمة للحفاظ على سرية معلومات وبيانات البنك، باإلضافة 

إلى اإلشراف على سجل المطلعين، وتقديم تصريحات 
وتقارير إلى السوق.

اجتماع واحدسنويًا

أحمد عيسى النعيم 
)رئيس اللجنة(

راجان كيتاريال

تتبع إلىالدوراسم اللجنة

اللجنة اإلدارية للمجموعة 
تساعد هذه اللجنة الرئيس التنفيذي وأعضاء اإلدارة اآلخرين على تنفيذ مسؤولياتهم 

فيما يتعلق بمبادرات البنك االستراتيجية، وأداء البنك، وتحليل السوق.
لجنة االستراتيجية

لجنة الموجودات والمطلوبات
تتولى هذه اللجنة تقييم واقتراح وإقرار ومراجعة الجوانب المالية الرئيسية المتعلقة 

بالسيولة، واالستثمارات، ومعدالت الفائدة، وحساسية صرف العمالت األجنبية. 
لجنة االئتمان

لجنة المخاطرتتولى هذه اللجنة دعم تنفيذ عملية فعالة إلدارة المخاطر وفقًا لمتطلبات "بازل"لجنة إدارة المخاطر

لجنة حوكمة المشاريع 
لجنة تنفيذية تشرف على إدارة مهام قسم تكنولوجيا المعلومات في بنك رأس 

الخيمة الوطني
لجنة المخاطر

لجنة إدارة االئتمان

تتولى هذه اللجنة بشكل رئيسي إدارة مخاطر االئتمان في البنك )الخدمات المصرفية 
لألفراد، الخدمات المصرفية لألعمال، الخدمات المصرفية للشركات بما في ذلك 

التمويل التجاري ومحافظ الموجودات المتعلقة بالخزينة( من خالل مراجعة وإقرار 
سياسات االئتمان، وسياسة االستثمار، وبرامج المنتجات. كما تعتمد وتقدم توصياتها 

بخصوص التسهيالت االئتمانية الفردية والجماعية ضمن نطاق السلطات المفوضة.

لجنة االئتمان

البيانات الماليةالتقرير االستراتيجي
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الشراء المسؤول
نؤمن بأن أخالقيات العمل ال تقف عند حدود عملياتنا التشغيلية فحسب، بل 

تمتد لتشمل موردينا أيضًا. وانطالقًا من التأثير المباشر لذلك على منظومة 
األعمال وبالتالي األعمال الصغيرة والمتوسطة، لذا فإن جهودنا لتعزيز مكانتنا 

كواحد من المصارف الرائدة في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
تشمل كذلك اختيار البائعين والُموّردين المحتملين، حيث تمثل المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة حوالي 68٪ من إجمالي عدد موردينا. وألن عمليات 

التوريد غير المسؤولة تنطوي على مخاطر غير ضرورية على العمليات، لذا 
نحارب تلك المخاطر من خالل تبني قواعد إرشادية وعملية توريد صارمة.

حوكمة الخدمات المصرفية اإلسالمية
تقدم الخدمات المصرفية اإلسالمية »راك اإلسالمي« )النافذة اإلسالمية لبنك 

رأس الخيمة الوطني( حلواًل مالية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية 
لعمالء الخدمات المصرفية لألفراد واألعمال والشركات. ويخضع القسم 

ألنظمة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي واهيئة العليا الشرعّية. كما 
تجرى جميع أنشطة القسم تحت إشراف »هيئة الفتوى والرقابة الشرعية« 

الداخلية المستقلة. وقد اتخذ البنك جملة من التدابير بهدف تعزيز حوكمة 
قطاع الخدمات المصرفية اإلسالمية بشكل مستمر، وضمان االمتثال الكامل 

ألحكام الشريعة اإلسالمية.

ويتم توفير جميع منتجات الموجودات والمطلوبات اإلسالمية عبر منصة 
قسم الخدمات المصرفية اإلسالمية. وتتم مراجعة إطار حوكمة الشريعة 

اإلسالمية تحت إشراف 3 أعضاء من »هيئة الفتوى والرقابة الشرعية« التي 
تعقد اجتماعاتها بشكل دوري لتوجيه أعمال القسم. وُتعنى هذه الهيئة 
بمهام اإلشراف الشرعي على أعمال وأنشطة ومنتجات وخدمات وعقود 

ومستندات وقواعد السلوك الخاصة بنافذة »راك اإلسالمي«، وتضمن امتثالها 
للقرارات والمعايير الصادرة عن الهيئة العليا الشرعّية.

وتتولى »هيئة الفتوى والرقابة الشرعية« إصدار الفتاوى )األحكام الشرعية( 
حول جميع المنتجات والخدمات بغرض إقرار امتثالها ألحكام الشريعة 

اإلسالمية. وتشمل هذه الفتاوى الموافقة على هيكلية المنتج، والعقود 
اإلسالمية األساسية، والوثائق القانونية، وسير العمليات التشغيلية، وجميع 

النشرات ذات الصلة بالمنتجات. ويتم نشر فتاوى المنتجات على الموقع 
اإللكتروني للبنك مع عرضها أيضًا في كافة فروعه.

ويعمل قسم الخدمات المصرفية اإلسالمية بما ينسجم مع معايير 
وتوجيهات »مجلس الخدمات المالية اإلسالمية«، و«هيئة المحاسبة 

والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية«. كما يتعاون القسم مع »دار 
الشريعة لالستشارات القانونية والمالية« بهدف الحصول على الدعم اليومي 

والمساعدة بخصوص القضايا ذات الصلة بأحكام الشريعة اإلسالمية بين بنك 
رأس الخيمة الوطني و«هيئة الفتوى والرقابة الشرعية«. وتجري »دار الشريعة 

لالستشارات القانونية والمالية« عمليات تدقيق منتظمة لضمان االمتثال 
ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية. 

