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علي سلطان ركاض العامري



حوار

أصغـر  أحـد  العامـري،  ركاض  سـلطان  علـي  يعتبـر 
الرؤسـاء التنفيذييـن سـنًا فـي القطـاع المصرفـي في 
إنجازاتـه  وتشـكل  المتحـدة.  العربيـة  اإلمـارات  دولـة 
ومـا  اإلماراتـي  للشـباب  نموذجـًا  المكتسـبة  وخبرتـه 

والمثابـرة. الجـاد  العمـل  خـالل  مـن  تحقيقـه  يمكـن 
يشـغل علـي سـلطان ركاض العامـري منصـب الرئيـس 
التنفيـذي للبنـك التجـاري الدولـي منـذ يونيـو 2019. 
ولقـد بـدأ حياتـه المهنيـة مـع البنـك التجـاري الدولـي 
عـام 2000 حيـث عمل في قسـم الخدمـات المصرفية 
المناصـب  مـن  العديـد  يتولـى  أن  قبـل  للشـركات، 
القياديـة فـي بنـوك دوليـة ومحليـة بـارزة. وفـي عـام 
2010 عـاد إلـى البنك التجاري الدولي ليشـغل وبنجاح 
الخدمـات  لمجموعـة  الرئيسـي  المسـؤول  منصـب 

للشـركات. المصرفيـة 
مـن  العديـد  ركاض  بـن  شـغل  عامـًا،   12 آخـر  وخـالل 
المناصـب العليـا فـي مجالـي األعمـال واإلدارات بمـا 
فـي ذلك، مدير أول لشـركات القطـاع الحكومي لبنك 
دبـي الوطنـي، ومديـر أول للشـركات الكبيرة في بنك 
باركليز الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا، ورئيس تطوير 
وحـدة األعمـال فـي نـور بنـك، مـع تخصص فـي تطوير 

العالقـات مـع الهيئـات الحكومية.
وفـي مقابلـة مـع مجلـة الغرفـة، تحدث علي سـلطان 
التجـاري  للبنـك  التنفيـذي  الرئيـس  العامـري،  ركاض 
الدولـي، عـن مسـيرته المصرفيـة والمبـادرات الهامـة 
وإنجازاتـه  وأولوياتـه   ، الجائحـة  خـالل  أطلقهـا  التـي 
الرئيسـية منـذ أن أصبح رئيسـًا تنفيذيـًا ، والتحديات التي 
واجههـا ، وآليـة االسـتراتيجية والرؤيـة الجديـدة للبنـك 
التجـاري الدولـي ، والمبـادرات التي أطلقهـا للتخفيف 
مـن آثـار الوبـاء وتحسـين تجربـة الموظفيـن والعمـالء.

وفيما يلي نص الحوار:

هـل يمكنـك التحدث إلينا عن البنـك التجاري الدولي 
وكيـف أصبحت جزءًا مـن عائلة البنك؟

يقـول علـي سـلطان ركاض العامـري ، تأسـس البنـك 
الخيمـة  رأس  بإمـارة   1991 عـام  الدولـي  التجـاري 
فـي  مـدرج  وهـو  بدبـي،  الرئيسـي  مقـره  يقـع  فيمـا 
علـى  وحاصـل  الماليـة،  لـألوراق  أبوظبـي  سـوق 
تصنيـف ائتمانـي بدرجـة »+BBB« لإلصـدارات طويلـة 
األجـل و»F2« لإلصـدارات قصيـرة األجـل مـن وكالـة 

االئتمانـي.  للتصنيـف  العالميـة  »فيتـش« 
أمـا عـن مشـوار حياتـي المصرفيـة فقـد انضممـت الى 
عائلـة البنـك التجـاري الدولـي عـام 2000 ألعمـل في 
قسـم الخدمـات المصرفيـة للشـركات، قبـل أن أتولـى 
العديـد مـن المناصـب القياديـة مـع عـدة بنـوك عالمية 
وإسـالمية رائـدة قبـل العـودة واالسـتقرار فـي البنـك 

التجـاري الدولـي عام 2010، ألتولى مهام المسـؤول 
للشـركات  المصرفيـة  الخدمـات  لمجموعـة  الرئيسـي 
الرئيـس  أصبحـت  حتـى   2019 يونيـو  شـهر  حتـى 
التنفيـذي للبنـك منـذ ذلـك الحيـن، وسـاهمت الخبـرة 
التـي اكتسـبتها مـن العمـل فـي المناصـب القياديـة 
الماليـة  المؤسسـة  هـذه  قيـادة  مـن  التمكـن  مـن 
واألهـم كيفيـة المحافظـة علـى الـروح اإليجابيـة بيـن 

جميـع الموظفيـن خـالل هـذه األوقـات العصيبـة.

