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بنك الفجيرة الوطني في لمحة
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نشارككم من أجل النمو

أسس بنك الفجيرة الوطني على مر السنين، سجاًل ثابتًا للتميز في نطاق عملياته. ويرتكز هذا األداء العالي المستمر من التزام البنك لبناء عالقة مفتوحة وشفافة مع جميع أصحاب 
المصلحة والمساهمين والعمالء والموظفين والموردين على حد سواء، من خالل سلسلة من الجهود المشاركة مصممة للتعامل مع السوق والمجتمع المحلي.

مثل هذه المشاركات لن تمنحنا فقط القدرة على تقديم رؤية أعمق في سبيل تطوير البنك، بل سوف تقدم فهمًا أفضل لوجهات نظر عمالئنا وأصحاب المصلحة. هذا الملخص 
هو جزء من جهودنا المتواصلة إلبراز إنجازات البنك وتسليط الضوء على تلك المجاالت والتي بمقدورنا العمل عليها معا في شراكة حقيقية لتحقيق إنجازات أكبر.

بينما يتقدم بنك الفجيرة الوطني في اتجاه أن يكون بنك األعمال في دولة اإلمارات العربية المتحدة وفخر إمارة الفجيرة، سيكون دعمكم أساسًا الستمرار نجاحنا، وبنفس الطريقة 
التي نسعى ألن نكون فّعالين في نجاحكم.
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الحقائق

ُقّدم البنك خدماٍت متكاملة منذ ِبدء عملياته في السوق  ألكثر من ٣٠  عامًا، يحظى بنك الفجيرة الوطني بسمعٍة مرموقٍة له كبنٍك 
مزود لخدمات األعمال في دولة اإلمارات العربية المتحدة مدعومًا بخطة قوية للخدمات المصرفية للشركات ومجموعة متزايدة من 
الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. كما ُيشرفنا أن نكون أحد البنوك المتفوقة في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة على مدى ٣٠ عامًا من خدمة العمالء.

من نحن

تأسس في أكتوبر 1٩٨2 وبدأ عملياته في 2٠ سبتمبر 1٩٨٤ العمليات

إن بي اف للخدمات المالية ش.م.ح
إن بي اف كابيتال المحدودة

الشركات التابعة

شركة عيسى صالح القرق ذ.م.م

مؤسسة دبي لالستثمارات الحكومية

شركة الفجيرة لالستثمار

مواطني / شركات دولة اإلمارات العربية المتحدة

نحن نتباهى بقاعدة قوية ومستقرة لمساهمينا 
وأعضاء ملتزمين بالنمو على المدى الطويل وتطوير 

البنك. ونحن ُمدرجون في سوق أبوظبي لألوراق 
 .’NBF‘ تحت رمز )ADX( المالية

الملكية

نحن نؤمن بتعزيز العالقات المثمرة مع عمالئنا من خالل تقديم أفضل الخدمات المالية ودعم العمالء. وبالمثل، فإننا نسعى جاهدين 
لخلق بيئة محفزة تسمح لموظفينا بتحقيق أقصى قدر من التنمية الشخصية والمهنية الخاصة بهم.

ُطموحاتنا

%٤٠.15

%٩.7٨

%5.22

%2٣.1٩

%21.66

دائرة الصناعة واإلقتصاد - حكومة الفجيرة
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الحقائق

لدى البنك الخبرة والتخصص في مجاالت الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية لألعمال والتمويل التجاري، باإلضافة 
إلى مجال المعادن الثمينة واأللماس والخزينة. وقد قمنا بتوسيع نطاق خدماتنا لتشمل ليس فقط مجموعة متنامية من خيارات 

المنتجات المصرفية الشخصية من ضمنها الخدمات المصرفية المميزة ومنتجات متوافقة مع الشريعة اإلسالمية، ولكن تم أيضًا 
تقديم حلول متخصصة من خدمات تمويل المعدات والمعامالت العالمية وخدمات استشارية مفصلة من خالل شركتنا التابعة 

المستقلة؛ وهي شركة إن بي اف كابيتال المحدودة.