وبهدف ضمان أعلى درجات الشفافية والتمييز الواضح بين األعمال المصرفية 
التقليدية واإلسالمية، يعتمد البنك مجموعة منفصلة من الشروط واألحكام 

للمنتجات، والوثائق القانونية، واستمارات الطلب، ودليل الخدمات واألسعار. 
ويتم عرض لوحة تعرفة منفصلة في فروع البنك، كما يتم إدراج الخصائص 

اإلسالمية في جميع وثائق التعامالت. 

لجنة
المخاطر

لجنة
االئتمان

لجان المجلس 

لجان ا�دارة 

اللجان الفرعية

لجنة
االستراتيجية

لجنة
التدقيق

لجنة
الترشيحات
والمكافآت

لجنة تداول
المطلعين

لجنة إدارة
المخاطر

لجنة إدارة
المجموعة

لجنة
الموجودات
والمطلوبات

مجلس ا�دارة

لجنة إدارة
االئتمان

لجنة
حوكمة

المشاريع

لجنة توجيه
المعيار الدولي
�عداد التقارير
المالية رقم ٩

لجنة
إدارة أمن

المعلومات

لجنة
االستثمار

لجنة توجيه
إدارة استمرارية

ا�عمال

لجنة إدارة
االحتيال

لبنك رأس الخيمة الوطنيالتقرير السنوي ٢٠١٩ 30



ويتولى قسم الخزينة في البنك إدارة السيولة اإلسالمية وتمويل الموجودات 
والمطلوبات عبر قسم الخدمات المصرفية اإلسالمية. 

ويعتبر »راك اإلسالمي« عضوًا في لجنة الصيرفة اإلسالمية التابعة التحاد 
مصارف اإلمارات، والتي شكلها مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 

لتمثيل جميع المنافذ والمصارف اإلسالمية في البالد.

إدارة المخاطر
يؤكد مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بأن وجود قسم فعال إلدارة المخاطر 

يشكل جانبًا محوريًا لتحقيق أهداف النمو االستراتيجي للبنك بأسلوب 
مستدام. وقد تبنى البنك ممارسة عالمية من ثالثة خطوط دفاعية لتنظيم 

عمليات وحدة الهيكلية التنظيمية وإدارة المخاطر. ويستخدم البنك إطار 
عمل متسق إلدارة المخاطر عبر جميع مستويات العمل وأنواع المخاطر.

وتحدد سياسات إدارة المخاطر في البنك جوانب الحوكمة والهيكليات 
والمسؤوليات والعمليات في رصد وإدارة وتخفيف المخاطر المسموح بها 

في أنشطتنا. وتعتبر وحدة إدارة المخاطر مستقلة عن أقسام المخاطر 
في الوحدات األخرى تماشيًا مع تعليمات المصرف المركزي وانسجامًا مع 

متطلبات نموذجنا القائم على ثالثة خطوط دفاعية.

1.  إطار عمل إدارة المخاطر
تتولى لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة المصادقة على استراتيجية 

إدارة المخاطر العامة في البنك وحدود اإلقدام على المخاطرة، وتوفير 
التوجيهات الضرورية فيما يتعلق بتدابير إدارة المخاطر التي يتخذها البنك. 

وتتولى لجان اإلدارة التنفيذية )لجنتا إدارة المخاطر وإدارة االئتمان( مسؤولية 
التقييم واإلشراف واإلدارة المستمرة لبيئة المخاطر وضمان كفاءة تدابير إدارة 

المخاطر. وتنضوي أقسام المخاطر المختلفة جميعها تحت جناح وحدة 
مستقلة للمخاطر يرأسها المدير التنفيذي إلدارة المخاطر، والذي يرفع التقارير 

إلى لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة.

مخاطر االئتمان
حرص البنك على تطبيق سياسات وإجراءات ونظم مالئمة لعمليات إقراض 
األفراد واألعمال والشركات وإقراض األعمال عبر الحدود لضمان االنكشاف 
على مخاطر االئتمان بمستوى مقبول. وطّبق البنك نماذج تقييم لعدد من 

محافظ قروض األفراد إلدارة مخاطرها بصورة أفضل.

وتتم إدارة مخاطر االئتمان في عمليات إقراض األفراد عبر تبني إجراءات 
مناسبة لضمان االئتمان والمبيعات، والعمليات التشغيلية الخلفية، وعمليات 

التحصيل. ويتم إطالق برامج المنتجات المالئمة التي تحدد فئات العمالء 
ومعايير اإلكتتاب والمتطلبات األمنية بما يضمن االتساق في عمليات اإلنضمام 

و اإلكتتاب. وتتم مراقبة محفظة االئتمان لألفراد مركزيًا عبر مختلف 
المنتجات وشرائح العمالء. أما فيما يتعلق بمخاطر الشركات، تتم إدارة مخاطر 

االئتمان من خالل تحديد قطاعات السوق المستهدفة وتنظيم الموافقة 
على عمليات االئتمان ، والرقابة الصارمة للمدفوعات، والعمليات اإلصالحية.