حدثنـا عمـا تعتبـره أحـد أهـم إنجازاتـك منـذ توليـك 
الدولـي؟ التجـاري  للبنـك  التنفيـذي  الرئيـس  مهـام 
 ، للبنـك  تنفيـذي  كرئيـس  مهامـي  توليـت  أن  منـذ 
أسـتطيع القـول أنني قمت بتحقيق كـم من االنجازات 
،  وال يـزال أمامنـا المزيد نسـعى ونحرص جميعًا كفريق 
أنـه يؤمـن تمامـًا  ، مشـيرًا علـى  عمـل علـى تحقيقـه 
التأثيـر  علـى   ، واإلداري  التنظيمـي  األسـلوب  بقـدرة 
بشـكل إيجابـي علـى سياسـة العمـل داخـل أي قطـاع 
مصرفـي ، وأهميـة مشـاركة الموظفيـن والتأثيـر على 
أدائهـم ، ولـذا فمنـذ توليـت مهامي  كرئيـس تنفيذي،  
بـادرت بتنفيـذ رؤيـة جديـدة للبنـك ، أردت مـن خاللهـا 

أصغر الرؤوساء التنفيذيين في القطاع المصرفي وانجازًا 
جديدًا وملهمًا ألبناء اإلمارات

علي سلطان ركاض العامري
الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي

ــن  ــًا مـ ــن 20 عامـ ــر مـ ــك أكثـ يمتلـ
الخبـــرة القياديـــة ببنـــوك محليـــة 
وعالميـــة ســـاهمت فـــي صقـــل 
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التطويـر ، وانتهـاج ثقافـة داخليـة قويـة مدعومـة بقيـم يمكـن للجميع في 
المؤسسـة التعايـش معهـا. 

وأضاف كانت من أولويات اجندة العمل الرئيسـية ، تعزيز الثقة والمسـاءلة 
والشـفافية بيـن موظفينـا ، وفريـق القيـادة العليـا وجميـع شـركائنا ، ومـن 
هـذا المنطلـق كانـت مبـادرة سياسـة »الباب المفتـوح« ، لتشـجيع التواصل 
أردت  ألننـي   ، والمقترحـات  والمالحظـات  اآلراء  وإبـداء   ، المشـروط  غيـر 
أن يشـعر كل موظـف باالمـان ، بـدءًا مـن مكتبـي ووصـواًل لكافـة أعضـاء 
القيـادة العليـا، دون تـردد أو ُحكـم مسـبق ، وأنه بإمكان الجميـع التعبير عن 

أيـة مخـاوف أو أسـئلة أو اقتراحـات. 

وبـدأت تظهـر نتائـج هـذه المبـادرة تدريجيـًا ، حيـث طورنـا مسـتوى أعلـى 
مـن الثقـة بيـن موظفينـا ، وتمكنـا مـن إجـراء تحسـينات إضافية فـي مكان 
العمـل علـى النحـو الذي اقترحـه موظفونا أنفسـهم ، ووضعنا نصـب أعيننا 
ومـن أولوياتنـا ، تقويـة أواصـر العالقـات والتعـاون مـع الجهـات التنظيميـة 
، وبالفعـل بدأنـا فـي بنـاء شـراكات ذات منافـع متبادلـة ، وتنفيـذ نمـاذج 