كوننا البنك الوطني إلمارة الفجيرة، فإننا ُنحافظ على تركيزنا القوي لدعم طموحات إمارتنا األم، كما أننا أيضًا ملتزمون بدعم نمو  
اقتصاد اإلمارات العربية المتحدة كُكل

التركيز على األعمال

كابيتال انتيليجنس ستاندرد أند بورز موديز

A- BBB+ Baa1 طويل األجل

A2 A-2 P-2 قصير األجل

مستقر مستقر مستقر التوقعات المستقبلية

التصنيف االئتماني

الهيئات التنظيمية
بنك مسؤول مع حوكمة مثالية

المساهمين
عوائد مستمرة على المدى الطويل

المجتمع
تعزيز التنمية واالستدامة واالقتصاد والتطوير البيئي واالجتماع

الموظفين
النزاهة والشفافية والدعم ومكانًا رائعًا للعمل

التزاماتنا



٤

رؤية ورسالة وقيم بنك الفجيرة الوطني تؤكد التزامنا تجاه تطور دولة اإلمارات العربية المتحدة 
وإمارة الفجيرة

بنك األعمال
 في دولة اإلمارات

 العربية المتحدة وفخر إمارة الفجيرة

رختفن
تبادل اإلحترام فريق عمل واحد ومتماسك روح التفاني والشغف بالعملنزاهة خدمة متميــزة

توفير أفضل الخدمات المالية 	 
توفير بيئة عمل محفزة 	 
المهنية	 
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بنك وعالمة تجارية - نمو من قوة إلى قوة

إن بي اف اإلسالمي لتقديم خدمات الصيرفة 
اإلسالمية

شركة إن بي اف كابيتال المحدودة شركة إن بي اف للخدمات المالية  ش.م.ح 

تقــدم حلــول مصرفيــة وفقــًا لمبــادىء الشــريعة 
الحلــول المصرفيــة  اإلســالمية الســمحاء. تمثــل 
اإلســالمي  اف  بــي  إن  مــن  المقدمــة  المبتكــرة 
فــي بنــك الفجيــرة الوطنــي والمســتلهمة مــن روح 
شــكاًل  اإلســالمية  الشــريعة  وأهــداف  ومبــادىء 
مثاليــًا للتوفيــق الناجــح بيــن كل مــن المنتجــات 
مبــادىء  وبيــن  العصريــة  المصرفيــة  والخدمــات 
ــذ  ــا من ــدأت عملياته ــراء. ب الشــريعة اإلســالمية الغ

.2٠1٤ اكتوبــر 

العالمــي والتــي  المالــي  مقرهــا فــي مركــز دبــي 
الماليــة.  للخدمــات  دبــي  ســلطة  لرقابــة  تخضــع 
الماليــة  االستشــارات  خدمــات  بتقديــم  تقــوم 

.2٠1۳ مايــو  منــذ  لعمالئهــا 

ذات  كشــركة   2٠٠٤ ديســمبر  فــي  تأّسســت 
مســؤولية محــدودة وتعمــل فــي المنطقــة التجاريــة 
للبنــك  الشــركة  وتقــدم  الفجيــرة،  بإمــارة  الحــرة 

األساســية. الدعــم  خدمــات 
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خلق القيمة المستدامة على المدى الطويل

العمالء – مزيج األعمال

الدخل الموجودات
%5٤.7 %5٨.7 الخدمات المصرفية للشركات
%۱٩.٤ %۸.٣ الخدمات المصرفية لألعمال
%7.6 %5.2 الخدمات المصرفية لألفراد
%1٨.٣ %۲7.٨ الخزينة وإدارة الموجودات والمطلوبات
%1٠٠ %1٠٠ المجموع

قنوات الخدمة

مركز االتصال ٢ شركات تابعة الخدمة المصرفية عبر االنترنت  فريق مبيعات/مدراء عالقات  ٤۰ جهاز صراف آلي ١٥ فرعًا

المنتجات وااليرادات

خدمات مالية أخرى االستثمارات/ االستثمارات اإلسالمية اإليداعات/ االيداعات اإلسالمية القروض/ االئتمان/ التمويل اإلسالمي
6٤.٣% من الدخل التشغيلي صافي إيرادات الدخل وصافي الدخل من التمويل اإلسالمي واألنشطة االستثمارية
٣5.7% من الدخل التشغيلي صافي إيرادات غير مرتبطة بالفوائد

التكاليف

۲٣.5% من الدخل التشغيلي مصاريف الموظفين
1.7% من الدخل التشغيلي االطفاء واالستهالك
٩.2% من الدخل التشغيلي مصاريف إدارية أخرى

صافي العوائد

٣٤.٩% من الدخل التشغيلي صافي األرباح
%1۰.٤ العائد على متوسط حقوق المساهمين 

٤1.٤% من صافي األرباح توزيعات األرباح )توزيعات نقدية وأسهم منحة(

استنادا إلى ٣1 ديسمبر 2٠16
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تركز قطاعات األعمال في بنك الفجيرة الوطني بالمقارنة مع القطاع المصرفي