مخاطر السوق
تعمل المكاتب الوسطى لقسمي مخاطر السوق والخزينة بشكل مستقل 

عن المكاتب األمامية للخزينة، وذلك  لضبط وإدارة المخاطر بفعالية تحت 
إشراف المدير التنفيذي إلدارة المخاطر. ويتضمن إطار حوكمة مخاطر السوق 

تبّني سياسة داخلية لمخاطر السوق حسب معايير محددة يوافق عليها 

رئيس –
المخاطر

التشغيلية
وإدارة استمراية

ا�عمال

حوكمة أمن
المعلومات

التشغيل
والصيانة

المخاطر
التشغيلية

مكافحةمخاطر السوقسياسة االئتمان
غسيل ا�موال

الضوابط

التحليالت

إدارة مخاطر
أمن المعلومات

كشف ومنع
عمليات االحتيال

إدارة المخاطر
المؤسسية

العقوبات
المكاتب
الوسطى

التحليالت

نظم المعلومات
ا�دارية وضوابط

التحصيل

أنظمة االئتمان

مدير –
مخاطر
االئتمان

رئيس –
سياسة
االئتمان

واالسترداد

لجنة المخاطر في مجلس ا�دارة

إدارة المخاطر
المدير التنفيذي �دارة المخاطر

الرئيس التنفيذي

مدير – إدارة 
المخاطر 

المؤسسية، 
ومخاطر السوق 

والمكاتب الوسطى

مدير – مخاطر 
تكنولوجيا 

المعلومات , 
كشف ومنع 

عمليات االحتيال

رئيس – التحقيق 
في حاالت

االحتيال

رئيس –
قسم

المراقبة 
الداخلية

كبير
مسؤولي 

االمتثال

مركز عمليات
ا�من 
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مجلس اإلدارة لتتبع حدود مخاطر السوق بشكل نشط، بما يتماشى مع 
اللوائح التنظيمية القائمة والسياسات الداخلية. و ويتم تقييم هذه المخاطر 

في حدود سياسات البنك اإلستثمارية والتجارية وعلى قابلية البنك لها. 
تتكفل سياسة مخاطر السوق إبالغ اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة بشكل 

منتظم في جميع حاالت تعدي الحدود المعتمدة للمخاطر، ومناطق تركزها 
والمخاطر األخرى ذات الصلة.

المخاطر المؤسسية
تتولى الخزينة إدارة مخاطر السيولة تحت إشراف لجنة الموجودات 

والمطلوبات وبما ينسجم مع متطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة 
المركزي الضوابط الداخلية في البنك. ويتبنى قسم الخزينة إطار عمل متين 

إلدارة مخاطر السيولة وضمان مستويات كافية من السيولة، بما يشمل 
االحتفاظ بمجموعة من الموجودات السائلة عالية الجودة وغير المرهونة 

كضمان لمواجهة مخاطر شح السيولة المحتملة. ويراقب البنك نسب 
سيولته بشكل يومي، كما يوجد لديه  أنظمة داخلية تنبه اإلدارة للتدخل 

واتخاذ اإلجراءات الالزمة عند الحاجة. وتعتبر اختبارات ضغط السيولة وتحليل 
االحتماالت أدوات رئيسية يستخدمها البنك لقياس مخاطر السيولة وتقييم 

وضع سيولة البنك على المدى القصير.

وطبقت وحدة إدارة المخاطر المؤسسية، التابعة لقسم المخاطر، سياسة 
شاملة على مستوى البنك تغطي مخاطره المالية )مخاطر السيولة، مخاطر 
أسعار الفائدة، مخاطر إعداد النماذج( ضمن إطار العمل الذي يعتمده مجلس 
اإلدارة لتحديد الرغبة في المخاطرة. ويشمل ذلك إجراء عملية تقييم داخلي 

لكفاية رأس المال واختبارات السيولة ألغراض داخلية وتنظيمية.

كما تراقب الوحدة جميع اإلجراءات اإلدارية عبر مختلف مستويات الرغبة 
بالمخاطرة الستقصاء وكبح أي تخطي لهذه المستويات التي يقّرها المجلس.

المخاطر التشغيلية واستمرارية األعمال
يتولى فريق متخصص بإدارة المخاطر التشغيلية - ضمن قسم إدارة 

المخاطر - تحديد إطار عمل وسياسة إدارة المخاطر التشغيلية للبنك، وذلك 
تحت إشراف لجنة إدارة المخاطر والمدير التنفيذي إلدارة المخاطر. ويحرص 

الفريق على أن يتماشى إطار وسياسة وعمليات إدارة المخاطر التشغيلية مع 
مستويات المخاطر في البنك والمتطلبات التنظيمية األشمل.

ويقوم البنك بمراجعة وتحسين إطار عمل إدارة المخاطر التشغيلية بشكل 
منتظم مع األخذ بعين االعتبار التغيرات الحاصلة في المخاطر والمشهد 

التنظيمي. ويشتمل هذا اإلطار على منهجية معدلة لتحديد وتقييم ومراقبة 
والحد من المخاطر التشغيلية.

مخاطر االمتثال
ُيعد االمتثال للوائح التنظيمية أحد أبرز مجاالت تركيز مجلس اإلدارة واإلدارة 

التنفيذية للبنك، وهما ال يتسامحان مطلقًا إزاء أي خرق لها. وثمة وحدة 
مستقلة لالمتثال ضمن قسم إدارة المخاطر تتولى اإلشراف على إجراءات 
وإطار عمل إدارة المخاطر في مختلف أقسام البنك. وتركز الوحدة كذلك 
على مكافحة غسيل األموال وإدارة مخاطر العقوبات، فضاًل عن مراجعة 

البيئة التنظيمية والسياسات الداخلية. ويؤدي تلك المهام نخبة من الخبراء 
المؤهلين من خالل ورش عمل دورية لتعزيز مستوى االمتثال في البنك. وقد 

استثمر البنك بنحو كبير في تكنولوجيا المراقبة، وطبق نماذج ناجحة لفحص 
العمالء واألسماء.

مخاطر أمن المعلومات
يشّغل البنك وحدة مستقلة ألمن المعلومات تعمل تحت إشراف المدير 

التنفيذي إلدارة المخاطر. ويتولى فريق أمن المعلومات رصد التهديدات 
اإللكترونية بصورة استباقية، وإرساء الضوابط الالزمة للحد من المخاطر 
المحتملة. وينتهج البنك في هذا السياق ممارسات مدعومة من مركز 

عمليات األمن اإللكتروني، والذي يتمتع بجاهزية كاملة على مدار الساعة 
لرصد ومواجهة المخاطر التي تتهدد أمن المعلومات. وفاز فريق أمن 

المعلومات في البنك بجائزة »أفضل مشروع لألمن وإدارة المخاطر« خالل 
حفل توزيع جوائز »آسيان بانكر 2017«، وكذلك جائزة التميز في األعمال الدولية 

لعام 2017 عن فئة أمن المعلومات. 

