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راك بنك التقرير السنوي 2013 ١٠

اإلدارة مجلس  رئيس   تقرير 



١١راك بنك التقرير السنوي 2013

يســّر مجلــس إدارة »بنــك رأس الخيمــة الوطنــي« )راك بنــك( تقديــم نتائــج الســنة الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2013، 
ــك  ــابق. وبذل ــام الس ــة عــن الع ــادة طفيف ــي بزي ــم إمارات ــون دره ــام 1,430.8 ملي ــك خــالل الع ــاح البن ــي أرب ــغ صاف ــث بل حي

يواصــل البنــك تبــوء مكانتــه الرائــدة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى صعيــد عائــدات الموجــودات واألســهم.

ــي  ــرادات الرســوم ف ــي إي ــادات ملحوظــة ف ــث شــهدنا زي ــي عــام 2013، حي ــًا ف ــوًا قوي ــك الرئيســية نم وســجلت منتجــات البن
ــك المقدمــة  ــرادات، حيــث تقلصــت محفظــة قــروض البن ــي لإلي ــر النمــو اإلجمال ــع تأث ــم يمن ــك ل ــف المجــاالت. ولكــن ذل مختل
للمواطنيــن اإلماراتييــن والتــي تــم اســتهدافها بشــكل كبيــر مــن قبــل المنافســين عبــر إعــادة تمويــل تلــك القــروض. وقــد قررنــا 

تبنــي اســتراتيجية متحفظــة نحــو مخصصــات البنــك خــالل العــام.

وتمثلــت أهــم مبادراتنــا لعــام 2013 فــي إطــالق خدمــة المعامــالت اإلســالمية »راك بنــك أمــل« فــي ينايــر 2013 والتــي تســهم 
ــر  ــزة، نجــح »راك بنــك« فــي توفي ــة للبنــك. وبموجــب هــذه الخدمــة الممي ــة العمومي ــة الميزاني ــوم بشــكل إيجابــي فــي تغذي الي
ــع،  ــر، والودائ ــة، وحســابات التوفي ــل الحســابات الجاري ــع الشــريعة اإلســالمية مث ــة م ــن المنتجــات المتوافق ــدة م محفظــة جدي
ــج  ــل التجــاري، فضــاًل عــن برام ــان والخصــم، والتموي ــات االئتم ــيارات، وبطاق ــل الس ــي والشــخصي، وتموي ــل الذات والتموي

»تكافــل«.

ــن  ــل م ــام هانيب ــيد جراه ــد الس ــث تقاع ــك«، حي ــي »راك بن ــا ف ــتوى اإلدارة العلي ــى مس ــرًا عل ــرًا كبي ــام 2013 تغيي ــهد ع وش
منصبــه بعــد قيادتــه للبنــك علــى مــدى 18 عامــًا. ونــود اغتنــام هــذه الفرصــة لنعــرب عــن تقديرنــا الصــادق للجهــود التــي بذلهــا 
جراهــام فــي قيــادة علميــة التحــول الدراماتيكيــة التــي انطلقــت بـــ »راك بنــك« مــن بنــك اقتصــرت أعمالــه علــى تقديــم الخدمــات 
ــى  ــد عل ــك الرائ ــوم البن ــح الي ــي عــام 1996 وليصب ــون درهــم إمارت ــة 50 ملي ــة للشــركات وبلغــت أرباحــه اإلجمالي المصرفي
مســتوى الدولــة بتحقيقــه نتائــج متفوقــة فــي قطاعــي الخدمــات المصرفيــة الشــخصية والشــركات الصغيــرة والمتوســطة. كمــا 
نــود التعبيــر عــن تقديرنــا العميــق لديفيــد مارتــن، مستشــار أعمــال البنــك الســابق للخدمــات المصرفيــة الشــخصية، لمســاهمته 
االســتثنائية فــي قيــادة التوجهــات االســتراتيجية لقطــاع الخدمــات المصرفيــة الشــخصية فــي البنــك لمــدة 15 عامــًا، وقيامــه – إلــى 
جانــب جراهــام – ببنــاء »راك بنــك« ليصبــح علــى مــا هــو عليــه اآلن. ولألســف، فــارق مارتــن الحيــاة مؤخــرًا بعــد صــراع 

طويــل مــع المــرض.

ــارًا مــن األول مــن  ــك اعتب ــد للبن ــذي الجدي ــس التنفي ــي منصــب الرئي ــد ف ــر إنجالن ــس اإلدارة بالســيد بيت ورحــب أعضــاء مجل
ــك. ــدة مــن مســيرة نمــو البن ــة جدي ــدء مرحل ــس لب ــر 2013، وهــو يحظــى بالدعــم الكامــل للمجل نوفمب

وأوصــى اجتمــاع مجلــس إدارة »راك بنــك«، الــذي انعقــد بتاريــخ 29 ينايــر 2014، بتوزيــع أربــاح نقدّيــة بنســبة 50%. وأكــد 
ــى  ــة خــالل عــام 2014. وســيترتب عل ــات محتمل ــة أي تحدي ــه مــن مواجه ــد يمكن ــع جّي ــع بموق ــك يتمت ــس اإلدارة أن البن مجل
توزيــع األربــاح المقترحــة االحتفــاظ بنســبة 41,4% مــن األربــاح الصافيــة التــي ســتبقى ضمــن حقــوق المســاهمين فــي البنــك، 
وسيســهم ذلــك فــي نمــو رأس المــال واالحتياطــي وبالتالــي تعزيــز الوضــع العــام للبنــك وتزويــده بالدعــم الــالزم لتحقيــق النمــو 
ــادة احتياطــي المخاطــر العــام 100 مليــون درهــم إماراتــي، واحتياطــي  المســتقبلي. كمــا أوصــي أعضــاء مجلــس اإلدارة بزي
مخاطــر االئتمــان 100 مليــون درهــم، واحتياطــي المخاطــر االئتمانيــة التنظيمــي 26 مليــون درهــم إماراتــي حتــى تتســق مــع 
نســبة 1,5% مــن إجمالــي نســبة الموجــودات المرجحــة لمخاطــر االئتمــان فــي البنــك. وستســهم هــذه التدابيــر فــي رفــع حقــوق 

المســاهمين فــي البنــك إلــى 5,7 مليــارات درهــم إماراتــي بعــد دفــع األربــاح النقديــة المقترحــة.

ويشــرفنا التعبيــر عــن خالــص تقديرنــا للدعــم الصــادق الــذي يقدمــه صاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن صقــر القاســمي، عضــو 
ــى  ــس اإلدارة بالشــكر إل ــدم مجل ــا يتق ــة. كم ــة رأس الخيم ــة حفظــه ورعــاه اهلل، ولحكوم ــم رأس الخيم ــى وحاك ــس األعل المجل

المديريــن والموظفيــن علــى أدائهــم المتمّيــز خــالل عــام 2013، وإلــى عمــالء البنــك لدعمهــم المســتمر.

سمو الشيخ عمر بن صقر القاسمي
رئيس مجلس إدارة »راك بنك«

بالنيابة عن مجلس اإلدارة 
29 يناير 2014
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التنفيذي الرئيس  تقرير 



١٣راك بنك التقرير السنوي 2013

األداء المالي

ــس  ــي الرئي ــة المنصرمــة بصفت ــك« عــن الســنة المالي ــي لـــ »راك بن ــاألداء المال ــة ب ــري المتعلق ــب أول تقاري يســعدني أن أكت
التنفيــذي للبنــك. وقبــل االنتقــال لمناقشــة األداء المالــي للبنــك خــالل عــام 2013، أود بدايــًة أن أعبــر لســمو الشــيخ عمــر بــن 
صقــر القاســمي، رئيــس مجلــس اإلدارة، وأعضــاء المجلــس الكــرام عــن خالــص تقديــري لثقتهــم الغاليــة وإيمانهــم بقدرتــي علــى 

تولــي المنصــب الجديــد لقيــادة هــذه المؤسســة التــي تواصــل تحقيــق النجــاح تلــو اآلخــر. 

ــد أعــاد  ــن. وق ــد مارت ــل وديفي ــام هانيب ــا جراه ــي وهم ــن رواد القطــاع المصرف ــن م ــرة اثني ــك« اســتنادًا لخب تأســس »راك بن
البنــك علــى يديهمــا إطــالق مســيرته فــي أواخــر تســعينيات القــرن الماضــي مبتعــدًا عــن تركيــزه التقليــدي علــى خدمــات تمويــل 
الشــركات ليصبــح اليــوم واحــدًا مــن المؤسســات الماليــة الرائــدة فــي مجــال الخدمــات المصرفّيــة لألفــراد واألعمــال الصغيــرة 
والمتوســطة. وقــد حقــق البنــك نجاحــًا باهــرًا مــع تحولــه ليصبــح البنــك األول بــال منــازع علــى مســتوى دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة مــن حيــث العائــد علــى حقــوق المســاهمين، والعائــد علــى األصــول، والشــريحة األولــى لــرأس المــال، ونســب الديــون 
المتعثــرة، كمــا تــم تصنيفــه ضمــن البنــوك العشــرين األولــى علــى مســتوى العالــم مــن حيــث العائــد علــى األصــول، مــا يعــد انجــازًا 

متميــزًا بحــد ذاتــه.

وباالنتقــال إلــى النتائــج الماليــة، حقــق »راك بنــك« خــالل عــام 2013 زيــادة فــي صافــي أرباحــه بواقــع 28 مليــــون درهـــم 
إمـــاراتي مقارنــة بعــام 2012 الــذي بلــغ فيــه صافــي األربــاح 1,402.8 مليــون درهــم إماراتــي، ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي 
إلــى الفــروق اإليجابيــة التــي بلغــت نســبتها 5,5% فــي صافــي دخــل األربــاح وأربــاح التمويــل اإلســالمي، فضــاًل عــن ارتفــاع 
دخــل البنــك غيــر المرتبــط بالفوائــد بنســبة 20,2%. وتــم تعويــض ذلــك جزئيــًا مــن خــالل تحقيــق زيــادة نســبتها 62,9% فــي 
مخصصــات انخفــاض قيمــة القــروض بعــد خفــض هــذه النســبة بشــكل ملحــوظ فــي عــام 2012، واســتلزم منــا ذلــك وضــع 
مخصصــات إضافيــة لتغطيــة القــروض التــي خضعــت إلعــادة الهيكلــة. كمــا زادت النفقــات التشــغيلية بواقــع 7,6%، وهــذا أقــل 

مــن نســبة نمــو الدخــل؛ ممــا أفضــى إلــى انخفــاض طفيــف فــي معــدل إيــرادات التكاليــف.