بنك الفجيرة الوطني
)كما في ٣١ ديسمبر ۲٠١٦(

القطاع المصرفي
)كما في ٣١ ديسمبر ۲٠١٦(

المحاجر والتعدين , ١٪
تصنيع, ٥٪

الكهرباء والغاز والمياه, ١٪

اإلنشاءات والعقارات, ١٨٪

تجارة , ١١٪

النقل والتخزين واالتصاالت, ٤٪
النقل والتخزين

واالتصاالت, ٥٪
مؤسسات مالية
 (بإستثناء البنوك), ١٠٪

مؤسسات مالية 
(بإستثناء البنوك), ٢٪

حكومة, ١١٪

حكومة, ٢٪

قروض شخصية, ٣٠٪

قروض شخصية, ١٠٪

أخرى, ٩٪

الزراعة  ٠٫١٪ الزراعة ٠٫٢٪ 

أخرى, ١٦٪

    

المحاجر والتعدين , ١٪

تصنيع, ١٨٪

الكهرباء والغاز والمياه, ١٪

اإلنشاءات والعقارات, ٧٪

تجارة, ٣٧٪

يسعى بنك الفجيرة الوطني إلى أن يكون مختلفًا من خالل التركيز بشكل واضح على قطاعات معينة من القطاع المصرفي وأن ال يخص جميع الناس بكل شي. وقد سمح هذا 
التركيز للبنك بتطوير فهم استثنائي للدوافع الرئيسية القتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة واالقتراب من فهم احتياجات عمالئنا.

المصدر: النشرة اإلحصائية للمصرف المركزي ديسمبر ۲٠16



٨

وضع بصمتنا جيدًا على الصعيد العالمي

لقد تقّدمنا بثبات لنكون ضمن قائمة مجلة بانكر ألفضل ۱.۰۰۰ بنك في العالم على أساس سنوي، وهذا انعكاس آخر لنجاح بنك الفجيرة الوطني المستمر. 
تعكس هذه التصنيفات بوضوح أولويات البنك في بناء مركز مالي قوي وربحية استباقية في القطاع المصرفي.

٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢۰١٦ تصنيف مجلة بانكر لقائمة أفضل ١.٠٠٠ بنك في العالم

166 11٩ ٨٤ 6٩ القدرة على السداد )نسبة موجودات رأس المال(

2٤٨ 1٩7 1٣٩ ۱٤۱ العائد على الموجودات

٤2٠ ٤٣٣ ٤1٩ ٤٨6 العائد على رأس المال

٩٠2 ٨٨7 ٨51 ٨٤۱ حجم )الموجودات(

٨٣7 76٤ 6٨٨ 61٨ التصنيف العالمي

بنك الفجيرة الوطني )إن بي إف( هو المحرك السابع األعلى للشق األول من رأس المال في الشرق األوسط، ويحتل حاليًا المرتبة الـ 61٨ للشق األول من رأس المال والمرتبة الـ6٩ 
لنسبة موجودات رأس المال على الصعيد العالمي .  



٩

البيئة التشغيلية



1٠

توقعات ٢٠٢۲  ٢٠٢۱توقعات توقعات ٢٠۲۰ توقعات ٢٠١٩ توقعات ۲۰۱۸ توقعات ٢٠١٧ توقعات ۲٠۱٦

5٤٩.٤ 52۰ ٤٩1.5 ٤62.2 ٤٣٤.6 ٤۰٨.٣ ٣٨6.1  الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي )مليار دوالر أمريكي(

٣ ٣ ٣.5 ٣.٣  ٣.٣ 2.٨ 2.2 نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ٪

5۰.۱۰2 ٤٨.21۰ ٤6.٣61 ٤٤.٤٣5 ٤2.6٨٣ ٤۰.٩٨٨ ٣٩.57٤ الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد، دوالر أمريكي

2.5 2.6 2.7 2.٩ ٣ 2.٩ 2.1 التضخم ٪

٤.7 5.6 6.1 6.1 6.٤ 5.٩ 5.2 رصيد الحساب الجاري )الناتج المحلي اإلجمالي ٪(

۱٠.۱ 1٠ ٩.۸ ٩.7 ٩.5  ٩.٤ ٩.٣ السكان )بالمليون(

المصدر: بيزنس مونيتور الدولية – نوفمبر 2۰۱6 - تقرير التوقعات لمدة 1٠ سنوات

من المتوقع أن ينمو اقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة في حدود ٣% سنويًا. وسيظل اإلنفاق االستهالكي المحرك الرئيسي للناتج المحلي اإلجمالي، خاصة مع استضافة 
دبي لمعرض اكسبو في عام ۲٠۲٠. وسوف يتأثر نشاط اإلقراض المصرفي والنشاط االستثماري بمرور الوقت، ولكن يتوقع من الشركات والمستهلكين أن يكونوا أكثر حذرًا على 

المدى القصير.