أعمـال أكثـر اسـتدامة.
نتـاج جهـود موظفينـا والدعـم المسـتمر مـن فريـق القيـادة العليـا  وكان 
ومجلـس اإلدارة، ان شـهدنا زيـادة فـي ثقـة العمـالء ، واحتفظنـا بتصنيفنـا 
االئتمانـي +BBB مـن وكالـة فيتـش العالميـة للتصنيـف االئتمانـي ،  علـى 
التغييـرات  فـإن   ،2020 عـام  خـالل  المسـبوقة  غيـر  التحديـات  مـن  الرغـم 
التـي أجريناهـا داخليـًا والشـراكات التـي أنشـأناها خارجيًا، سـاهمت بسـرعة 
التكيـف مـع هـذه الظـروف االسـتثنائية والمتغيـرة ، ونتيجـة لذلـك تمكنـا 
بفضـل التزامنـا الراسـخ تجـاه أهدافنـا باالرتقـاء بمسـتويات الكفـاءة ، ونتوج 
العـام بـأداء مالـي ثابـت ونمـو مّطـرد فـي أعمالنـا ، وتحقيـق انخفاض في 

إجمالـي نفقـات التشـغيل لعـام 2020.

ذكرتـم أنكـم أطلقتـم اسـتراتيجيات ومبـادرات جديـدة للبنـك التجـاري 
الدولـي، هـل تضمنـت هـذه االسـتراتيجية خطـط السـتقطاب المواهب 

اإلماراتيـة الشـابة؟ 
عندمـا أصبحـت الرئيس التنفيذي، كان لدي رؤية لمسـتقبل هذه المؤسسـة 
الماليـة كبنـك محلـي ، وضعنـا نصـب أعيننـا أولويـات كثيـرة، منهـا تحقيـق 
نسـبة توطيـن بالبنـك تفـوق النسـبة التـي حددهـا المصرف المركـزي، وفق 
عـن  بعيـدًا  المباشـر  التواصـل  قوامهـا  مدروسـة  عمليـة  وإجـراءات  خطـة 
الوسـاطات والمحسـوبيات، وترتكـز علـى االحتفـاظ بالكفـاءات المواطنـة، 
والعمـل علـى االسـتثمار فيهـم وتنميـة قدراتهـم، ومـن ثـم قمنـا  بترفيـع 
الكفـاءات والمتميزيـن وترقيتهـم  للمناصـب اإلداريـة والقياديـة فـي البنك، 
وذلـك لسـد الشـواغر فـي تلـك الوظائـف اإلداريـة العليـا بكـوادر مواطنـة 
والخدمـات  البشـرية  للمـوارد  رئيـس  تعييـن  فتـم  بالكفـاءة،  لهـا  مشـهود 
للخدمـات  ورئيـس  المؤسسـية،  واالتصـاالت  للتسـويق  ورئيـس  العامـة، 
المصرفيـة المميـزة، بمـا فـي ذلك رئيـس الخدمـات المصرفية لألفـراد، مدير 
أول - عمليـات ائتمـان األفـراد، مـدراء الفـروع، رئيـس إدارة الفـروع، وكان 
ذلـك فـي إطـار دعـم جهـود التوطيـن فـي البنـك، وتعييـن نحـو 35 موظفًا 

مـن مواطنـي الدولـة. 
الكفـاءات  مـن  المزيـد  اسـتقطاب  علـى  فحرصنـا  االختيـار  آليـة  عـن  أمـا 
المواطنـة، فقـد تـم تنظيـم فعاليتين على مـدار يومين للتوظيـف، من خالل 
معـارض توظيـف افتراضيـة، باسـتخدام وسـائل االتصـال والتقنيـة الحديثـة، 

إذ شـهدت الفعاليتيـن إقبـااًل كبيـرًا مـن المواطنيـن، منهـم مـن هـم حديثي 
واختتمـت  المصرفـي،  القطـاع  فـي  وخبـرات  كفـاءات  وأصحـاب  التخـرج 
الفعاليتيـن بانضمـام أكثـر مـن 27 مواطنـًا ومواطنة من بيـن أكثر من 120 
قمنـا بمقابلتهـم. وقـد شـهد وأقـر كافـة المشـاركين بشـفافية ومصداقيـة 
االختيـار، كمـا وصلتنـا العديـد مـن الرسـائل اإليجابيـة مـن القطـاع المالـي 
والرقابـي فـي الدولـة، تؤكـد حرصنـا وسـعينا كـ بنـك التجـاري الدولي  من 