وارتفــع صافــي دخــل الفـــوائد وأربــاح التمويــل اإلســالمي فــي عــام 2013 بواقــع 123.7 مليــون درهــم إماراتــي ليصــل إلــى 
2,357 مليــون درهــم إماراتــي. ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى نمــو إجمالــي القــروض والســلفيات مــع نهايــة العــام بنســبة 
8,5% لتبلــغ 22,4 مليــار درهــم إماراتــي. وتتضمــن هــذه القــروض والســلفيات موجــودات التمويــل اإلســالمي البالغــة قيمتهــا 
ــم  ــون دره ــبة 20,2% )133,5 ملي ــد بنس ــن الفوائ ــي م ــر المتأت ــل غي ــة الدخ ــت قيم ــا ارتفع ــي. كم ــم إمارات ــار دره 1,2 ملي
إماراتــي( لتصــل إلــى 793,4 مليــون درهــم إماراتــي مقارنــة بالعــام الماضــي. وترجــع هــذه الزيــادة بشــكل أساســي إلــى الدخــل 
االســتثماري الــذي ارتفــع مــن 78 مليــون درهــم إلــى 150 مليــون درهــم، فيمــا ارتفــع إجمالــي الدخــل التشــغيلي بواقــع 257,2 
مليــون درهــم ليصــل إلــى 3,2 مليــار درهــم إماراتــي، وهــو مــا يعكــس نمــوًا بنســبة 8,9% مقارنــة بعــام 2012. ويعــزى هــذا 
النمــو إلــى ارتفــاع قيمــة القــروض، وعمليــات التمويــل واالســتثمار اإلســالمي؛ إضافــة إلــى األداء القــوي لتدفقــات الدخــل غيــر 
ــج عــن االســتثمارات،  ــروات، والدخــل النات ــن المصرفــي، ورســوم منتجــات إدارة الث ــك عمــوالت التأمي ــي ذل الممــول بمــا ف

والعمولــة الناتجــة عــن صــرف العمــالت األجنبيــة.

ويعــزى االرتفــاع فــي النفقــات التشــغيلية بنســبة 7,6% )أو مــا يعــادل 97,6 مليــون درهــم إماراتــي( مقارنــة بالعــام الســابق إلــى 
زيــادة اســتثمارات »راك بنــك« فــي شــبكة فروعــه وفــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات؛ حيــث أطلــق خــالل عــام 2013 فرعــه 
الـــ 34 واألول لــه فــي إمــارة الفجيــرة ليكمــل بذلــك شــبكة فروعــه الحاليــة بمنطقــة الســاحل الشــرقي مــن البــالد. كمــا أطلــق 
البنــك فــي منطقــة البرشــاء بدبــي »مركــز الخــط الســريع لتمويــل الســيارات« اإلســالمي األول فــي البــالد، والــذي يقــدم حلــول 
تمويــل الســيارات مــن »أمــل« خــالل 60 دقيقــة فقــط. عــالوة علــى ذلــك، أضــاف البنــك علــى مــدار العــام باقــة مــن الخدمــات 
المصرفيــة عبــر اإلنترنــت والهاتــف الجــوال؛ األمــر الــذي أتــاح للعمــالء إجــراء تعامالتهــم المصرفيــة براحــة أكبــر مــن خــالل 
الحلــول االلكترونيــة، ووضــع خدمــة العمــالء علــى قمــة ســلم األولويــات. وبالرغــم مــن هــذه االســتثمارات وعمليــات التطويــر 
التــي قــام بهــا البنــك، بقيــت النفقــات التشــغيلية أقــل مــن النمــو اإلجمالــي للدخــل التشــغيلي الــذي حقــق نســبة 8,9%، مــا يعــد مؤشــرًا 
علــى التعافــي الكبيــر لمســتويات األربــاح، الســيما وأن نســبة الدخــل إلــى النفقــات قــد انخفضــت إلــى 43,8% بالمقارنــة مــع %44,3 

فــي العــام الســابق.
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وارتفعــت الديــون المعدومــة بنســبة 62,9% لتصــل إلــى 340,6 مليــون درهــم إماراتــي  مقارنــة مــع 209,1 مليــون درهــم فــي 
العــام الســابق. وأســهمت عــدة عوامــل فــي هــذه الزيــادة مثــل االنخفــاض فــي تلــك النســبة فــي عــام 2012 بشــكل اســتثنائي إثــر 
عمليــات شــطب المخصصــات مــن الســنوات الســابقة، والتدهــور الكبيــر الــذي شــهدته إحــدى محافــظ اإلقــراض الشــخصي، والتــي 
اضطــرت البنــك التخــاذ قــرار بضــخ مخصصــات وقائيــة أكثــر مقابــل القــروض التــي تمــت إعــادة هيكلتهــا ضمــن هــذه المحفظــة. 
وكعادتــه دائمــًا، كانــت مخصصــات البنــك كافيــة لتغطيــة الخســائر الناجمــة عــن تقديــم وضمــان القــروض بنســبة تغطيــة متحفظــة 
ــى العقــارات  ــار أن هــذه النســبة ال تشــتمل عل ــة مــع 62,8% فــي العــام الســابق، مــع األخــذ بعيــن االعتب بلغــت 73,3% بالمقارن
ــم تتجــاوز نســبة  ــه ل ــك أن ــى ذل ــروض. أضــف إل ــذه الق ــل ه ــرة مقاب ــع والمتوف ــة للبي ــات القابل ــة والموجــودات والضمان المرهون
القــروض المتعثــرة 2,4% مــن محفظــة القــروض والخدمــات المصرفيــة اإلســالمية مقارنــة بنســبة 2,5% مــع نهايــة العــام الســابق. 
كمــا حافظــت نســبة صافــي خســائر االئتمــان إلــى معــدل ســلفيات القــروض علــى انخفاضهــا وبلغــت 1,6%، ممــا يعكــس جــودة 

الموجــودات ومعاييــر الضمــان الصارمــة لــدى البنــك.

وارتفــع إجمالــي موجــودات البنــك إلــى 30,1 مليــار درهــم إماراتــي بزيــادة قدرهــا 10,6%، ويعــزى ذلــك فــي المقــام األول إلــى 
ارتفــاع قيمــة القــروض والســلفيات بنســبة 8%، ونمــو المحفظــة االســتثمارية للبنــك بنســبة70%، علمــًا أن قيمــة هــذه المحفظــة تبلــغ 
2,7 مليــار درهــم، وهــي مســعرة بالكامــل بالدرهــم اإلماراتــي أو الــدوالر األمريكــي. وبلغــت نســبة الموجــودات التنظيمّيــة الســائلة 

للبنــك 19,8% بحلــول نهايــة العــام، بينمــا اســتقرت نســبة الســلفيات إلــى الودائــع عنــد مســتوى %88,1.

وشــهد قطــاع الودائــع فــي البنــك نمــوًا بنســبة 11% ليصــل إلــى 23,1 مليــار درهــم إماراتــي منهــا 2 مليــار درهــم ودائع اإلســالمي. 
وكانــت ودائــع العمــالء - إضافــة إلــى األربــاح المحتفــظ بهــا – كافيــة لدعــم نمو القــروض واالســتثمارات.

ــة  ــك 29,01% بنهاي ــي البن ــال ف ــى مــن رأس الم ــدل الشــريحة األول ــغ مع ــد بل ــازل 2«، فق ــة »ب ــات اتفاقّي ــع مقتضي وانســجامًا م
العــام الماضــي، وذلــك بعــد احتســاب وتوزيــع األربــاح المقترحــة لعــام 2013، علمــًا أن النســبة الحاليــة المحــددة وفقــًا لشــروط 
المصــرف المركــزي لإلمــارات العربيــة المتحــدة تبلــغ 12%. ومــن شــأن هــذا المســتوى العالــي لــرأس المــال أن يوفــر للبنــك مجــااًل 

أوســع لتحقيــق النمــو خــالل عــام 2014.

التصنيف االئتماني

تــم تصنيــف »راك بنــك« مــن قبــل الــوكاالت الدوليــة الرائــدة التاليــة، والتــي حافظــت علــى تصنيفاتهــا األخيــرة دون تغييــر خــالل 
العــام كمــا يلــي:

الدعم القّوة المالّية الودائع التصنيف
- D+ Baa1 / P2- »موديز«
2 C BBB+ / F2 "فيتش"
2 BBB+ A-/ A2 "كابيتال إنتلجنس"

وتتمتع كافة هذه التصنيفات االئتمانية بنظرة مستقبلية مستقرة. 
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النظرة المستقبلّية لعام 2014

ــروض  ــة ق ــي محفظ ــرة ف ــج عــن حصــة كبي ــل النات ــدان الدخ ــة فق ــوظ نتيج ــكل ملح ــام 2013 بش ــك خــالل ع ــر أداء البن تأث
المواطنيــن، وذلــك بفعــل إعــادة تمويــل هــذه القــروض بواســطة بنــوك أخــرى. وتراجعــت جــودة موجــودات هــذه المحفظــة 
ونتوقــع اســتمرار ذلــك خــالل عــام 2014. وقــد كان لهــذه العوامــل دور ســلبي فــي تراجــع أداء البنــك خــالل العــام الماضــي.
ولمعالجــة هــذه القضايــا خــالل عــام 2014، يتعّيــن علــى إدارة »راك بنــك« بــذل الجهــود لتعزيــز نمــو الموجــودات، وتحفيــز 
الدخــل المتأتــي مــن الرســوم ضمــن كافــة قطاعــات األعمــال لضمــان اســتمرار النمــو والســيما علــى صعيــد الدخــل اإلجمالــي. 
وســنركز علــى الخدمــات الشــخصية لألفــراد، وقــروض التمويــل الســريع »راك فايننــس«، فضــاًل عــن استكشــاف فــرص جديدة 
فــي قطــاع الخدمــات المصرفيــة لألعمــال الصغيــرة والمتوســطة. ونعتقــد أن المزايــا اإليجابيــة لالقتصــاد اإلماراتــي ســتدعم 
خططنــا الطموحــة الراميــة إلــى تحقيــق النمــو فــي هــذه المجــاالت. كمــا يتوجــب علــى اإلدارة بحــث فــرص جديــدة لتعزيــز نمــو 
اإليــرادات عبــر طيــف مــن الخدمــات المصرفيــة الشــخصية والخدمــات المخصصــة لألعمــال الصغيــرة والمتوســطة بدولــة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وذلــك لضمــان اســتمرار النمــو والنجــاح.