مخاطر االحتيال
يدرك مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في البنك أهمية اإلدارة االستباقية 

لمخاطر االحتيال كجزٍء أساسي من االستراتيجية الشاملة إلدارة المخاطر. 
وأنشأ البنك وحدات مختصة لرصد وكشف ومكافحة جميع جوانب عمليات 
االحتيال، كما طبق في عام 2017 نظامًا متطورًا إلدارة مخاطر االحتيال بهدف 

تعزيز قدراته في كشف ومنع عمليات االحتيال.

المراقبة الداخلية
تتولى وحدة المراقبة الداخلية مسؤولية إقرار اإلجراءات التشغيلية في 

البنك لضمان اتساق وفعالية هذه اإلجراءات، واستمارات الطلبات الموقعة 
من العمالء، وقوائم التدقيق الداخلية للمنتجات، واإلجراءات والعمليات ذات 

الصلة. وتعتبر الوحدة أيضًا بمثابة أرشيف لوثائق موافقات قبول المخاطر.   

I.  وحدة االئتمان
يعتمد البنك نموذجًا مركزيًا لمهام إدارة االئتمان في أقسام الخدمات 

المصرفية لألفراد والخدمات المصرفية لألعمال وإقراض األعمال عبر الحدود، 
وذلك بصورة مستقلة عن أقسام العمليات واألعمال. ويرأس وحدة االئتمان 

المدير التنفيذي لالئتمان، وهو مسؤول مباشرًة أمام الرئيس التنفيذي للبنك.   

وتتولى وحدة االئتمان مسؤولية إعتماد وإدارة مخاطر االئتمان على مستوى 
التعامالت. وقد حرص البنك على تطبيق سياسات وإجراءات ونظم مالئمة 

لعمليات إقراض الشركات لضمان االنكشاف على مخاطر االئتمان بمستوى 
مقبول. وتضمن وحدات االئتمان االلتزام بإجراءات مواجهة المخاطر وفق 

أسلوب متسق ينسجم مع اإلطار المحدد في سياسات مخاطر االئتمان 
وبرامج المنتجات وبما يتوافق مع المعايير التنظيمية. ويعتمد البنك حدودًا 
ذات هيكل واضح لتقييم مخاطر االئتمان، األمر الذي يتطلب إجراء تحليالت 

ضمن مختلف فئات المخاطر. ويتم تحديد درجات تصنيف االئتمان عبر قياس 
جودة االئتمان من جانب الطرف اآلخر من حيث الهيكلية المصنفة، ورصد 

التغييرات في مستويات المخاطر وتوقيت حدوثها، وتزويد اإلدارة بأداة فعالة 
لمراقبة المحفظة االئتمانية. عالوًة على ذلك، يستخدم البنك برنامج تحليل 
المخاطر من وكالة »موديز« لتصنيف المتعهدين بالدفع كل على حدة في 

محفظتي الخدمات المصرفية لألعمال والشركات.

وتشرف لجنة االئتمان في مجلس اإلدارة على إجراءات إدارة االئتمان، ويتضمن 
ذلك مراجعة شاملة على مستوى المحفظة والقطاع والعمالء، فضاًل عن 

رصد جودة الموجودات ومدى سالمة حسابات المقترضين الكبار ومجموعات 
المقترضين.
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II.  وحدة االمتثال
يعتبر عدم االمتثال من أكثر مخاطر االستدامة حساسيًة لدى بنك رأس 

الخيمة الوطني. وال يتسامح مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للبنك مطلقًا 
إزاء أي خرق لسياسات االمتثال. وتعتبر وحدة االمتثال خط الدفاع الثاني ضمن 

قسم إدارة المخاطر.

وتماشيًا مع لوائح ومعايير االمتثال التي أقّرها مصرف اإلمارات العربية 
المتحدة المركزي، يعتبر كبير مسؤولي االمتثال مسؤواًل مباشرًة أمام الرئيس 

التنفيذي للبنك؛ وهو يتمتع بحق الوصول دون أي قيود إلى لجنة المخاطر 
المنبثقة عن مجلس اإلدارة. وتعمل وحدة االمتثال عن كثب مع رئيس إدارة 

المخاطر لضبط مخاطر االمتثال، وعرض المستجدات المتعلقة بهذه المخاطر 
في كل اجتماع للجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة. ويعتبر كبير 

مسؤولي االمتثال كذلك المسؤول المسجل لدى الجهات التنظيمية عن 
تقارير غسل األموال، ويدير ممارسات البنك في مجال مواجهة غسل األموال 

ومكافحة اإلرهاب والعقوبات.

واستثمر بنك رأس الخيمة الوطني بشكل كبير خالل السنوات األخيرة في 
تطوير أفضل أنظمة االمتثال والقوى البشرية العاملة. ووضع فريق االمتثال 

مجموعة من السياسات واإلجراءات التي تم تبنيها وإدراجها ضمن العمليات 
التشغيلية الموحدة للبنك.

وحقق إطار عمل مواجهة غسل األموال ومكافحة اإلرهاب والعقوبات في 
بنك رأس الخيمة الوطني »امتثااًل تامًا« بحسب تقييم المصرف المركزي في 

عام 2018، وحافظ البنك على هذا التقييم في عام 2019.