يكمن الخطر الرئيسي على توقعات دولة اإلمارات العربية المتحدة هو في سعر النفط. وتستند التوقعات االقتصادية الحالية لدولة اإلمارات العربية المتحدة على افتراض أن 
النفط يصل إلى التوازن تقريبًا بحدود 55-6٠ دوالر أمريكي للبرميل الواحد، بناء على توقعات العرض والطلب على المدى الطويل. أن متوسط سعر أقل من هذا النطاق يضر ثقة 

المستثمرين تجاه منطقة الخليج عموما، في حين تخفيض قوة اإلنفاق الحكومي. وعلى الجانب اآلخر، فإن ارتفاع أسعار النفط ستعزز السيولة المصرفية، والتي يمكن أن تؤدي إلى 
نمو ائتماني أسرع.

النظرة اإلقتصادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة
نحن محظوظون للعمل في اقتصاد متنوع والذي ال يزال ُيظهر نموًا جيدا. وعلى المدى المتوسط، يتوقع اقتصاد اإلمارات بشكل عام أن ينمو في حدود ٣% سنويًا.
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إمارة الفجيرة - أهمية استراتيجية وإقليمية

الفجيرة هي خامس أكبر إمارة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ونظرا لوضعها المتنامي كمركز لتخزين النفظ والتكرير فهي تمثل أهمية استراتيجية للدولة.	 

غالبــا مــا يشــار الــى إمــارة الفجيــرة بالجوهــرة العربيــة لجمالهــا، وضيافتهــا وكوجهــة ســياحية آمنــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وفــي الوقــت الحاضــر تعتبــر الوجهــة المفضلــه 	 
للــزوار األوربييــن.

تعتبر الفجيرة ثاني أكبر ميناء لتزويد السفن بالوقود في العالم بعد سنغافورة، كما  أنها تمثل واحدًا من أكبر مراكز ومرافق تخزين النفط والمنتجات البترولية في العالم. 	 

تشمل أبرز المشاريع االستراتيجية في الفجيرة ما يلي: 

وقعــت شــركة أبوظبــي للمطــارات ومطــار الفجيــرة الدولــي مذكــرة تعــاون لوضــع خطــة 	 
رئيســية مــن شــأنها أن  تتضمــن تســليم برنامــج التوســع الفعــال والمناســب لمطــار 
الفجيــرة الدولــي، ومــن المؤكــد أنــه ســيعود بالنفــع علــى ســياحة اإلمــاراة وأعمــال 

القطاعــات.

قــد تــم االنتهــاء مــن خطــط تطويــر المجمعــات الســكنية والمناطــق فــي ضواحــي 	 
ــة  ــدأ العمــل فــي مدين ــى عــام 2٠٣٠. وقــد ب ــرة، وسيســتمر المشــروع حت ــة الفجي مدين
محمــد بــن زايــد الســكنية التــي تضــم الوحــدات الســكنية والمســاجد  والمــدارس 

والعيــادات والحدائــق العامــة

إن مرحلــة التوســع الســابعة لمشــروع اللؤلــؤة الســوداء التــي أطلقهــا فوبــاك هورايــزون 	 
الفجيــرة ســتمكن أكبــر الناقــالت فــي العالــم مــن الرســو فــي مينــاء الفجيــرة، وتعمــل 
علــى ترســيخ ســمعة الفجيــرة باعتبارهــا ليســت فقــط ثانــي أكبــر مينــاء لتزويــد الســفن 

بالوقــود فــي العالــم، ولكــن مركــزًا عالميــًا للمنتجــات النفطيــة المكــررة.
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نظرة عامة عن بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع



1٣

أعضاء مجلس إدارة بنك الفجيرة الوطني 

بنك الفجيرة الوطني أعضاء مجلس اإلدارة وعضوياتهم الخارجية

رئيس مجلس اإلدارة سمو الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي

رئيس دائرة الصناعة واالقتصاد - حكومة الفجيرة	 
رئيس سلطة ميناء الفجيرة	 
رئيس إدارة شركة الفجيرة للبترول	 
رئيس مجلس إدارة مجموعة الفجيرة الوطنية	 