ــى  ــز عل ــع التركي ــف الجــوال، م ــت والهات ــر اإلنترن ــة عب ــات المصرفي ــا بمجــال الخدم ــك، ســنواصل ريادتن ــى ذل عــالوًة عل
الفــرص الواعــدة فــي قطــاع التمويــل اإلســالمي الــذي يتحــول بشــكل الفــت إلــى عنصــر مهــم فــي القطــاع المصرفــي اإلماراتي. 
وســنلتزم بتنفيــذ سياســتنا الهادفــة فــي تطويــر البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات واالرتقــاء بــأداء العمليــات وجــودة الخدمات 

كــي نكمــل دورنــا الريــادي فــي قطــاع الخدمــات المصرفيــة الشــخصية وخدمــات االعمــال الصغيــرة والمتوســطة.

وفــي الختــام، ال يســعني ســوى التعبيــر عــن خالــص تقديرنــا للدعــم الصــادق الــذي يقدمــه صاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن 
صقــر القاســمي، عضــو المجلــس األعلــى وحاكــم إمــارة رأس الخيمــة حفظــه ورعــاه اهلل. كمــا أتقــدم بخالــص الشــكر لرئيــس 
مجلــس اإلدارة وكافــة المديريــن والموظفيــن علــى أدائهــم المتمّيــز خــالل هــذه المرحلــة االنتقاليــة المهمــة فــي مســيرة تطــور 

البنــك.

بيتر إنجالند
الرئيس التنفيذي لـ »راك بنك«
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بنك  راك  عن  عامة  لمحة 

والملكية: المال  رأس  هيكل 

يعتبــر »بنــك رأس الخيمــة الوطنــي« )راك بنــك( - الــذي تأســس عــام 1976 - مــن أقــدم وأعــرق المؤسســات الماليــة المحليــة 
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وهــو حاليــًا أســرع نمــوًا وديناميكيــة فــي المنطقــة. وبحســب تصنيــف »أفضــل 100 
بنــك عربــي« لعــام 2013 الــذي تصــدره مجلــة »ذا بانكــر«، حــل »راك بنــك« بالمرتبــة األولــى فــي العالــم العربــي مــن 
حيــث العائــدات علــى األصــول، والخامســة مــن حيــث عائــدات رأس المــال. ويقــدم البنــك مجموعــة واســعة مــن الخدمــات 

المصرفيــة عبــر فروعــه البالغــة 34، والخدمــات الهاتفيــة واإللكترونيــة  والخدمــات عبــر الهاتــف النقــال.

ويعتبــر »راك بنــك« شــركة مســاهمة عامــة مقرهــا إمــارة رأس الخيمــة ومســجلة وفــق أحــكام القانــون االتحــادي رقــم )8( 
لعــام 1984 فــي شــأن الشــركات التجاريــة. ويديــر البنــك عملياتــه فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بموجــب الرخصــة 
المصرفيــة رقــم )12322( الصــادرة عــن »مصــرف اإلمــارات المركــزي«، ويبلــغ عــدد موظفيــه2400 موظــف يقدمــون 

الخدمــات لمــا يزيــد علــى 700 ألــف مــن العمــالء األفــراد والشــركات.

ــي،  ــم إمارات ــون دره ــك« 1,676.25 ملي ــح »راك بن ــا لصال ــادق عليه ــة والمص ــال المرخص ــهم رأس الم ــة أس ــغ قيم تبل
وتعــادل القيمــة االســمية لــكل ســهم درهــم إماراتــي واحــد. وتســتأثر حكومــة رأس الخيمــة بنســبة 52,76% مــن هــذه األســهم 

المدرجــة فــي »ســوق أبوظبــي لــألوراق الماليــة«.
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التنظيمي الهيكل 

يوّضح الرسم البياني أدناه الهيكل التنظيمي لـ »راك بنك«.

تتألــف مجموعــة »بنــك رأس الخيمــة الوطنــي« )ش.م.ع( مــن البنــك وثــالث شــركات تابعــة )يطلــق عليهــا معــًا اســم 
ــى %99,9  ــك« عل ــاهمة يســتحوذ »راك بن ــل اإلســالمي« )ش.م.خ(، شــركة مس ــي: »شــركة راك للتموي »المجموعــة«( ه
منهــا؛ و »مكتــب خدمــات الدعــم –المنطقــة الحــرة«، وشــركة »راك تكنولوجــي –المنطقــة الحــرة« اللتــي يســتحوذ البنــك علــى 
80% مــن كل منهمــا. وتبلــغ قيمــة رأس المــال المرخــص والمصــادق عليــه لصالــح »شــركة راك للتمويــل اإلســالمي«100 
مليــون درهــم إماراتــي، وقــد تأسســت إثردمــج شــركتين بهــدف تمكيــن البنــك مــن بيــع منتجــات ماليــة متوافقــة مــع أحــكام 
الشــريعة اإلســالمية. كمــا تــم دمــج شــركتي »مكتــب خدمــات الدعــم –المنطقــة الحــرة« و»راك تكنولوجــي –المنطقــة الحــرة« 
لتوفيــر خدمــات الدعــم الالزمــة للمكاتــب الخلفيــة فــي البنــك، وتبلــغ قيمــة رأس المــال المرخــص والمصــادق عليــه لصالــح كلٍّ 

مــن الشــركتين 500 ألــف درهــم إماراتــي، وقــد تــم تأسيســهما بموجــب توجيهــات »ســلطة واحــة دبــي للســيليكون«.

 الخدمات
 المصرفية
الشخصية

 الخدمات المصرفية
 التجارية والخاصة

بالشركات المتوسطة
والصغيرة

 المواردالمالية
البشرية

 العمليات
والتكنولوجيا

ادارة اإللتزامالمخاطرالخزنة

مدقق الحسابات الداخليالرئيس التنفيذي

مجلس اإلدارة
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حمد عبد العزيز الصقر
عضو مجلس إدارة 

شغل السيد حمد الصقر منصب عضو سابق في “بلدية الكويت” و”مجلس التخطيط الكويتي” وكان 
عضو مجلس إدارة في الهيئة العامة لإلستثمار في الكويت. 

المناصب األخرى:
عضو مجلس إدارة “بنك الكويت الوطني”
عضو مجلس إدارة شركة “شعاع كابيتال”

شهادة بكالوريوس في االقتصاد )جامعة دبلن(

اإلدارة مجلس 

المهندس/ الشيخ سالم بن سلطان القاسمي
عضو مجلس اإلدارة

سموالمهندس/ الشيخ سالم بن سلطان القاسمي هو عضو في المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة.

المناصب األخرى:
رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة 

عضو الهيئة العامة للطيران المدني
مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة “راك أبيال”

رئيس “وكالة رأس الخيمة الوطنية للسفر” )رانتا( و“وكالة رأس الخيمة للسفريات” )راكتا(
مؤسس ورئيس مجلس “إتحاد اإلمارات للمبارزة”

عضو مجلس إدارة “اللجنة الوطنية األولمبية” والمكتب التنفيذي في دولة اإلمارات العربية المتحدة

شهادة إدارة تنفيذية في مجالي النقل الجوي وقانون الفضاء والجو )جامعة ماكجيل(
شهادة إدارة تنفيذية في مجال ابتكارات الحوكمة )جامعة هارفرد(

شهادة إدارة تنفيذية في االستراتيجية التنافسية )كلية إنسياد إلدارة األعمال(
درجة ماجستير تنفيذي في إدارة األعمال )الجامعة األمريكية في الشارقة(

درجة بكالوريوس في علوم هندسة التعدين )جامعة أريزونا(

يوسف عبيد بن عيسى النعيمي
عضو مجلس إدارة 

يتمتع السيد يوسف النعيمي بخبرة واسعة تمتد لـ 37 عامًا في مجال العمل المصرفي ضمن مجموعة 
“إتش إس بي سي”.

المناصب األخرى:
رئيس مجلس إدارة “غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة”

عضو مجلس إدارة إتحاد غرف التجارة
رئيس “مـركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم التجاري”

عضو اللجنة االستشارية لبرنامج “كليات التقنية العليا” في رأس الخيمة

صاحب السمو الشيخ عمر بن صقر القاسمي
رئيس مجلس اإلدارة

عينت حكومة رأس الخيمة سمو الشيخ عمر بن صقر القاسمي عضوًا في مجلس إدارة “راك بنك” ليتم 
انتخابه بعدها رئيسًا للمجلس في 4 مارس 2006.

المناصب األخرى:
رئيس مجلس إدارة شركة “إسمنت الخليج” 

حاصل على شهادة بكالوريوس في العلوم السياسية واإلدارة العامة )جامعة ميشيغان الشرقية(
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عبد العزيز عبد اهلل الزعابي
عضو مجلس إدارة

شغل السيد عبد العزيز الزعابي منصب الرئيس التنفيذي السابق لـ “المصرف العقاري”.