III.  وحدة التدقيق الداخلي
تعتبر وحدة التدقيق الداخلي خط الدفاع األخير ضمن آلية »خطوط الدفاع 
الثالثة«، وهي وحدة مستقلة تعنى بحماية موجودات وسمعة واستدامة 
البنك. وترفع المديرة التنفيذية للتدقيق الداخلي في المجموعة تقاريرها 

مباشرًة إلى لجنة التدقيق في مجلس اإلدارة والتي تشرف على أداء وحدة 
التدقيق الداخلي. وتقوم لجنة التدقيق أيضًا برصد مدى سالمة ونزاهة 
البيانات المالية المنشورة للبنك وشركاته التابعة، وإقرار شروط مشاركة 

المدققين الخارجيين، باإلضافة إلى استالم ومراجعة تقارير التفتيش 
التنظيمية من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي والجهات التنظيمية 

األخرى.   

البيانات الماليةالتقرير االستراتيجي
بازل 3 - اإلفصاحات
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تطوير قوتنا العاملة

 تعتبر قوتنا العاملة الركيزة األساسية لنجاحنا 
وجزءًا ال يتجزأ من عملياتنا. ولجعل بنك رأس الخيمة 

الوطني مؤسسًة مستدامًة للمستقبل، نعمل 
على بناء قوة عاملة استثنائية من خالل اجتذاب 

وتطوير واستبقاء األفراد األكثر موهبة. كما نهدف 
إلى إلهام موظفينا لبلوغ أقصى إمكاناتهم 

والمساهمة في تحقيق أهدافنا اإلستراتيجية مع 
الحفاظ على التزامنا بزيادة معدل توطين الوظائف 

في البنك. وقد وصل إجمالي عدد العاملين في 
بنك رأس الخيمة الوطني في 31 ديسمبر 2019 إلى 

3900 موظفًا بلغت نسبة اإلناث إلى الذكور منهم 
.63:37

نهدف إلى استقطاب المواهب المتميزة ورعايتها 
لخدمة الموظفين من جهة ودعم مسار األعمال 
نحو مستقبل أفضل من جهة ثانية. ونركز بشكل 

رئيسي في هذا المجال على بناء ثقافة عمل 
إبداعية، وتحقيق مستويات عالية من االحتفاظ 

بالمواهب. ويفخر بنك رأس الخيمة الوطني 
بتوفير بيئة عمل مالئمة للمرأة مع نسبة توازن بين 
الجنسين أعلى من المعدل الوسطي في القطاع، 

وتبني أنظمة عمل مرنة قدر اإلمكان لمساعدة 
الموظفين على تحقيق توازن صحي بين العمل 

والحياة. ويتضح األثر اإليجابي لتنوع موظفي البنك 
في عودة جميع الموظفات إلى العمل بعد انقضاء 

إجازة األمومة.

نعمل كذلك على دعم مساعي الدولة في إنجاز 
أهداف التوطين. ونؤكد في هذا السياق التزامنا 

الصارم بنظام نقاط التوطين الذي يعتمده المصرف 
المركزي لضمان حصول المواهب المحلية على 

فرص متكافئة لدخول سوق العمل، وتوفير 
الدعم الكافي لتطويرها مهنيًا. وقد أثبتت 

سياسة التوطين التي يتبناها بنك رأس الخيمة 
الوطني نجاحها، مما يستوفي و يتجاوز األهداف 

التي حددها البنك المركزي في اإلمارات العربية 
المتحدة.يستوفي و يتجاوز األهداف التي حددها 
البنك المركزي في اإلمارات العربية المتحدة. كما 
عملنا على ترقية أنظمة الموارد البشرية لدينا مع 

نجاحنا بتنفيذ عدد من البرامج الجديدة لتطوير 
األفراد بما في ذلك برنامج المساعد اإلداري، وخطة 

التعليم الفردية، وبرنامج »تطوير«. وتنظر هذه 
البرامج حاليًا في تحقيق مزيد من األهداف على 

المدى الطويل، واالنتقال ببساطة من االستثمار 
في الوظائف إلى االستثمار في تطوير المسارات 

المهنية. ويتضمن العديد من مؤشرات األداء 
الرئيسية الجديدة لدينا تحويل اأُلطر التنموية للبنك 

لتتمحور أكثر حول التقدير، والمشاركة، واألنظمة، 
والمواهب، والتوطين.

ونجحنا برفع مستوى التدريب متعدد المهام 
وتنقالت الموظفين ضمن البنك، األمر الذي أدى إلى 

تحويل الموارد من مهام األعمال إلى حيز المواهب. 
ومن شأن ذلك أن يعزز قدرة قسم الموارد البشرية 

على فهم الموارد المطلوبة من وحدات أعمالنا 
بشكل أفضل، والمساهمة في توفير دعم ذو 

قيمة مضافة.

وبالتوازي مع تحسين المواهب وترشيد التكاليف، 
عقد البنك شراكة مع »ويبرو« في عام 2018 

لالستعانة بمصادر خارجية وأتمتة عمليات المكتب 
الخلفي ومشاريع تكنولوجيا المعلومات. وأحدث 

ذلك في النهاية تحواًل في الوظائف، حيث اتخذ 
حوالي 50 موظفًا قرارهم باالنضمام إلى فريق 

»ويبرو« منذ بداية تنفيذ المشروع. وتم االحتفاظ بـ 
112 موظفًا ضمن كادر العمل وتحويلهم إلى إدارات 

مختلفة، مما أدى إلى صقل مهاراتهم وتوسيع 
معرفتهم في األعمال في مختلف أقسام البنك.

على نحو مماثل، تبّنى البنك ممارسة إجراء استبيان 
للموظفين ضمن ثقافة العمل، وذلك بهدف 

فهم تجربة موظفينا في مكان العمل بشكل 
أفضل، وتحديد أشكال الدعم التي يمكن للبنك 

تقديمها عند الحاجة. وقد تم تنفيذ هذا االستبيان 
في عام 2019 تحت مسمى »صوتي«، وحمل شعار 
»صوتي مهم« )My Voice Matters(. وتم جمع 

المالحظات واآلراء بشكل سري، وقد وضع االستبيان 
األسس الالزمة لتطوير بيئة عمل أكثر كفاءة.