نائب رئيس مجلس اإلدارة سعادة »سير« عيسى صالح القرق

رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة عيسى صالح القرق	 
رئيس مجلس إدارة شركة القرق فوسروك	 
رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للمتفجرات ذ.م.م	 
رئيس مجلس إدارة القرق يونيليفر ذ.م.م	 
رئيس مجلس إدارة شركة سموالن القرق لالستثمار التجاري ذ.م.م	 
رئيس مجلس إدارة شركة القرق لدهانات الديكور ذ.م.م 	 

عضو مجلس اإلدارة الشيخ حمد بن صالح بن محمد الشرقي

نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفجيرة الوطنية	 
رئيس مجلس إدارة الشرق للرعاية الطبية )مجموعة الرعاية الطبية لمجموعة الفجيرة الوطنية( 	 



1٤

أعضاء مجلس إدارة بنك الفجيرة الوطني 

بنك الفجيرة الوطني  أعضاء مجلس اإلدارة وعضوياتهم الخارجية

عضو مجلس اإلدارة السيد/ حسين ميرزا الصايغ

نائب رئيس مجلس إدارة مركز تجهيز حقول النفط المحدود	 
نائب رئيس مجلس إدارة النصر ليجرالند	 
عضو مجلس إدارة شركة اإلمارات الوطنية للبترول	 
عضو مجلس إدارة بنك اإلمارات دبي الوطني	 
رئيس مجلس إدارة شركة جوتن اإلمارات المحدودة )ذ.م.م(	 
رئيس مجلس إدارة جوتن لبودرة الطالء	 
عضو مجلس إدارة مارش للتأمين )ذ.م.م(	 
عضو مجلس إدارة موارد للتمويل	 
عضو مجلس إدارة جمعية سنس لذوي اإلحتياجات الخاصة 	 

عضو مجلس اإلدارة د. سليمان موسى الجاسم

المدير السابق لجامعة زايد	 
عضو مجلس إدارة شركة الفجيرة الوطنية للتأمين	 
رئيس مجلس إدارة مجموعة الجاسم التجارية	 
رئيس مجلس إدارة مصنع الجاسم للرخام والبالط	 
نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة سلطان العويس الثقافية في دبي	 
رئيس مجلس إدارة الخليج لخدمات التعليم واالستثمار	 
عضو مجلس إدارة جامعة ابوظبي	 
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بنك الفجيرة الوطني  أعضاء مجلس اإلدارة وعضوياتهم الخارجية

عضو مجلس اإلدارة السيد/ سيف سلطان السالمي

المدير العام لمجموعة الفجيرة الوطنية	 
عضو مجلس إدارة شركة الفجيرة الوطنية للتأمين	 
الرئيس التنفيذي لشركة الفجيرة لالستثمار	 

عضو مجلس اإلدارة السيد/ محمد عبيد بن ماجد العليلي

المدير العام لدائرة الصناعة واالقتصاد - حكومة الفجيرة	 

عضو مجلس اإلدارة السيد/ عبدالله فريد القرق

المدير العام لمجموعة عيسى صالح القرق 	 
عضو مجلس إدارة شركة القرق فوسروك	 
عضو مجلس إدارة شركة سموالن القرق لالستثمار التجاري ذ.م.م	 
عضو مجلس إدارة شركة القرق لدهانات الديكور ذ.م.م	 
عضو في مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية	 

عضو مجلس اإلدارة السيد/ أحمد سعيد الرقباني

رئيس مجلس إدارة شركة الفجيرة لصناعات البناء	 
عضو مجلس إدارة شركة الطيف لالستثمار	 
عضو مجلس أمناء جامعة الفجيرة	 
مدير عام مجموعة الساحل الشرقي	 

أعضاء مجلس إدارة بنك الفجيرة الوطني 



16

إدارة بنك الفجيرة الوطني

المنصب الوظيفي اإلسم

الرئيس التنفيذي فينس كوك

المسؤول المالي الرئيسي عدنان أنور

مسؤول العمليات الرئيسي باالجي كريشنامورتي

مسؤول المخاطر الرئيسي جاستين مورغان كوبر

رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات فيكرام برادان

رئيس الخدمات المصرفية لألفراد ومنطقة الفجيرة شريف محمد رفيع

رئيس قسم الخزينة مارك دومينيك زينالي

رئيس قسم الموارد البشرية عبدالله العطر

مسؤول تنفيذي أول – إن بي اف كابيتال المحدودة داس بي بي
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نموذج األعمال الخاص بالقطاعات والعمالء