المناصب األخرى:
نائب رئيس مجلس إدارة “شركة رأس الخيمة العقارية” ورئيس اللجنة التنفيذية واالستثمارية

رئيس مجلس إدارة “شركة رأس الخيمة للمواشي”
رئيس مجلس إدارة “مؤسسة رأس الخيمة الخيرية”

شهادة بكالوريوس في إدارة األعمال الدولية )جامعة سان خوسيه ستيت(

أحمد عيسى النعيم      
عضو مجلس إدارة

يتمتع السيد أحمد النعيم بخبرة طويلة تمتد لـ 39 عامًا من العمل في حكومة رأس الخيمة. وقد شغل سابقا 
منصب مدير عام شركة رأس الخيمة الوطنية للبترول وهيئة الغاز وكان عضو المجلس البلدي وغرفة 

وتجارة وصناعة وزراعة رأس الخيمة وممثل في كثير من الوزارات.

المناصب األخرى:
عضو مجلس إدارة شركة “الخليج للصناعات الدوائية” )جلفار(

رئيس مجلس إدارة “مركز رأس الخيمة التجاري”
نائب رئيس مجلس إدارة شركة “التأمين المتحدة”

نائب رئيس مجلس إدارة شركة “رأس الخيمة الوطنية للتأمين”
رئيس مجلس إدارة “وكالة  اإلمارات للسفريات”

رئيس مجلس إدارة “النعيم مول”

شهادة بكالوريوس في هندسة االتصاالت السلكية والالسلكية والكهربائية )الجامعة البريطانية(
دورة دبلوم في إدارة هندسة الرادار )كلية ماركوني( 

جون غراهام هونيبيل 
عضو مجلس إدارة

لدى السيد جون غراهام هونيبيل أكثر من 44 عاما من الخبرة المصرفية في 12 دولة مختلفة منها 20 
عاما في مختلف أنحاء منطقة الخليج وقد قضى 18 عامًا في “راك بنك” كرئيس تنفيذي.

تدريب اإلدارة العليا )ستانفورد\جامعة سنغافورة الوطنية وكلية مانشستر إلدارة األعمال(

سالم علي الشرهان
عضو مجلس إدارة

شغل السيد سالم الشرهان منصب الرئيس التنفيذي السابق للشؤون المالية لمجموعة شركة “اتصاالت”.

المناصب األخرى:
مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة

عضو المجلس التنفيذي إلمارة رأس الخيمة
عضو مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي

شهادة بكالوريوس في العلوم )جامعة اإلمارات(
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اإلدارة فريق 

كيه. إس. راماكريشنان )رام(
انضــم راماكريشــنان إلــى »راك بنــك« فــي أبريــل 2009 ليشــغل منصــب رئيــس وحــدة 
ــة التدقيــق التابعــة  ــم التقاريــر إلــى لجن المراجعــة الداخليــة، حيــث تولــى مســؤولية تقدي
لمجلــس إدارة البنــك. ويتمتــع رام بخبــرة مهنيــة طويلــة تزيــد علــى 30 عامــًا فــي مجــال 
ــد  ــق الحســابات. وكان ق ــة، وتدقي ــن المخاطــر االئتماني ــة، والحــد م ــات المصرفي العملي
شــغل ســابقًا منصــب الرئيــس العالمــي لوحــدة المخاطــر االئتمانيــة لــدى بنــك »ســتاندرد 
تشــارترد« فــي ســنغافورة، ونائــب الرئيــس األول لبنــك »دي بــي إس« الســنغافوري؛ 
وهــو زميــل »معهــد المحاســبين القانونييــن« فــي الهنــد، وخريــج »معهــد محاســبة 
التكاليــف واألعمــال« الهنــدي، وحائــز علــى شــهادة مدقــق معتمــد لنظــم المعلومــات مــن 

منظمــة »ايســاكا« األمريكيــة.

انضــم أيــان هودجــز إلــى »راك بنك« فــي عام 2007 كرئيس لقســم الخدمــات المصرفية 
الشــخصية، وهــو يشــرف علــى فــروع ووحــدات األعمــال المختلفــة فــي البنــك بمــا فــي 
ــتأمين  ــة، والـ ــك البطاقــات، وتمويــل األعمــال، وإدارة الثــروات، والقــروض العقاري ذل
المصرفــي، وقــروض الســيارات، والتســويق، فضــاًل عــن خدمــة »راك بنــك دايركــت«. 
ــذ  ويتولــى هودجــز مســؤولية اإلشــراف المباشــر علــى مديــري وحــدات األعمــال لتنفي
ــد  ــرة تمت ــع بخب ــرة؛ وهــو يتمت ــراد والمشــاريع الصغي ــك الخاصــة باألف اســتراتيجية البن
لـــ 25 عامــًا فــي القطــاع المصرفــي، حيــث شــغل ســابقًا منصــب مديــر شــبكة فروعــا 
ــا  ــدن. كم ــة« بلن ــة التعاوني ــات المالي ــركة الخدم ــي »ش ــراد ف ــة لألف ــات المصرفي لخدم

قضــى 10 أعــوام متنقــاًل بيــن عــدة مناصــب فــي بنــك »لويــدز«.

أيان هودجز

تقّلــد بيتــر انجالنــد منصــب الرئيــس لتنفيــذي لـــ »راك بنــك« بتاريــخ 1 نوفمبــر 2013. 
وكان قــد عمــل قبلهــا لمــدة 7 ســنوات كمديــرا لقســم الخدمــات المصرفيــة لألفــراد فــي 
ــي«  ــي آي إم ب ــة س ــع لـــ »مجموع ــاد« - التاب ــالمي بيره ــي اإلس ــي آي إم ب ــك س »بن
ــيان(.  ــيا )اآلس ــرق آس ــوب ش ــاد دول جن ــي اتح ــوك ف ــم البن ــد أضخ ــد أح ــذي يع - وال
وبموجــب منصبــه الســابق، أشــرف بيتــر علــى إدارة أعمــال المجموعــة لخدمــة عمــالء 
ــا، كمــا تولــى تطويــر  ــا وســنغافورة وكمبودي الشــركات الصغيــرة والفرديــة فــي ماليزي
باقــة واســعة مــن الخدمــات والمنتجــات التقليديــة واإلســالمية. وعمــل بيتــر أيضــًا كمديــر 
أعمــال »ســي آي إم بــي« فــي مجــاالت التأميــن والتكافــل وإدارة األصــول ضمــن 
ــر  ــع بيت ــيبال«. ويتمت ــا« ومجموعــة »برنس ــع شــركتي »أفيف إطارمشــاريع مشــتركة م
بخبــرة عمليــة واســعة تزيــد علــى 34 عامــًا فــي مختلــف جوانــب الخدمــات المصرفيــة 
لألفــراد والشــركات الصغيــرة والمتوســطة وإدارة الثــروات. يشــار إلــى أن بيتــر يحمــل 

ــد« األســترالية. ــوب كوينزالن ــي إدارة األعمــال مــن جامعــة »جن شــهادة ماجســتير ف

بيتر انجالند

راجوفير ميهرا
تولــى راجوفيرميهــرا منصــب رئيــس قســم االئتمــان واألصــول لــدى »راك بنــك« 
فــي شــهر أكتوبــر 2013، حيــث أشــرف علــى كافــة عمليــات االئتمــان والتحصيــالت 
والمنتجــات فــي محفظــة الخدمــات المصرفيــة الشــخصية. وشــغل ميهــرا - الــذي انضــم 
إلــى البنــك عــام 2005 - العديــد مــن المناصــب المهّمــة بمــا فيهــا رئيــس وحــدة القــروض 
ــرة  ــك ميهــرا خب ــة لألفــراد. ويمتل ــة، ورئيــس االئتمــان والتحصيــالت المصرفي العقاري
واســعة اكتســبها علــى مــدى 18 عامــًا مــن تواجــده فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة، 
حيــث تولــى وإطــالق خدماتــه مــن القــروض العقاريــة لـــ »بنــك المشــرق« عــام 2003. 
كمــا توّلــى ميهــرا إدارة العمليــات وتطويــر المنتجــات لــدى شــركة »تمويــل«. يشــار إلــى 
أن ميهــرا حاصــل علــى درجــة ماجســتير فــي العلــوم الماليــة وإدارة المبيعــات والتســويق 

مــن كليــة »ترينيتــي«.
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ــدى »راك  ــة ل ــة التجاري ــات المصرفي ــس الخدم ــب رئي ــروي منص ــول أوب ــغل راه ش
الخدمــات  تنميــة  تنفيــذ اســتراتيجية  بنــك« فــي شــهر مايــو 2012؛ حيــث توّلــى 
المصرفيــة التجاريــة وتمويــل المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة فــي دولــة اإلمــارات 
العربّيــة المتحــدة. ويمتلــك أوبــروي - الحاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة 
ــًا  ــن 20 عام ــر م ــد ألكث ــرة واســعة تمت ــإلدارة« - خب ــردام ل ــة روت ــن »كلي ــال م األعم
ــم  ــطة الحج ــركات متوس ــل الش ــالق إدارة تموي ــمل إط ــا يش ــي بم ــاع المصرف ــي القط ف
فــي »بنــك أبوظبــي التجــاري«، وتطويــر الخدمــات المصرفيــة )للمشــروعات الصغيــرة 
ــدة،  ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي« بدول ــي إل س ــز ب ــك »باركلي ــي بن ــطة( ف والمتوس
ــي مصــرف  ــة للشــركات ف ــات وحــدة الخدمــات المصرفي ــة عملي فضــاًل عــن إدارة كاف