تحقيـق نتائـج طيبـة .
وأضـاف أن البنـك لـم يكتـف باختيـار الكفـاءات فحسـب، بـل حرصـت إدارة 
البنـك علـى تعزيـز مكانتـه، كداعـم أساسـي للتوطيـن، فتبنـت إدارة البنـك 
للمناصـب  وتأهليهـم  المواطنيـن  بتدريـب  خاصـًا  مصرفيـًا  برنامجـًا  إطـالق 
القياديـة ، ومدتـه 18 شـهرًا ويشـمل جميـع المواطنيـن فـي جميـع أقسـام 
البنـك، حيـث يهـدف هـذا البرنامـج إلـى تطويـر الكـوادر المواطنـة وتنميـة 
قدراتهـا وكفاءتهـا، إلعـداد قيادات الصـف الثاني والقيـادات العليا للقطاع 
المصرفـي، وكان لكل هذه الجهـود والنجاحات التي حققها البنك التجاري 
الدولـي فـي فتـرة وجيـزة، مـردوده حيـث  ثمنـت السـلطات االتحاديـة في 
دولـة اإلمـارات هـذه الجهود المبذولة مـن قبل جميع العامليـن في البنك.

فـي ظـل مســتجدات جائحـة الــ » كوفيـد 19« والتـي ألقـت بظاللهـا 
علـى كل قطاعـات العمـل بمـا فيهـا القطـاع المصرفي، كيـف تعاملتم 
معهـا ومـع متعاملـي البنـك التجـاري الدولـي؟ وكيـف تقيمـون تجربـة 

العمـل عـن ُبعد؟
أسـتطيع القـول إن البنـك وفـور ظهـور جائحـة كورونـا، قـام باتخـاذ كافـة 
اإلجـراءات االحترازيـة سـواء التـي أطلقتهـا وزارة الصحـة أو التـي أطلقهـا 
وضمـان  وموظفينـا  عمالئنـا  وسـالمة  صحـة  أجـل  مـن  المركـزي،  البنـك 
وقمنـا  الصعبـة.  األوقـات  هـذه  فـي  عمالئنـا  العمـل وخدمـة  اسـتمرارية 
باالسـتفادة مـن تجـارب المنافسـين فـي القطـاع المصرفـي محليـًا ودوليـًا، 
وتطبيـق إجـراءات مـن شـأنها تعزيـز السـالمة فـي جميـع مكاتبنـا وفروعنـا 
خدمـة  مركـز  عبـر  عمالئنـا  خدمـة  أجـل  مـن  جديـدة  اسـتراتيجية  وأطلقنـا 
العمـالء وإنشـاء منصـة خاصـة علـى موقعنـا االلكترونـي لتحميـل جميـع 
األوراق المطلوبـة دون الحاجـة الـى زيـارة العمـالء ألي مـن أفرعنـا. كمـا 
قمنـا بتعزيـز خدماتنـا عبـر ماكينـات السـحب واإليـداع ، ورفـع قيمـة األوراق 
مـدار  علـى  الخدمـة  اسـتمرارية  لضمـان   ، عبرهـا  لإليـداع  القابلـة  النقديـة 
 ، العامـة  السـالمة  أجـل  المباشـر مـن  ، وتقليـل فـرص االحتـكاك  السـاعة 

والتـي أسـهمت بزيـادة مسـتوى الرضـى بيـن عمالئنـا الكـرام. 
وقـام البنـك بتمكيـن 90 % مـن الموظفيـن مـن العمـل » عـن ُبعـد«  ، بمـا 
فـي ذلـك مندوبـي مركـز االتصـال فـي الدولـة حرصـا علـى صحة وسـالمة 
الموظفيـن وضمـان اسـتمرارية األعمـال، وقـد أظهـرت تجربـة العمـل عـن 
ُبعـد ، أننـا نسـتطيع وتحـت أي ظـروف مهمـا كانـت قاسـية، االسـتمرار في 
أن دولـة االمـارات بكافـة  أثبتـت  العمـل واإلنتـاج وخدمـة عمالئنـا، كمـا 
أجهزتهـا قـادرة علـى سـرعة تفعيـل وتطويـر الخدمـات االلكترونيـة، لتوفيـر 
خدمـات آمنـة وسـريعة للجميـع. وهنـا يجـب أن أعبـر عـن عميـق امتنانـي 
لكافـة الموظفيـن الذيـن كانـوا أهل للثقة والمسـؤولية التـي ألقيت على 
عاتقنـا جميعـًا وأثبتـوا أننـا قادريـن كل يـوم علـى خدمـة عمالئنـا ومـن أي 