 وصل إجمالي عدد العاملين في 
 بنك رأس الخيمة الوطني في 

 31 ديسمبر 2019 إلى 3900 موظفًا 
 بلغت نسبة اإلناث إلى الذكور 

منهم 
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أثبتت سياسة التوطين التي يتبناها 

بنك رأس الخيمة الوطني نجاحها، إذ 
تجاوزنا األهداف التي حددها مصرف 

اإلمارات العربية المتحدة المركزي
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ومن األولويات األساسية األخرى التي ركز عليها بنك رأس الخيمة الوطني 
هي صحة الموظفين. وأطلقنا في هذا السياق مبادرة »عافية« التي تشجع 

موظفينا  على اتباع نمط حياة صحي في عالم األعمال الذي يستم 
بالتحديات والسرعة. ويعد رفاه الموظفين مسألة بالغة األهمية بالنسبة 

للبنك، حيث يتبنى أفضل الممارسات المحلية والعالمية في اإلجراءات 
المتعلقة بصحتهم وسالمتهم، وقد تم التأكيد على ذلك بوضوح في 

سياسة الموارد البشرية.      

يشار إلى أن فريق الموارد البشرية شارك بشكل فاعل في العديد من 
الفعاليات والمنتديات التي أقيمت على مدار العام، وفاز بجائزة أفضل فريق 

الموارد البشرية من معهد تشارترد لألفراد والتنمية.

البيانات الماليةالتقرير االستراتيجي
بازل 3 - اإلفصاحات
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تجربة “شريكك لحياة أفضل” 

تتمحور أعمالنا بالدرجة األولى حول العمالء، ولهذا نبذل قصارى جهدنا في 
توفير تجربة مصرفية مميزة لهم عبر تقديم منتجات وخدمات تتخطى 

توقعاتهم حتى نصبح من المؤسسات المالية المفضلة في الدولة.  كما 
يتضمن ذلك وعدنا بضمان سرية المعلومات الخاصة بعمالئنا وفقٌا للمعايير 

الصناعية التي تحكم بنك رأس الخيمة الوطني وجميع موظفينا. وقام 
البنك بمواءمة سياسته األمنية مع معيار ISO 27001 الصناعي، والضوابط 

.)NESA( التوجيهية التي نشرتها هيئة األمن اإللكتروني الوطنية

ونعمل جاهدين لنتفوق على متطلباتنا التنظيمية األساسية. وانسجامًا 
مع متطلبات المصرف المركزي بمعالجة أي شكوى في غضون 7 أيام 

عمل، نسعى إلى حل جميع شكاوى العمالء في غضون 4 أيام عمل فقط. 
ونعمل قدر اإلمكان على تقليل هذه المدة، مع العلم أننا أجرينا العديد من 

التغييرات الكبيرة خالل السنوات الثالث الماضية.

ونجحنا في تحقيق هدفنا بخصوص حل الشكاوى وتحسين سير العمليات 
عبر جميع أقسام البنك. ورغم ارتفاع إجمالي عدد الشكاوى مع معالجة 

19٬055 شكوى، إال أن هدفنا كان المحافظة على الزمن الالزم لحل هذه 
الشكاوى دون التأثير على جودة الحلول مع تحليل أسباب المشكالت 

المطروحة. ويبلغ متوسط زمن معالجة الشكاوى في الوقت الراهن 5٬8 
أيام، وذلك بسبب حجمها واالعتماد على الوحدات األخرى للرد عليها بما 

في ذلك العمليات التي تم تحويلها مؤخرًا. وعلى نحو مماثل، تمت معالجة 
38٪ من إجمالي الشكاوى خالل 4 أيام عمل، وحّل 70٬5٪ منها في غضون 7 

أيام عمل. ونتعاون حاليًا مع جميع أصحاب المصلحة لدينا للوصول إلى بيئة 
»خالية من األخطاء« خالل عام 2020 مع التركيز على تحقيق هدفنا في حل 

شكاوى العمالء خالل 4 أيام عمل فقط.

ويوفر برنامج »صوت العميل« )VOC( أسلوبًا تفاعليًا مبتكرًا لجمع مالحظات 
العمالء وإدارة البيانات من أجل إعداد التقارير. ونحن حاليًا بصدد إنجاز 

المراحل األخيرة من اختيار األنظمة المناسبة لتوسيع نطاق البرنامج ليصبح 
أداة فورية فاعلة للتجاوب مع آراء جميع عمالء البنك. عالوًة على ذلك، 

تتوفر لوحة معلومات األداء في جميع أقسام البنك، كما يتم وضع أهداف 
داخلية غير مالية ومقاييس مرجعية لجميع الفرق في عام 2020.

ولم تقتصر أهداف البنك على مراقبة وقياس معايير الخدمة عبر قنوات 
التواصل المباشر وجمع مالحظات العمالء، وإنما تطورت لتشمل نشر 

مؤشرات أداء رئيسية للشؤون غير المالية عبر إطالق »بطاقات نقاط تجربة 
العمالء«؛ وهو ما يضع مسؤولية توفير الخدمات في أيدي الموظفين كلٌّ 

ضمن فريق عمله الخاص. وقد شهد عام 2019 إرساء األسس الالزمة إلطالق 

تمت معالجة 

٪38
من إجمالي الشكاوى خالل 4 أيام 

عمل

 متوسط زمن معالجة الشكاوى 
في الوقت الراهن هو 

5.8 أيام
ميثاق 
خدمة 
العمالء

سنرد على أي استفسار 
أو مخاوف خالل يوم 

عمل واحد

سنحل أي استفسار 
او شكوى خالل

4 أيام عمل

في حال عدم رضاكم 
عن اإلجراءات المتخذة، 

سنبلغكم بخيارات 
التصعيد المتاحة

سنواصل توفير 
خدمات فورية 

واحترافية

ساعدونا في تحسين 
خدماتنا عبر تزويدنا 

بمالحظاتكم 
وآرائكم

نعدكم أن نلتزم بـ:
•  التميز في الخدمة

•  سهولة الوصول
•  األمان

•  االمتثال
•  االستدامة
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المرحلة األولى من بطاقات النقاط بجهود موظفي المكاتب األمامية 
الخاصة بالخدمات المصرفية لألعمال، وتم طرحها بشكل تجريبي عبر فروع 