ــدة. ــة المتح ــارات العربي ــي اإلم ــك« ف ــيتي بن »س

راهول أوبروي

تــم تعييــن تيــم باســفورد رئيســًا تنفيذيــًا للعمليــات لــدى »راك بنــك« فــي ديســمبر 2010؛ 
ــة البنــك فــي الســوق عبــر توظيــف أحــدث التقنيــات،  وهــو مســؤول عــن ترســيخ مكان
والســيما مــن خــالل منصاتــه الرائــدة للخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف النّقــال 
واإلنترنــت. ويتولــى باســفورد أيضــًا إدارة أمــن المعلومــات فــي البنــك، واإلشــراف علــى 
»منهــج اســتمرار األعمــال«، وكافــة عمليــات المكتــب الخلفــي بمــا فيهــا فتــح الحســابات 
والمدفوعــات والخزنــة. وقبــل عملــه فــي »راك بنــك«، شــغل باســفورد علــى مــدى23 
عامــًا العديــد مــن المناصــب المهمــة لــدى فــروع بنــك »إتــش إس بــي ســي« فــي هونــج 
كونــج، وتايــوان، وكوريــا، ونيويــورك؛ فضــاًل عــن عملــه مــدة 9 أعــوام لــدى شــركة 
ــات  ــى للخدم ــة األول ــد المنص ــي تع ــدة، والت ــة المتح ــي المملك ــت« ف ــت دايرك »فيرس

ــة عبــر اإلنترنــت فقــط. المصرفّي

ديباك ماجيثيا
ــد  ــن »معه ــد م ــي معتم ــى شــهادة محاســب قانون ــا - الحاصــل عل ــاك ماجيثي انضــم ديب
ــطس 2013،  ــهر أغس ــي ش ــك« ف ــى »راك بن ــد -إل ــن« فــي الهن المحاســبين القانونيي
ليشــغل فيــه منصــب رئيــس خدمــات التمـــويل. وقبــل انضمامــه إلــى »راك بنــك«، تقّلــد 
ــى إدارة  ــث تول ــي إس«؛ حي ــو ب ــك »ي ــدى بن ــي ل ــي إقليم ــر مال ــب مديـ ــا منص ماجيثي
الثــروات والخدمــات المصرفيــة االســتثمارية فــي الهندوتايلنــد وماليزيــا وإندونيســيا 
ــيما  ــي والس ــاع المصرف ــي القط ــعة ف ــة واس ــرة مهني ــا خب ــك ماجيثي ــن. ويمتل والفيليبي
الخدمــات المصرفّيــة لألفــراد والمؤسســات واألعمــال المصرفيــة االســتثمارية والخزنــة.

مالكوم دو سوزا
يتبــوأ مالكــوم دي ســوزا منصــب رئيــس الخزنــة فــي »راك بنــك«، وهــو مســؤول عــن 
ــداول العمــالت  ــة، وت ــت، واألوراق المالي ــي ســندات الدخــل الثاب ــات االســتثمار ف عملي
األجنبيــة، والتدفقــات الماليــة للعمــالء. كمــا يشــرف علــى أســواق المــال فــي مجــال إدارة 
األصــول والمطلوبــات، وحســابات تمويــل »نوســترو« )Nostro(، وإدارة الســيولة 
فــي كافــة وحــدات أعمــال البنــك. ويمتلــك دي ســوزا - الحاصــل علــى شــهادة التجــارة 
مــن »الجامعــة العثمانيــة«، وشــهادة الدبلــوم مــن »جمعيــة كامبيســت الدوليــة« - خبــرة 
ــن  ــد م ــي العدي ــا ف ــل خالله ــًا عم ــن 35 عام ــر م ــد ألكث ــاالت تمت ــة المج ــة متنوع مهنّي
ــدة فــي الهنــد ومنطقــة الشــرق األوســط بمــا فيهــا »بنــك أنــدرا«، و»بنــك  البنــوك الرائ
ــتاندرد  ــدز« و»س ــك لوي ــي« )HSBC( و»بن ــي س ــش إس ب ــك »إت ــويس«، وبن أندوس

تشــارترد«.

تيم باسفورد



راك بنك التقرير السنوي 2013 ٢٢

فرع العين

9٧٠٢ ٣ ٧١9٠٠٠
ص.ب ١١٣٠

العين

فرع عجمان

9٦ ٧١ 5988٢٦٦
ص.ب ٣١٠١١

عجمان

فرع الفجيرة

9٧١ 9 ٢٠٣9٦١١
ص.ب 99١5

الفجيرة

فرع نادي 
أبوظبي السياحي
9٤١٢٧١٠٠ ٢ ٧١

ص.ب ٢٢89

فرع الجزيرة

9٤١٢٧٦٦٦ ٢ ٧١
ص.ب ٢٢89

فرع الخالدية

9٤١٢٧٦٠٠ ٢ ٧١
ص.ب ٢٢89

فرع طريق 
المطار

9٤١٢٧ ٢ ٧١5٧5
ص.ب ٢٢89

فرع المصّفح

9٤١٢٧٣٠٠ ٢ ٧١
ص.ب ٢٢89

فرع الكورنيش

9٤١٢٧٦٦٦ ٢ ٧١
ص.ب ٢٢89

أبوظبي

فرع شارع ملك الفيصل

9٦ ٧١ 5988٠١8
ص.ب ٤١٠١٠

فرع الشارقة 
الصناعية

9٦ ٧١ 5988٢٠٠
ص.ب ٤١٠١٠

فرع الرولة

9٦ ٧١ 5988٤٠٠
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ص.ب ١١٠١٤

الشارقة

فرع النخيل

9٢٠٦٢١٠٧ ٧ ٧١
ص.ب 5٣٠٠

فرع المنيعي
9٢ ٧ ٧١9١٣9٦٠

ص.ب 5٣٠٠

فرع مدينة راس 
الخيمة

9٢٠٦٢٢٠٢ ٧ ٧١
ص.ب ١٦٤

فرع الظيت

9٢٠٦٢٢ ٧ ٧١5٢
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9٢٠٦٢٣٣٣ ٧ ٧١
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ص.ب ٦٠٣5
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الخيمة

فرع ديرة مكتوم
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ص.ب ١5٣١
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يتطلــع »راك بنــك« ليتبــوأ مكانــة مرموقــة بيــن البنــوك الرائــدة فــي مجــال تقديــم الخدمات 
المصرفيــة لألفــراد والشــركات الصغيــرة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ويوفــر 

منتجــات ماليــة مبتكــرة وتنافســية عبــر قنــوات مالئمــة.

يركــز »راك بنــك« علــى زيــادة عــدد مســاهميه وقيمــة أصولــه مــن خــالل بنــاء عالقــات 
طويلــة األمــد مــع العمــالء والموظفيــن، وإرســاء ثقافــة مبنيــة علــى الشــفافية والمســؤولية 

وجــودة الخدمــة.

ننأى بأنفسنا عن الغموض، ونحافظ على سياسة إقراض حذرة. -

نولي أهمية كبرى لمسألة السرعة في اتخاذ القرارات. -

ــينا؛  - ــا عــن منافس ــذي يميزن ــل األساســي ال ــي العام ــات ه ــة الخدم ــد أن نوعي نعتق
ــا  ــا، ونعتبره ــم عمالءن ــي ته ــائل الت ــة المس ــى معالج ــتباقي إل ــكل اس ــادر بش ونب

ــو. ــز النم ــانحة لتعزي ــًا س فرص

نحــن ملتزمــون بقــوة تجــاه إمــارة رأس الخيمــة، ونســتثمر فــي توفيــر مزيــد مــن  -
ــي  ــاع المصرف ــادة القط ــوا ق ــن ليكون ــا اإلماراتيي ــر موظفين ــل وتطوي ــرص العم ف

مســتقباًل.

ــز بالشــفافية والتنافســية، ونواصــل  - ــة تتمي ــا كمؤسســة مالي نســعى لترســيخ مكانتن
ــا. ــز قيمــة أصولن ــادة عــدد مســاهمينا وتعزي ــى  زي ــز عل التركي

لتنا سا ر

تيجيتنا ا ستر ا

قيمنا

تقـــديــــــم 

أفضل الحلـول المصــرفـيــة فـــي دولـــة اإلمـــارات العربيــــة المتحدة

يتنا ؤ ر
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“راك بنك أمل”

ــق  ــن طري ــل« ع ــك أم ــالمية »راك بن ــة اإلس ــات المصرفي ــك” الخدم ــس “راك بن أس
ــون  ــه 100 ملي ــوع قيمت ــع برأســمال مدف ــي تتمت ــل اإلســالمي” الت “شــركة راك للتموي
درهــم إماراتــي. وتوفــر “راك بنــك أمــل” باقــة مــن المنتجــات والخدمــات المتوافقــة مــع 
أحــكام الشــريعة اإلســالمية فــي مجــال الخدمــات المصرفيــة لألفــراد والشــركات بمــا فــي 
ذلــك القــروض الشــخصية، وقــروض الســيارات، والتمويــل الســكني، وتمويــل األعمــال. 

تعيين رئيس تنفيذي جديد

باشــر بيتــر إنجالنــد مهامــه رســميًا كرئيــس تنفيــذي لـــ “راك بنــك” فــي 1 نوفمبــر 2013 خلفــًا لجراهــام هانيبيــل الــذي تــرك هــذا 
المنصــب فــي 31 ديســمبر 2013 ليصبــح عضــو مجلــس اإلدارة.

الفروع

ــز  ــك أول مرك ــق البن ــاء. وأطل ــة الكلب ــي مدين ــن ف ــه الكائ ــد فرع ــاد تجدي ــرة وأع ــي الفجي ــه ف ــدًا ل ــًا جدي ــك” فرع ــح “راك بن افتت
متخصــص بالتمويــل اإلســالمي للســيارات فــي المنطقــة تحــت مســمى “أمــل فاســت ليــن” فــي دبــي، والــذي يقــدم حلــول تمويــل 

ــة. ــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية خــالل مــدة ال تتجــاوز 60 دقيق الســيارات المتوافق
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الوظائف

بوابــة  الوطنــي«  الخيمــة  رأس  »بنــك  أطلــق 
»وظائــف راك بنــك« عبــر اإلنترنــت لمســاعدة 
الوصــول  علــى  عمــل  فرصــة  عــن  الباحثيــن 
ــل  ــرص العم ــة بف ــات المتعلق بســهولة أكبرللمعلوم
ــى  ــم  عل المتاحــة وإرشــادهم خــالل مراحــل التقدي
الطلــب،  تقديــم  مــن  االنتهــاء  وعنــد  الوظيفــة. 
يســتطيع المســتخدمون المســجلون متابعــة حالــة 

الطلــب عبــر اإلنترنــت أيضــًا.