قطاع الخزينة وإدارة الموجودات والمطلوبات قطاع الخدمات المصرفية لألفراد قطاع الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات

الخزينة واإلستثمارات    	  قطاعات العمالء التقليدية واإلسالمية: الخدمات المصرفية للشركات	 

إدارة الموجودات والمطلوبات	  الخدمات المصرفية المميزة 	  - المعادن الثمينة واأللماس

خدمات الصيرفة اإلسالمية	  الخدمات المصرفية المفضلة	  - الشحن البحري والطاقة 

الخدمات المصرفية الشخصية 	  - الخدمات والتصنيع

الخدمات المصرفية األساسية 	  - الشركات الكبيرة والحكومة

الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة 	 
والمتوسطة

- التجارة ومشتقاتها

- المقاوالت

- إدارة المسؤولية الحكومية

- المؤسسات المالية          

- تمويل المعدات

- خدمة إلهام من بنك الفجيرة الوطني

الخدمات المصرفية لألعمال	 

خدمات الصيرفة اإلسالمية	 

المنتجات اإلستثمارية	 

إن تركيزنا على قطاعات األعمال والتنوع في خدمة العمالء سمح لنا بلعب دور رئيسي في دعم النشاط االقتصادي في الدولة. إن الخدمات التي نقدمها تعمل على تمكين ونمو 
األعمال والشركات. كما أنها مصممة لدعم نمط الحياة الفردية واالحتياجات المالية لعمالئنا من قطاع الخدمات المصرفية لألفراد.



1٨

منتجاتنا وخدماتنا
خدمات الصيرفة اإلسالمية الخزينة وإدارة الموجودات 

والمطلوبات
الخدمات المصرفية لألفراد الخدمات المصرفية للشركات 

والمؤسسات

خدمات الحسابات	  إدارة الخزينة	  الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت	  إدارة النقد	 

- الحسابات الجارية وحسابات الشركات - صرف العمالت األجنبية التمويل الشخصي	  - منتجات  اإليداع
- ودائع المرابحة والوكالة - أسواق المال تمويل السيارات	  - إدارة المدفوعات / المستحقات

- بطاقات االئتمان وبطاقات الخصم - المشتقات الرهون العقارية السكنية	  التمويل التجاري	 

التمويل	  - السلع بطاقات االئتمان وبطاقات الخصم	  - خطابات االعتماد

- التمويل الشخصي - الدخل الثابت تأمين	  - خصم الفواتير

- التمويل العقاري والبناء - االستثمار الودائع	  - التمويل قبل الشحن

- تمويل اإلجارة إدارة الموجودات والمطلوبات	  التوفير على المدى الطويل	  - تصدير فاتورة الخصم

- تمويل المرابحة خدمات الصيرفة اإلسالمية	  منتجات االستثمار	  - ايصاالت أمانة / ضمانات

- اإلجارة المؤجلة بموجب عقد االستصناع  - العوملة

استشارات الشركات	  - تمويل البنوك المراسلة 
القروض المشتركة	 لغرض االستيراد

الخزينة	  استشارات الشركات	 

- المبيعات، التداول، الهيكلة اإلقراض	 

المعامالت المصرفية	  - رأس المال العامل

- إدارة النقد - القروض المشتركة

- الخدمات التجارية - تمويل المشاريع

- إدارة رأس المال العامل - خصم الفواتير المحلية 

- الضمانات - بطاقات ائتمان الشركات



1٩

الدعم القوي من المساهمين 
والبنك الرائد في الفجيرة

أفضل معايير
 الحوكمة واإللتزام
 التنظيمي القوي 

قوة التمويل التجاري
 والمعادن الثمينة وأعمال 

الخزينة 

تم تقديره وتميزه كبنك 
العالقات القوية

ضمن أعلى ثالث بنوك في 
مجال الخدمات المصرفية 

لألعمال والمشاريع الصغيرة 
والمتوسطة

اإلستشاري المفضل 
والشريك في التمويل 
والقروض الجماعية 

للمؤسسات المتوسطة

التركيز على القطاع المصرفي 
لخدمات األعمال 

نقاط قوتنا



2٠

التقدير السنوي لجوائز بانكر ميدل إيست
2۰۱7

أفضل خدمة للعمالء - في تقديم الخدمات المصرفية للشركات واإلستثمار	 
أفضل بنك لتقديم الخدمات االستشارية للشركات – إن بي اف كابيتال	 
أفضل إدارة خزينة	 
أفضل خدمة مصرفية عبر اإلنترنت لمشاريع األعمال الصغيرة والمتوسطة	 
أفضل عرض تمويل لمشاريع األعمال الصغيرة والمتوسطة	 