البنك إلعداد التقارير حول أداء الموظفين - األفراد والفرق. وسيتم إطالق 
االستراتيجية بناًء على نتائج التقارير وفاعليتها ضمن فروع البنك خالل الربع 

األول من عام 2020، وفي قنوات التواصل المباشر األخرى بما فيها الخدمة 
المصرفية المميزة »راك إليت« RAKelite و«التأمين المصرفي« وفرق المبيعات 
المباشرة. وهذا من شأنه زيادة وعي موظفي بنك رأس الخيمة الوطني بأداء 

خدماتهم وتعزيز التفاعالت اإليجابية عند خدمة عمالئنا.

وطّور البنك دلياًل مرجعيًا سريعًا للمنتجات تشرف على تطبيقه فرق 
المنتجات، وتم نشر هذا الدليل داخليًا لمساعدة الموظفين في تفاعلهم 

مع العمالء الحاليين والمحتملين، ولم يعمل هذا على تعزيز معرفة 
الموظفين ووعيهم فحسب، بل أدى أيضًا إلى تحسين الخدمات والمبيعات 

عمومًا.

عالوًة على ذلك، حرص البنك خالل عام 2019 على تعزيز اتساق الخدمات 
عبر جميع األقسام، وذلك عبر اعتماد نموذج تعلم تفاعلي إلكتروني حول 

»معايير خدمة العمالء« تم إطالقه ليكون إلزاميًا لجميع موظفي البنك. 
وأعقب ذلك إطالق حمالت ترويجية للخدمات عبر فروعنا وفرق الخدمات 

المصرفية لألعمال للتحقق من مستويات الوعي بمعايير الخدمة ضمن 
البنك.

وللعام الرابع على التوالي، نجحت الفروع وفرق بطاقات االئتمان الواردة 
خالل عام 2019 في الحصول على شهادة اآليزو لمراقبة عمليات التدقيق 
السنوية، وبالتالي االلتزام بنظام وعمليات إدارة الجودة بما يتماشى مع 

.9001:2015v معايير شهادة آيزو

من ناحية أخرى، تبّنى بنك رأس الخيمة الوطني إطار لجائزة دبي للجودة 
الذي وضعته »اقتصادية دبي« بهدف توفير إطار شامل للتميز التنظيمي. 
وفي عام 2018، حصل البنك على جائزة دبي للجودة عن الفئة التقديرية، 

ولعب ذلك دورًا مهمًا في صياغة سياساته لتميز الخدمة. وعمل البنك 
على مدار العامين الماضيين للحصول على »جائزة دبي للجودة« ليؤثر ذلك 

بشكل كبير على أهداف تميز الخدمة ومؤشرات األداء الرئيسية التي تتماشى 
مع استراتيجيتنا. ويشتمل ذلك على اإلنجازات، والهيكليات، والتحسينات، 

باإلضافة إلى خارطة طريق تغطي جميع وحدات األعمال. 

وتشّكل تجربة العمالء اللبنة األساسية لهيكل بنك رأس الخيمة الوطني، 
حيث نسعى لضمان تمتع العمالء بتجربة سلسة عند كل نقطة اتصال. وقد 
تم تنفيذ عملية المراجعة المستمرة واالستجابة لمالحظات جميع أصحاب 

المصلحة بنجاح تام. وأظهرت جميع مؤشرات األداء الرئيسية نجاحًا في 
األداء كمًا ونوعًا، وتم رفع تقارير دورية بذلك إلى اإلدارات المعنية. كما نجح 

البنك في تلبية مؤشرات األداء الرئيسية لحل الشكاوى، بل وحتى تخطاها 
عبر زيادة اإلنتاجية إجمااًل. 
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دعم المجتمع

انطالقًا من المكانة المهمة التي يحتلها تطوير 
المجتمع في تحقيق التنمية المستدامة، فإننا 

نسعى إلى دعم ازدهار المجتمعات التي ننشط 
بها عبر استثمار مبلغ كبير لكل موظف في 

مبادرات تهدف إلى تعزيز رفاه الناس. ونحقق ذلك 
عبر التعاون مع موردين محليين يمتلكون حس 

المسؤولية تجاه المجتمع، مع المساهمة في زيادة 
الوعي المالي لتمكين العمالء من اتخاذ قرارات 

مالية مدروسة.

الوعي المالي والشمول 
الوظيفي

يلعب الوعي المالي دورًا مهمًا في ضمان 
وصول أبناء مجتمعنا إلى المنتجات المصرفية 

التي يحتاجونها بطريقة آمنة ومفيدة. ومن 
هذا المنطلق، يشكل دمج وتوعية جميع أفراد 

المجتمع أحد أولويات بنك رأس الخيمة في إطار 
التزاماته بدعم المجتمع. عالوًة على ذلك، يقدم 

موقعنا اإللكتروني معلومات شفافة وواضحة 
حول الموضوعات التي يتعين على العمالء أن 

يكونوا ملمين بها، مثل النصائح األمنية والتفاصيل 
المرتبطة بضريبة القيمة المضافة.