المنتجات

قدم »راك بنك« بطاقتي ائتمان جديدتين في عام 2013:

I . .بطاقــة »تيتانيــوم« االئتمانيــة للشــركات، وهــي بطاقــة مجانيــة مــدى الحيــاة مخصصــة للشــركات الصغيرة والمتوســطة
وتجمــع هــذه البطاقــة بيــن الراحــة والتوفيــر مــع ســهولة أكبــر فــي عمليــة التســديد، ناهيــك عــن تمتعهــا بالعديــد مــن 

المزايــا الحصريــة الموســعة.

II . .بطاقــة »بيانــي« االئتمانيــة مســبقة الدفــع، والتــي يمكــن إعــادة تعبئتهــا إمــا بالدرهــم اإلماراتــي أوالــدوالر األمريكــي
وتلبــي هــذه البطاقــة احتياجــات الجاليــة الفليبينيــة الكبيــرة مــن خــالل إتاحــة الفرصــة أمامهــم إلرســال األمــوال مباشــرة 

إلــى بالدهــم وبأفضــل األســعار عبــر خدمــة الرســائل القصيــرة. 
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الخدمات

I . ”فــي إطــار توســيع نطــاق حلولهــا لمصرفيــة عبرشــبكة اإلنترنــت، أطلــق “راك بنــك” خدمــة “كليــك أنــد كولكــت
ــة  ــابات الجاري ــايفر” والحس ــح حســاب “فاســت س ــدد فت ــن والج ــالء الحاليي ــح للعم ــي تتي )Click & Collect( الت
وحســابات التوفيــر عبــر واجهــة الكترونيــة مخصصــة لذلــك ضمــن الموقــع www.rakbank.ae. وفــي غضــون 48 
ســاعة عمــل فقــط، تضمــن الخدمــة الجديــدة للعمــالء زيــارة أي مــن فــروع البنــك بدولــة اإلمــارات – وفــي أي وقــت 
خــالل شــهر مــن تاريــخ فتــح الحســاب – للحصــول علــى الباقــة الترحيبيــة التــي تتضمــن بطاقــة الخصــم المباشــر، 
ــر  ــة عب ــة بالخدمــات المصرفي ــل المتعلق ــب التفاصي ــى جان ــر الشــيكات، إل ــف الشــخصي)PIN(، ودفت ــم التعري ورق

االنترنــت أو الهاتــف النقــال. 

II . طــرح البنــك خدمــات مصرفيــة إضافيــة عبرالجــوال متيحــًا للعمــالء إمكانيــة طلــب دفاتــر شــيكات جديــدة، وتحويــال
ــات  ــرقة بطاق ــدان أوس ــن فق ــالغ ع ــة، واإلب ــة إضافي ــات مصرفي ــى بطاق ــول عل ــدم للحص ــة، والتق ــدة المالي ألرص

ــى الراتــب وغيرهــا الكثيــر. ــى ســلفة عل ــدم للحصــول عل ــات االســتثمار، والتق ــب بيان االئتمــان، وطل

III . ــة ــن كاف ــوال ليتضم ــر الج ــة عب ــات المصرفي ــق الخدم ــك بتطويرتطبي ــام البن ق
المعلومــات المتعلقــة بمنتجــات البنــك، وسياســات التأميــن، إضافــة إلــى المنصــة 
اإللكترونيــة “راك بنــك ديلز”،الوجهــة الموحــدة لالطــالع علــى باقــة العــروض 
ــع  ــاون م ــزة بالتع ــة الممي ــا الحصري ــال لهداي ــك مث ــا البن ــي يوفره ــعة الت الواس
مجموعــة “اليــف ســتايل” للمجوهــرات، وبرنامــج “راك فيســت”، فضــاًل عــن 
ــالء  ــد للعم ــل الجدي ــق المتكام ــح التطبي ــع. ويتي ــبقة الدف ــات مس ــروض البطاق ع
ســهولة تصفــح العــروض الحاليــة فــي قســم “بيســت ديلــز”، واستكشــاف قائمــة 
العــروض األقــرب إلــى العمــالء باســتخدام تقنيــة تحديــد المواقــع “جــي بــي إس”. 
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اإلجتماعية المسؤولية 
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ــادرات  ــزام بمب ــى االلت ــك عل ــي الســوق عــام 2013، حــرص البن ــة ف ــى مســيرة نمــوه الديناميكي ــه عل ــب محافظت ــى جان إل
ــد مــن التطــور والنمــو. ــق مزي ــي نهجــه الرامــي لتحقي ــًا ف ــة باعتبارهــا عامــاًل محوري المســؤولية االجتماعي

 

االستدامة البيئية
 

يطّبــق »راك بنــك« مجموعــة مــن االســتراتيجيات التــي تؤكــد التزامــه بدعــم قضيــة االســتدامة، والتــي تهــدف إلــى الحــد مــن 
اســتهالكه للــورق والحبــر والطاقــة الكهربائيــة. ومنــذ انطالقتــه، كان »راك بنــك« فــي طليعــة البنــوك التــي حثــت العمــالء 
علــى االســتفادة مــن خدماتــه المصرفيــة عبــر االنترنــت والهاتــف المحمــول والبيانــات المصرفيــة االلكترونيــة للتقليــل مــن 
اســتخدام الــورق دون التأثيــر علــى جــودة الخدمــة؛ واألهــم مــن ذلــك أنــه يطبــق نظــام إعــادة تدويــر الــورق والحبــر فــي 
مكاتبــه الخلفيــة، ويدعــم عــددًا مــن حمــالت النظافــة وبرامــج التوعيــة والســيما فــي مــدارس رأس الخيمــة. كمــا أبــرم البنــك 
ــت«، وشــركة  ــي بالن ــش ب ــة«، و»ات ــال »مجموعــة اإلمــارات للبيئ ــة مــع عــدة مؤسســات أمث عــددًا مــن الشــراكات البيئي

»يونيــون بيبــر ميلــز«، كمــا يجــري محادثــات بهــذا الشــأن مــع العديــد مــن المؤسســات األخــرى. 

 

الدعم االجتماعي
 

ال يدخــر »راك بنــك« جهــدًا للمســاهمة فــي بنــاء مجتمــع أفضــل؛ فهــو يركــز فــي أعمالــه علــى توفيــر الدعــم المالــي الــالزم 
للعديــد مــن المؤسســات الخيريــة المحليــة والعالميــة وخصوصــًا تلــك التــي تشــارك فــي تنفيذ مشــاريع طبيــة وتعليميــة لألطفال 
ذوي االحتياجــات الخاصــة. وبصفتــه بنــكًا وطنيــًا، يلتــزم »راك بنــك« بتنميــة اإلمــارة التــي انطلــق منهــا رغــم أن عالقــات 
التعــاون التــي يبرمهــا تتجــاوز رأس الخيمــة إلــى إمــارات أخــرى، فهــو يدعــم »مركــز رأس الخيمــة للتوحــد«، و»مركــز 
ــز  ــذوي االحتياجــات الخاصــة«، و»مرك ــزل ل ــن«، و»مدرســة المن ــان للمعاقي ــادي عجم ــل«، و»ن ــم والتأهي ــا للتعلي أوالدن

راشــد لعــالج ورعايــة الطفولــة«، و»جمعيــة اإلمــارات للمعاقيــن بصريــًا«، ومؤسســة »قطــار االبتســامة« وغيرهــا.

ومــن خــالل شــركة »راك للتمويــل اإلســالمي«؛ تتبــرع »راك بنــك أمل«،بالنيابــة عــن حاملــي بطاقــات أمــل، بمبلــغ محــدد كل 
3 أشــهر بالنيابــة عــن حاملــي بطاقــات البنــك وتقدمهــا إلــى ثــالث جمعيــات خيريــة كنــوع مــن الــزكاة، وتحديــدًا إلــى جمعيــة 
»الرحمــة لألعمــال الخيريــة« و»هيئــة األعمــال الخيريــة« و »مؤسســة الشــيخ صقــر بــن محمــد القاســمي لألعمــال الخيريــة«. 

سياسة المواطنة
 

يولــي »راك بنــك« أهميــة كبيــرة لتعليــم موظفيــه وتنميــة قدراتهــم؛ إذ يمتلــك مركــزًا خاصــًا للتدريــب هــو »أكاديميــة رأس 
الخيمــة« التــي توفــر مجموعــة واســعة مــن برامــج التدريــب المهنــي. كمــا يرعــى البنــك ســنويًا تعليــم عــدد مــن الطــالب 
ــة فــي رأس الخيمــة«، فضــاًل عــن توفيــر فــرص توظيــف  ــا« و»الجامعــة األمريكي ــة العلي ــات التقني اإلماراتييــن فــي »كلي
اســتثنائية للشــباب اإلماراتــي بهــدف االســتثمار فــي تنميــة معارفهــم ومهـــاراتهم، وإعدادهــم لدخــول بيئــة العمــل مســتقباًل 
بمــا يتيــح لهــم لعــب دور فاعـــل فــي القطــاع المصرفــي اإلماراتــي. ويســتقبل البنــك الخريجيــن الجــدد بأســلوب ســلس عبــر 
برنامــج تدريبــي خــاص لمــدة 6 أشــهر، ليلتحقــوا بعــد ذلــك بــدورات تدريبيــة مختلفــة يتــم تصميمهــا لتنميــة قدراتهــم الفرديــة. 
ــي حددهــا »مصــرف  ــن األساســية البالغــة 40% والت ــت نســبة التوطي ــي حقق ــة الت ــي الدول ــوك ف ــل البن وهــو يعــد مــن أوائ
اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي« فــي عــام 2002. كمــا يتعــاون البنــك بشــكل وثيــق مــع العديــد مــن مؤسســات التنميــة 
الوطنيــة مثــل »تنميــة« و»برنامــج اإلمــارات لتنميــة الكــوادر الوطنيــة« للمحافظــة علــى ســوية خدماتــه المميــزة واالرتقــاء 

بهــا عامــًا بعــد آخــر. 
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مجلس اإلدارة

جدول األعمال لعام ٢٠١٣

يتبنــى مجلــس اإلدارة جــدول أعمــال متجــدد لضمــان معالجــة كافــة مســؤولياته بشــكل دوري. واســتعرض المجلــس األداء المالــي 
للبنــك لعــام 2013، إضافــة إلــى مراجعــة أداء مجــاالت عملــه األخــرى بشــكل منفــرد. وشــّدد البنــك علــى زيــادة مشــاركة وفعاليــة 
المجلــس عبرتحســين تدفــق المعلومــات منــه و إليــه. ونــورد فيمــا يلــي الموضوعــات التــي تضمنهــا جــدول أعمــال مجلــس اإلدارة 

لعــام 2013:

إدارة االستراتيجيات والمخاطر، ومناقشة تطورات وتوجهات السوق، وفرص العمل الجديدة. -

مضامين التطورات الحاصلة في مجال العقوبات الدولية، واالمتثال، وأنظمة ولوائح البنك  المركزي. -

التحسينات الممكن تطبيقها على بنية الحوكمة وعمليات البنك المختلفة. -

ويتم عقد اجتماعات مجلس اإلدارة ضمن المقرالرئيسي للبنك في إمارة رأس الخيمة.