مكان. 
وكلمـة اخيـرة هنـا، كانـت للقـرارات الرشـيدة الصـادرة مـن قيـادات مصرف 

آهلتهـــم  مســـبوقة  غيـــر  وتحديـــات   2020
لالحتفـــاظ  بالتصنيـــف االئتمانـــي +BBB وأداء 
ـــغيل . ـــات التش ـــي نفق ـــاض ف ـــت وانخف ـــي ثاب مال
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اإلمـارات العربيـة المتحـدة المركـزي، مدعومـة بثقـة 
وتوجيهـات القيـادة العليـا بالدولـة، حائـط صـد منيـع 
فاسـتمرت  االقتصاديـة،  التقلبـات  هـذه  مخاطـر  ضـد 

عجلـة اإلنتـاج والبنـاء دون توقـف.

مواطنيـن  بالبنـك  العاملـة  للكـوادر  أعددتـم  مـاذا 
علـى  لتحفيزهـم  وحوافـز  مبـادرات  مـن  ومقيميـن 
اإلنتـاج والعطـاء ودورات تدريبيـة لتنمية مهاراتهم؟ 
أنـا من أشـد المتحمسـين لتوفيـر فرص التقـدم والتطور 
دومـًا  نتطلـع  ماليـة،  وكمنظمـة  موظفينـا،  لكافـة 
لتصبـح  لدينـا  التـي  المواهـب  وترقيـة  تطويـر  إلـى 
قـادة أفضـل عـن طريـق التدريـب المسـتمر ودعمهـم 
علـى المسـتوى الشـخصي والمهني. ولزيادة تحسـين 
مسـتوى الشـفافية والمشـاركة بيـن الموظفين، قمنا 
بالشـراكة مـع طـرف ثالـث لتقديـم سياسـة مكافـآت 
سـنوية جديـدة، والتـي حققـت نتائـج جيـدة جـدًا حتـى 

اآلن. 
كمـا أطلقنـا منصـة تدريبـة وتعليمية خاصـة بموظفي 
وقدمنـا  الموظفيـن  جميـع  اسـتهدفت  حيـث  البنـك، 
مـن خاللهـا مجموعـة واسـعة مـن البرامـج والـدورات 
إلـى  عددهـا  يصـل  والتـي  اإلنترنـت  عبـر  التدريبيـة، 
وتتعلـق  تدريبيـة،  ودورة  برنامـج   15000 حوالـي 
الماليـة  الخدمـات  أهمهـا  مختلفـة  بمواضيـع 
وسـائل  وإدارة  اإللكترونـي  والتسـويق  والمصرفيـة 
المنافسـة  فـي  للبقـاء  وذلـك  االجتماعـي  التواصـل 
فـي القطـاع المالـي والذي يشـهد المزيد مـن التقدم 

الخدمـات.  تقديـم  ألسـاليب  السـريع  والتطـور 
ونشـجع موظفينـا دومـًا علـى مواكبـة تلـك التقنيـات 
الجديـدة واتجاهـات التسـويق، مـن أجـل تحسـين تجربة 
أكبـر  اسـتراتيجية  رؤى  واكتسـاب  باسـتمرار  عمالئنـا 
للعمـالء. وفـي اعتقـادي، يجـب أن تتـاح للموظفيـن 
لتنميـة وتوسـيع مهاراتهـم ومعرفتهـم فـي  الفرصـة 
العديـد مـن المجاالت خـارج نطاق الخدمـات المصرفية 
والماليـة التقليديـة والـذي يصب في مصلحـة عمالئنا. 
والـدورات،  التعليمـة  المنصـات  هـذه  إلـى  إضافـة 
جميـع  مـع  سـنوية  ربـع  اجتماعـات  سلسـلة  أطلقـت 
الموظفيـن، وهـي مبـادرة تتضمـن التواصـل والحـوار 
الثنائـي بصـورة مفتوحـة وشـفافة، حيـث أجتمـع مـع 
مجموعـات صغيرة مـن الموظفين للرد على أسـئلتهم، 
بأجـواء ودّيـة نناقـش مـن خاللهـا آخـر التطـورات فـي 
الرئيسـية  واألولويـات  االسـتراتيجي  والتوجـه  البنـك 
للمسـتقبل، وقـد شـارك فـي هـذه المبـادرة الكثير من 
الموظفيـن بمـا يعـادل 75 % مـن إجمالـي موظفـي 