مبادرات تطوير المجتمع
يتبنى بنك رأس الخيمة الوطني شعار »الحياة 

رحلة«، وهو شعار ينطبق على المستفيدين من 
قروضنا ومن مساهماتنا الخيرية واإلجتماعية على 

حد سواء. وباعتبارنا البنك الرائد لتمويل الشركات 
الصغيرة والمتوسطة في دولة اإلمارات، لذا نرى 

شراكتنا معهم أكثر من مجرد تمويل، وقد 
سعينا على مر السنوات إلى بناء عالقات أشمل مع 

تلك الشركات. وفي عام 2019، بلغت عالقتنا مع 
الشركات الصغيرة والمتوسطة مرحلة جديدة 

مع إطالق منصة »إس إم إي سوق«، عدا عن توقيع 
اتفاقيات عديدة مع مزودي خدمات محترفين 

لمساعدة أولئك الذين يطمحون إلى إطالق أو 
تطوير أعمالهم. وتعتبر »ماستركارد« أحد شركائنا 

الذين يقدمون نصائحهم وخبراتهم للشركات 

الناشئة عبر منصتها Simplify Commerce من 
أجل تطوير وإدارة تجارتهم إلكترونيًا. وقد دفعتنا 

هذه المبادئ إلى البحث عن أساليب جديدة 
لتخصيص قروضنا الشخصية لصالح العائالت وليس 

فقط األفراد. وكما في أي دولة أخرى، تشكل 
العائالت والشركات الصغيرة والمتوسطة اللبنة 

األساسية لبناء دولة اإلمارات، ونحن فخورون بدعم 
مساراتهم الفريدة.

 واشتمل برنامج دعم المجتمع في بنك رأس 
الخيمة الوطني على باقة متنوعة من األنشطة، 

بدءًا بمشاركة 50 موظفًا في غرس أشجار الغاف 
- الشجرة الوطنية لدولة اإلمارات - ووصواًل إلى 

مبادرات التنظيف في رأس الخيمة. كما شارك 
موظفونا في أنشطة عدة لجمع التبرعات، وتضمن 

ذلك المشاركة في سباق »دبي القابضة العمودي 
سكاي رن« في فندق جميرا أبراج اإلمارات لدعم 

مؤسسة »الجليلة«، عدا عن سباقات المشي التي 
نظمها مستشفى ثومبي.

وشارك فريق من البنك أيضًا في مباراة كرة قدم 
خيرية نظمها مركز النور لتدريب وتأهيل أصحاب 

الهمم؛ باإلضافة إلى بطولة اتحاد مصارف اإلمارات 
لكرة القدم، والتي فاز بها فريق بنك رأس الخيمة 

الوطني وتبرع بجائزتها النقدية لصالح الهالل األحمر 
اإلماراتي.

وتواصلت خالل عام 2019 مبادرة »اندماج« التي توفر 
فرص عمل في البنك ألصحاب الهمم في دولة 
اإلمارات. وأعدنا التركيز في أهداف »اندماج« على 

تسهيل معالجة التحديات اإلجتماعية في العمل، 
وقد نجحنا في ذلك جزئيًا بدعم من موّجهين 
مختّصين في البنك. كما دعمنا مشروع »تآلف« 

الذي أطلقته مؤسسة »الجليلة« بهدف تدريب 
األهالي )والمهتمين بقطاع تعليم أصحاب الهمم( 

على التعامل مع األطفال من أصحاب الهمم، 
وتعليمهم المهارات الحياتية عبر مسيرة تطورهم 

ونضوجهم.

ندعم ازدهار المجتمعات التي 
نعمل فيها عن طريق استثمار 

مبلغ كبير لكل

موظف
في مبادرات تهدف إلى تعزيز 

صحة ورفاه الموظفين
 

دعمنا عدد من المشاريع تحت 
مظلة الشمول، بما في ذلك 
مشروع »تآلف« الذي أطلقته 

مؤسسة »الجليلة« 
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حماية الموارد الطبيعية

يشكل التغير المناخي الحافز والتحدي األكبر لتحقيق االستدامة عبر جميع 
مناحي القطاع والمجتمع. ونحن في بنك رأس الخيمة الوطني ندعم 

الجهود الوطنية والدولية لحماية الموارد الطبيعية في المجاالت التي ننشط 
بها. وتتمثل الخطوة األولى في دراسة سبل توظيف مواردنا بالطريقة المثلى 

للحد من تأثيرنا السلبي بصورة ناجعة ومستمرة.

وبفضل التغييرات الهيكلية والتشغيلية المهمة التي شهدها بنك رأس 
الخيمة الوطني على مدار السنوات الثالث الماضية، لمسنا تحسينات 

مهمة في استخدام الموارد. فقد أفضت جهود الرقمنة مثاًل في خفض 
استهالكنا السنوي للورق بنسبة تزيد على 50٪. كما انخفض إجمالي 

استهالكنا للطاقة بواقع 5٬12٪ خالل العامين الماضيين. وفي عام 2019، بلغت 
أنبعاثات البيت األخضر CO2e لبنك رأس الخيمة الوطني 25٬982.96 طن من 

الجيغاجول، وتعادت كثافة الغازات الدفيئة 7.10 طن كل موظف. ويشمل 
استهالك البنك للطاقة الكهربائية والبترول والديزل لكل من مباني مقرى 

البنك في رأس الخيمة وواحة دبي للسيليكون.عالوًة على ذلك، استثمر البنك 
هذا العام في تطوير منظومة لتنقية المياه ومحطة لمعالجة مياه الصرف 

الصحي، ونجحنا في إعادة تدوير 1٬092٬414 غالون من المياه في مقري البنك 
الرئيسيين خالل عام 2019. كما ألغى البنك تمامًا استخدام المواد البالستيكية 

ذات االستعمال الواحد في جميع مرافقه.

ونتعهد العام المقبل بالتعاون مع شركات خدمات الطاقة الستكشاف 
سبل تحسين كفاءة استهالك الطاقة في البنك، باإلضافة إلى صياغة 

سياسة بيئية رسمية وتأسيس لجنة لالستدامة.
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