عضو جديد 

تــم تعييــن الســيد جراهــام هانيبــل، الرئيــس التنفيــذي الســابق لـــ “بنــك رأس الخيمــة الوطني”،عضــوًا جديــدًا فــي مجلــس إدارة البنك 
اعتبــارًا مــن 30 ديســمبر 2013. ويتمتــع هانيبــل بخبــرة مصرفيــة واســعة تزيــد علــى 40 عامــًا قضــى منهــا 18 عامــًا فــي “راك 

بنــك”. وتهــدف خطــوة التعييــن هــذه لتعزيزفعاليــة مجلــس إدارة البنــك. 

االجتماعات  

اجتمــع مجلــس اإلدارة بشــكل دوري منتظــم علــى مــدار عــام 2013، وتلقــى األعضــاء خــالل هــذه االجتماعــات كافــة المعلومــات 
المتعلقــة بأنشــطة مجلــس اإلدارة، ولجــان اإلدارة، ومســتجدات أعمــال البنــك. وبلــغ إجمالــي عــدد اجتماعــات مجلــس اإلدارة 6 

جلســات تــم عقدهــا علــى مدارالعــام، إضافــة إلــى 46 جلســة للجــان الفرعيــة. 

اللجان الفرعية لمجلس اإلدارة

تــم تشــكيل لجــان فرعيــة إضافيــة عــام 2013 لتعزيزتدفــق المعلومــات والشــفافية. ويتــم تقييــم أعضــاء اللجــان الفرعيــة لمجلــس اإلدارة 
بشــكل دوري لضمــان ســالمة أدائهــم، والتزامهــم بمتطلبــات العمــالء ألخــرى؛ ويتــم تعيينهــم بالتنــاوب وفــق مــا تقتضيــه ا لحاجــة.

وظائف اللجان المختلفة المنبثقة عن مجلس اإلدارة:
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اللجنة التنفيذية

مراجعة استراتيجية البنك والموافقة عليها. -

دعم المقترحات المتعلقة بافتتاح فروع جديدة، وتغيير مواقع الفروع الحالية أو إغالقها. -

مراجعة الموازنة السنوية للنفقات والعائدات. -

إدارة عمليات الحوكمة العامة للبنك بما فيها استالم تقاريراللجان المختلفة بهدف اإلشراف واإلدارة. -

لجنة التدقيق

مراقبــة مالءمــة وســالمة الكشــوف الماليــة والتقريرالســنوي للبنــك وفروعــه بمــا فــي ذلــك أحــكام اإلقــرار المالــي المتضمنــة  -
فيهــا.

ــدة  - ــس وح ــن رئي ــنوية، وتعيي ــق الس ــر التدقي ــرار خطــط وتقاري ــك، وإق ــي البن ــة ف ــق الداخلي ــدة التدقي ــة أداء وح متابع
ــا. ــبة له ــوارد المناس ــن الم ــان تأمي ــة، وضم ــق الداخلي التدقي

ــات وحــدة  - ــى صالحي ــة عل ــن، والموافق ــر المدققي ــن، واســتالم تقاري ــن الخارجيي ــد المدققي ــى شــروط تعاق ــة عل الموافق
ــق. ــة التدقي ــة عملي ــة، والتأكــد مــن نجــاح وفعالي ــق الخارجي التدقي

اســتالم ومراجعــة تقاريرالتفتيــش الرقابيــة مــن مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي والجهــات التنظيميــة  -
المماثلــة األخــرى.

لجنة القروض

ــك”  - ــروض الناتجــة عــن أعمــال وحــدات “راك بن ــى إطــار عمــل إدارة المخاطــر للتحكــم بمخاطــر الق اإلشــراف عل
ــة. ــروض التجاري ــي المحفظــة، والق ــرة وإجمال ــركات الصغي ــروض الش ــروض الشــخصية، وق ــن الق ــؤولة ع المس

مراجعــة واعتمــاد التســهيالت االئتمانيــة المتعلقــة بالقــروض الفرديــة والجماعيــة. والمقصــود بهــذه القــروض هــي تلــك  -
التــي تقــع خــارج نطــاق الصالحيــات االئتمانيــة الممنوحــة لكبارمســؤولي البنــك.  

ــة  - ــك، ومراقب ــي البن ــة ف ــظ االئتماني ــع المحاف ــة بشــكل دوري لجمي اســتالم ومراجعــة نظــام إدارة المعلومــات االئتماني
ــرة. مســتوى األصــول المتأخــرة والمتعث

الموافقــة علــى طبيعــة ونطــاق عمــل وشــروط االتفــاق مــع االستشــاريين/المتخصصين الذيــن تــم تعييــن هــم للمســاعدة  -
فــي إدارة المحافــظ االئتمانيــة للبنــك.

مراجعة واعتماد منهجية التصنيف االئتماني للبنك. -

لجنة المخاطر

مراجعــة واعتمــاد سياســات المخاطرالرئيســية للبنــك بخصــوص حــدود المخاطرالتشــغيلية وأمــن المعلومــات، واســتالم  -
التقاريرعــن مــدى االلتــزام بالحــدود المهمــة.

مراجعــة رأس المــال المخاطرطبقــًا للقواعــد المصرفيــة فــي البنــك )االئتمان، والســوق، والســيولة، والمخاطرالتشــغيلية(  -
بمــا فــي ذلــك المدخــالت واالفتراضــات المهمة.

توفيــر الرقابــة علــى المســائل المتعلقــة بمكافحــة غســل األمــوال، والضوابــط واإلجــراءات الرقابيــة الداخليــة، وغيرهــا  -
مــن المســائل القانونيــة األخــرى.

ــة بشــكاوي العمــالء  - ــب حــول المســائل المتعلق ــة الجــودة وقســم التدري ــا وحــدة مراقب ــي تقدمه ــة الت ــة التقاريرالدوري مراجع
ــاءة اإلجــراءات. وعــدم كف
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لجنة الموارد البشرية
تحديــد سياســة أجورالتنفيذييــن وتقديــم التوصيــات للمجلــس بشــأن هيــكل األجورالخــاص بالتنفيذييــن  وكبارالمديريــن  -

والموظفيــن الرئيســيين للبنــك وفروعــه.

ــذي أو  - ــؤول تنفي ــأي مس ــه ب ــات متعلق ــب أي مدفوع ــهم وترتي ــاح األس ــع أرب ــي لتوزي ــكل  التنظيم ــة علىالهي الموافق
ــك أو فروعــه.   ــي البن موظــف ف

ضمان وجود الترتيبات الالزمة لموضوع توزيع اجور التنفذيين للتوافق مع اإلدارة للفعالة للمخاطر. -

لجنة الموجودات والمطلوبات
مراجعة سياسات وضوابط إدارة المخاطر المالية بشكل شهري. -

وضــع المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بــإدارة مخاطــر الســوق واألربــاح ضمــن الميزانيــة العموميــة، وذلــك فيمــا يتعلــق  -
بمعــدل الفائــدة وأداء التــداول المتفــق عليــه وأســعار الصــرف المتفــق عليهــا.

تقييم ومراجعة فجوات االستحقاق التي ينبغي الحفاظ عليها بين الموجودات والمطلوبات. -

ــالت  - ــداول بالعم ــك الت ــي ذل ــا ف ــة بم ــا ذات الصل ــك وحدوده ــي البن ــة ف ــام الداخلي ــع األقس ــة أداء جمي ــم ومراجع تقيي
ــدوال. ــات الت ــدود عملي ــة وح ــترو”، التجاري ــل “نوس ــابات تموي ــة، وحس األجنبي

ــات الشــراء وإعــادة الشــراء،  - ــة بإجــراء عملي ــه فــي مجــال أدوات األســتثمار، والتوصي ــك وقدرت ــم اســتعداد البن تقيي
ــخ ــدات االســتثمارية واالســتحقاق ومخاطــر االئتمــان .. إل ــى العائ ــاًء عل ــى األدوات االســتثمارية أو بيعهــا بن واالســتحواذ عل

اإللتزام باألنظمة والمعايير 
يشــرف مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي علــى تنظيــم أعمــال بنــك رأس الخيمــة الوطنــي “راك بنــك”. ويبــدي 
البنــك التزامــه الكامــل بالسياســات التنظيميــة واإلداريــة للمصــرف المركــزي، وهــو يجــري عملياتــه ضمــن األطــر القانونيــة 

المعتمــدة فــي محاكــم دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وعلــى النحــو الــذي يبينــه المصــرف المركــزي.