البنـك حتـى اآلن.
لفريـق  المبـادرات  مـن  سلسـلة  بإطـالق  قمنـا  كمـا 
خبراتهـم ومعرفتهـم  تبـادل  أجـل  مـن  العليـا  القيـادة 
الرسـميات  بأجـواء خاليـة مـن  الموظفيـن  مـع كافـة 
ومشـجعة على المشـاركة والتعلم مـن بعضنا البعض. 
وتغطـي هـذه الجلسـات عـادًة موضوعـات ذات صلـة 
بصناعـة الخدمـات المصرفيـة والماليـة، باإلضافـة إلـى 
تشـجيع أي أفـكار غيـر تقليديـة يمكننـا تنفيذهـا خـارج 
إطـار األعمـال األساسـية. وعـدا عـن أن هذه الجلسـات 

تعطـي فرصـة تعليمية إضافية لموظفينـا، فإنها تقوم 
أيضـًا بتوفيـر فرصـة لفريـق القيـادة العليـا للتفاعـل مع 

الموظفيـن وتعزيـز عالقاتهـم مـع بعضهـم البعـض.

لعـام  الرئيسـية  االسـتراتيجية  أولوياتـك  هـي  مـا 
2021؟

مـع اسـتمرار هـذه الجائحـة فـي جميـع أنحـاء العالـم، 
دعـم  فـي  االسـتمرار  هـي  الرئيسـية  أولويتنـا  فـإن 
اقتصادنـا المحلـي خـالل الفتـرة القادمـة مـع التركيـز 
علـى تحقيـق أربـاح للبنـك عبـر االعتمـاد علـى أسـاليب 
االقتصـادي  المنـاخ  ضـوء  وعلـى  االعتيـادي.  عملنـا 
ومنتجاتنـا  عمالئنـا  شـرائح  بتقييـم  سـنقوم  العـام، 
وقنـوات خدماتنـا علـى الـدوام مـن أجل ضمـان تقديم 
ـنة لعمالئنـا وتحقيـق خفـض للتكاليـف،  خدمـات ُمحسَّ

حيثمـا أمكـن ذلـك.

للتحـول  اسـتراتيجي  برنامـج  خطـة  للتـو  أكملنـا  لقـد 
التعيينـات  مـن  العديـد  عنـه  نتـج  بالبنـك  الشـامل 
الجديـدة ونمـاذج العمـل الحديثـة وبدأنـا في رؤيـة آثار 
أيضـًا  المـدى الطويـل. وسـنقوم  الخطـة علـى  هـذه 
بمواصلـة االسـتثمار فـي خدماتنـا الرقميـة وتعزيزهـا 
للتأثيـر بشـكل إيجابـي على تجربـة عمالئنـا وموظفينا ، 
وهدفنـا كمـا هـو الحـال دائمـًا، هـو االسـتمرار في أن 
نكـون مؤسسـة ماليـة قائمة على التـزام قوي بأعلى 
مسـتويات الشـفافية وبنـاء الثقـة داخليًا بيـن موظفينا 
وخارجيـًا مـع كافـة عمالئنـا وشـركائنا والحفـاظ عليها. 
وأنـا علـى يقيـن تـام أننـا وبدعـم فريـق القيـادة العليـا 
عمالئنـا  قاعـدة  سـنعزز  موظفينـا،  وتفانـي  والتـزام 
عـام  فـي  باهـرة  نتائـج  لتحقيـق  ونوسـعها  الكـرام 
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حوار

ــاع  ــاء فـــي المنافســـة بالقطـ للبقـ
المالـــي نفذنـــا  15000 برنامـــج 
ودورة تدريبيـــة تتعلـــق بالخدمـــات 
الماليـــة والمصرفيـــة والتســـويق 
وســـائل  وإدارة  اإللكترونـــي 

االجتماعـــي  التواصـــل 
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