ــزام باألنظمــة  ــى إدارة “راك بنــك” مســؤولية ضمــان االلت واســتنادًا للتفويــض الممنــوح لهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة، تتول
والمعاييــر مــن خــالل قســم االمتثــال فــي البنــك. وتقــع علــى عاتــق هــذا القســم مســؤولية االلتــزام بمكافحــة غســل األمــوال، 
وباإلطــار القانونــي والرقابــة الداخليــة للبنــك. ويتولــى قســم االمتثــال إدارة وتخفيــف المخاطــر لحمايــة البنــك مــن العقوبــات 

القضائيــة، والجــزاءات التنظيميــة، والخســارة الماليــة، واألضــرار التــي قــد تلحــق بســمعته.

ويدعــم “راك بنــك” مكافحــة عمليــات غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، وهــو ملتــزم كليــًا بالقواعــد المعتمــدة فــي مصــرف اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة المركــزي بهــذا الخصــوص. كمــا يلتــزم البنــك بتطبيــق المعاييــر العالميــة وأفضــل الممارســات المتعلقــة بمكافحة غســل 
ــادئ مجموعــة “فولفســبرغ”،  ــة بغســل األمــوال” )FATF(، ومب ــة المعني ــة العمــل لإلجــراءات المالي األمــوال مثــل: توجيهــات “فرق
والمبــادئ التوجيهيــة للجنــة “بــازل”. ويكفــل البنــك أيضــًا تبنــي وتطبيــق قوائــم العقوبــات الدوليــة عبــر متابعــة تعامالتــه بشــكل يومــي، 

والســيما العقوبــات التــي يفرضهــا “مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة” )OFAC( ومنظمــة األمــم المتحــدة.
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تقرير مدقق الحسابات الخارجي



٣٧راك بنك التقرير السنوي 2013

 

 
 

  

 

_____________________________________________________________________________

 www.pwc.com/middle-east+ ، 174( 3)1 3331433+ فاكس :174( 3)1 3313433هاتف :



راك بنك التقرير السنوي 2013 ٣8

 

 
 

  
 

 
 

 
  

  
 

 

 
 

__________________________________________________________________________________ 

 www.pwc.com/middle-east+ ، 174( 3)1 3331433+ فاكس :174( 3)1 3313433هاتف :

 

 
 

  
 

 
 

 
  

  
 

 

 
 

__________________________________________________________________________________ 

 www.pwc.com/middle-east+ ، 174( 3)1 3331433+ فاكس :174( 3)1 3313433هاتف :



٣9راك بنك التقرير السنوي 2013

 

 
 

 

 
--

 

……………………………………. ……………………………………..



راك بنك التقرير السنوي 2013 ٤٠

 

 
 

 



٤١راك بنك التقرير السنوي 2013

 

 
 



راك بنك التقرير السنوي 2013 ٤٢

  

 

 

 

 

  

--  

--  
  

 

--  -

--  -

--  -

--  -

--  -
---  



٤٣راك بنك التقرير السنوي 2013

-

  

  

  



راك بنك التقرير السنوي 2013 ٤٤

 1031ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 

 

 



٤5راك بنك التقرير السنوي 2013

 1031ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

  

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 



راك بنك التقرير السنوي 2013 ٤٦

 1031ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

  

  

. 
 
  

 

 



٤٧راك بنك التقرير السنوي 2013

 1031ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 

 

 

 



راك بنك التقرير السنوي 2013 ٤8

 1031ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 



٤9راك بنك التقرير السنوي 2013

 1031ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 



راك بنك التقرير السنوي 2013 5٠

 1031ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 
2   

 



5١راك بنك التقرير السنوي 2013

 1031ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

–
–

–



راك بنك التقرير السنوي 2013 5٢

 1031ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 

 
 

 

 1031ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 

 
 

 

 1031ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 

 
 

 



5٣راك بنك التقرير السنوي 2013

 1031ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 
 

 

 

  

 

 

 



راك بنك التقرير السنوي 2013 5٤

 1031ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 

 

 
 

 1031ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 

 

 
 

 1031ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 

 

 
 



55راك بنك التقرير السنوي 2013

 1031ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 

 

 



راك بنك التقرير السنوي 2013 5٦

 1031ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 

 

 



5٧راك بنك التقرير السنوي 2013

 1031ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 
  

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

-
-

-



راك بنك التقرير السنوي 2013 58

 1031ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

  

-
-

--

BBB+



59راك بنك التقرير السنوي 2013

 1031ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

  

--
--
--

--

--



راك بنك التقرير السنوي 2013 ٦٠

 1031ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

  

 



٦١راك بنك التقرير السنوي 2013

 1031ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 
 

A-A+
Ba1Baa3 

 

  

 1031ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 
 

A-A+
Ba1Baa3 

 

  

 1031ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 
 

A-A+
Ba1Baa3 

 

  



راك بنك التقرير السنوي 2013 ٦٢

 1031ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 

 



٦٣راك بنك التقرير السنوي 2013

 1031ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 



راك بنك التقرير السنوي 2013 ٦٤

 1031ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 

      

 1031ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 

      



٦5راك بنك التقرير السنوي 2013

 1031ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 

  

  
  

  

-

  
    



راك بنك التقرير السنوي 2013 ٦٦

 1031ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 

  

  

----

  
    

 

 1031ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 

  

  

----

  
    

 



٦٧راك بنك التقرير السنوي 2013

 1031ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

  

 

 

 

  



راك بنك التقرير السنوي 2013 ٦8

 )تابع( 2343ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في     
 

---

---

-

-



٦9راك بنك التقرير السنوي 2013

 )تابع( 2343ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في     
 

---

---

-

-

 



راك بنك التقرير السنوي 2013 ٧٠

 )تابع( 2343ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في     
 

 
 

 



٧١راك بنك التقرير السنوي 2013

 )تابع( 2343ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في     
 

-

    

    

-

    

    



راك بنك التقرير السنوي 2013 ٧٢

 )تابع( 2343ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في     
 

  



٧٣راك بنك التقرير السنوي 2013

 )تابع( 2343ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في     
 

 

 )تابع( 2343ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في     
 

 



راك بنك التقرير السنوي 2013 ٧٤

 )تابع( 2343ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في     
 

 

-

 )تابع( 2343ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في     
 

 

-



٧5راك بنك التقرير السنوي 2013

 )تابع( 2343ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في     
 

 
 

 



راك بنك التقرير السنوي 2013 ٧٦

 )تابع( 2343ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في     
 

 
 

--

-

--

-

-

 

  

 )تابع( 2343ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في     
 

 
 

--

-

--

-

-

 

  

 )تابع( 2343ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في     
 

 
 

--

-

--

-

-

 

  

 )تابع( 2343ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في     
 

 
 

--

-

--

-

-

 

  



٧٧راك بنك التقرير السنوي 2013

 )تابع( 2343ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في     
 



راك بنك التقرير السنوي 2013 ٧8

 )تابع( 2343ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في     
 

 

 

 

 



٧9راك بنك التقرير السنوي 2013

 )تابع( 2343ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في     
 

 

 

     
     

     
     

     
  -   

     
 

 
 

     
     
     
     

     
     

     
     

   
 

 
     
   -  
     
    

 

 



راك بنك التقرير السنوي 2013 8٠

 )تابع( 2343ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في     
 

  

  

 )تابع( 2343ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في     
 

-

-

      

      

===========



8١راك بنك التقرير السنوي 2013

 )تابع( 2343ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في     
 

-

-

      

      

===========

 )تابع( 2343ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في     
 

-

-

      

      

===========



راك بنك التقرير السنوي 2013 8٢

 )تابع( 2343ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في     
 

-

-

      

      

===========



8٣راك بنك التقرير السنوي 2013

 )تابع( 2343ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في     
 

 

 

   
     
     
     

     
     

 

 

 
  

 
     
    

 

     

     
     

     
     



راك بنك التقرير السنوي 2013 8٤

 )تابع( 2343ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في     
 

 

 

 
 

 



85راك بنك التقرير السنوي 2013

 )تابع( 2343ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في     
 

  

 



راك بنك التقرير السنوي 2013 8٦

 )تابع( 2343ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في     
 

 

 

 

    
    

   
   

    
   

    
   
   
   

    
   

   
    

   
    



8٧راك بنك التقرير السنوي 2013

 )تابع( 2343ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في     
 



راك بنك التقرير السنوي 2013 88

 )تابع( 2343ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في     
 

ةيسالمإموجودات تمويل 
 

  

  

  

  

========= =========



89راك بنك التقرير السنوي 2013

 )تابع( 2343ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في     
 

  

 

   



راك بنك التقرير السنوي 2013 9٠

 )تابع( 2343ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في     
 



9١راك بنك التقرير السنوي 2013

 )تابع( 2343ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في     
 

   



راك بنك التقرير السنوي 2013 9٢

 )تابع( 2343ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في     
 

 

 
 

 



9٣راك بنك التقرير السنوي 2013

 )تابع( 2343ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في     
 

 

 



راك بنك التقرير السنوي 2013 9٤

 )تابع( 2343ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في     
 

 

 
 

 

 
 

 )تابع( 2343ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في     
 

 

 
 

 

 
 



95راك بنك التقرير السنوي 2013

 )تابع( 2343ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في     
 

 

  

 
 
  

   
 لشخصياإلسالمي ا"سلم" تمويل  336.23 -
 تمويل السيارات اإلسالمي   446311 -
 تمويل تجاري إسالمي  11. -

   
- 116.31 

  
- 16124 
- 364.3  

 
- 446111 

  
 

 

 



راك بنك التقرير السنوي 2013 9٦

 )تابع( 2343ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في     
 

   

 

 

 



9٧راك بنك التقرير السنوي 2013

 )تابع( 2343ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في     
 



راك بنك التقرير السنوي 2013 98

 )تابع( 2343ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في     
 

: 
 

 

 



99راك بنك التقرير السنوي 2013

 )تابع( 2343ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في     
 

     
 



راك بنك التقرير السنوي 2013 ١٠٠

 )تابع( 2343ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في     
 

 

     
 

 )تابع( 2343ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في     
 

 

     
 



١٠١راك بنك التقرير السنوي 2013

 )تابع( 2343ديسمبر  13إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في     
 



راك بنك التقرير السنوي 2013 ١٠٢

بموجب اإلفصاحات 
بيالر 3  - بازل 2 
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ASA
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RMC
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SRP
ICAAP
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