۲٠16
أفضل بنك لتقديم الخدمات المصرفية للشركات 	 

في دولة اإلمارات
 أفضل بنك تجاري في دولة اإلمارات	 
أفضل خدمة للعمالء )في تقديم الخدمات 	 

المصرفية للشركات واإلستثمار(
أفضل بنك لتقديم الخدمات االستشارية للشركات 	 

- إن بي اف كابيتال
أفضل إدارة للنقدية	 
أفضل إدارة خزينة	 

2٠1٤
أفضل بنك تجاري محلي 	 
أفضل إدارة خزينة	 
أفضل عرض تمويل لمشاريع األعمال الصغيرة 	 

والمتوسطة
أفضل خدمة للعمالء )في تقديم الخدمات المصرفية 	 

للشركات  واإلستثمار(

2٠1٣
أفضل بنك تجاري محلي 	 
أفضل إدارة خزينة 	 
أفضل عرض تمويل لمشاريع األعمال الصغيرة 	 

والمتوسطة
أفضل خدمة لصرف العمالت األجنبية	 

2٠12
أفضل بنك تجاري	 
أفضل تمويل تجاري 	 
أفضل إدارة خزينة 	 

2٠15
أفضل بنك لتقديم الخدمات المصرفية للشركات 	 

في دولة اإلمارات 
أفضل بنك تجاري في دولة اإلمارات	 
أفضل بنك لتقديم الخدمات االستشارية للشركات 	 

- إن بي اف كابيتال
أفضل خدمة عمالء لمشاريع األعمال الصغيرة 	 

والمتوسطة
أفضل عرض تمويل لمشاريع األعمال الصغيرة 	 

والمتوسطة
أفضل خدمة مصرفية عبر اإلنترنت لمشاريع 	 

األعمال الصغيرة والمتوسطة
أفضل إدارة خزينة	 
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االعتراف بنا لتقديم التميز والقيمة لعمالئنا

 جائزة خيار المصرفيين 2016 – من قبل مجلة بانكر لدول آسيا 
 أفضل نافذة مصرفية إسالمية جديدة في دولة اإلمارات 2۰16 – من قبل جوائز األعمال والتمويل اإلسالمي

 أفضل بنك محلي في دولة اإلمارات العربية المتحدة – من قبل جوائز ايما فاينانس الشرق األوسط للقطاع المصرفي لعام 2٠15
 أفضـل فريق في تجربة العميل )إن بي اف كابيتال( – من قبل جوائز تجربة عمالء الخليج لعام 2٠15

حاز بنك الفجيرة الوطني على أفضل فريق للموارد البشرية من قبل جوائز التميز في الموارد البشرية في الشرق األوسط 2۰16 وجوائز الخليج للموظفين 2۰17  
تم تقدير البنك بـ عالمة التميز لمبادرات التوطين في حفل توزيع جوائز التميز في الموارد البشرية في الشرق األوسط لعام 2٠15 و 2۰16. 

جائزة أفضل ابتكار في إشراك الموظفين – من قبل جوائز التميز في الموارد البشرية لعام 2۰16
تقدير البنك من قبل معهد حوكمة لحوكمة الشركات لمحافظتنا على أعلى معايير الشفافية والحوكمة

 تــم تصنيفــه مــن بيــن أكبــر  5٠ شــركة مدرجــة أنجــح فــي جميــع أنحــاء دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي حفــل توزيــع جوائــز الرئيــس التنفيــذي األعلــى، مــن قبــل مجلــة اتجاهــات 
نظمــت بالتعــاون مــع كليــة إنســياد األعمــال وحوكمــة

حصل على جائزة المدير المالي للعام في فئة الخدمات المصرفية والمالية من قبل جوائز المدير المالي في الشرق األوسط 2۰17
تم تقدير بنك الفجيرة الوطني في جوائز CIO 100  لعامي 2٠15 و 2۰16 للتميز في تكنولوجيا المعلومات.
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رائد رئيسي في قطاع التمويل التجاري

ــراف.  ــاءة واحت ــى المعامــالت بكف ــزة يتول ــى الجائ ــز عل ــاري الحائ ــل التج ــق التموي إن فري
ــك. ــزاز للبن ــر واعت ــا مصــدر فخ ــات عمالئن ــل اإلســتجابة الســريعة لمتطلب وتمث

تشمل عروض منتجات التمويل التجاري الشامل مايلي:

تمويل االستيراد: إصدار خطابات اإلعتماد وجمع وثائق االستيراد وتمويل 	 
إيصاالت األمانة والموافقة على وثائق االستيراد وشحن خطابات الضمان

تمويل التصدير: تقديم المشورة وتأكيد خطابات االعتماد والتفاوض في 	 
المستندات التجارية وخصومات قبوالت البنوك وتعهدات بسداد غير قابلة 

للتفاوض

خطاب الضمان: إصدار خطابات الضمان لعمالء الشركات والمؤسسات 	 

مشاركة المخاطر: في المعامالت التجارية مع عمالء المؤسسات	 

Successful trade starts with  
the right partner. 
Global trade is one of the economic lifelines of the United Arab Emirates.  As 
the country’s business partner of choice for the last 30 years, National Bank of 
Fujairah has developed an award-winning trade services team that provides tailored 
solutions to suit each client’s individual requirements. With locations covering key 

of the world.  No matter where you see your business going, we will be there with 
you, enhancing your competitiveness and maximising your growth.   

Trade Finance



2٣

قدرات خزينة قوية 

يجلب فريق الخزينة والحائز على جوائز معرفة واسعة للسوق المحلي واإلقليمي 
لتطوير مجموعة واسعة من أفضل الحلول المصممة لعمالئنا 

مشارك فعال في سوق درهم دولة اإلمارات العربية المتحدة؛ 	 
كما أنه واحد  من بين 11 بنكًا  في الدولة في لجنة تحديد سعر 
الفائدة السائد بين بنوك دولة اإلمارات العريبة المتحدة )إيبور(

متداول نشط في عمالت دول مجلس التعاون الخليجي 	 
والعمالت الرئيسية 

من بين أكبر البنوك المزودة  لسبائك  الذهب في اإلمارات 	 
العربية المتحدة 

هيكلة مشتقات في جميع العمالت والسلع الرئيسية - الطاقة 	 
والسلع الخفيفة والمعادن األساسية والثمينة 

اإليرادات الثابتة	 
متوفرة في: 	 

  NBFJ - بلومبرج  -
NBFX - رويترز  -



2٤

حضور قوي في السوق المتوسط

قطاع الخدمات المصرفية لألعمال: 

تم تقديره في قطاع المعادن الثمينة: 

بنك الفجيرة الوطني هو من بين أعلى ثالث بنوك في مجال الخدمات 	 
المصرفية لألعمال في دولة اإلمارات العربية المتحدة ومعترف به من 

قبل نظرائه من البنوك لوجوده القوي في السوق المتوسط.

نموذج األعمال الذي يركز على تعدد التخصصات وبناء العالقات وهذا ما 	 
يميز بنك الفجيرة الوطني.

يساهم قطاع الخدمات المصرفية لألعمال بنسبة 1٩% من اإليرادات 	 
التشغيلية للبنك وتنوع محفظته. وتم تقديره من قبل جوائز بانكرز ميدل 

إيست ألربع سنوات متتالية.

البنك األول في مجال تغطية السبائك الذهبية  	 

توفير تسهيالت صناديق األمانات في ۳ مواقع	 

متخصصون في تقديم  كميات كبيرة من الذهب في فترة زمنية قصيرة	 

فريق متخصص لتمويل الماس	 
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نمو خدمات الصيرفة اإلسالمية
خدمات الصيرفة اإلسالمية

Respecting your values

Partnering you in your success
Introducing NBF Islamic, a suite of banking solutions guided by the principles of 
Shariah law and uniquely designed to meet the requirements of modern life.
 
Place your trust in National Bank of Fujairah, the award-winning local bank that is 
not only dedicated to partnering you in your personal or business goals, but also 
committed to honouring your traditions.

NBF Islamic. Modern banking inspired by traditional values.

8008NBF(623)

تلقت دولة اإلمارات العربية المتحدة في قمة التصنيف العالمي كواحدة من 	 
أصح االقتصادات اإلسالمية في جميع أنحاء العالم، وتعتبر الثانية فقط بعد 
ماليزيا تضمنت أرقامًا امتّدت على سبعة قطاعات اقتصادية رئيسية، وفقا 

لمؤشر االقتصاد اإلسالمي العالمي GIEI((، الذي يقيس مدى تطوير قطاعات 
االقتصاد اإلسالمي في 7٣ بلدا .

إن بي اف االسالمي يعرض مزيجًا جيدًا من المنتجات المصرفية لألفراد 	 
والشركات والمتماثلة لقوانين وقواعد الشريعة بما في ذلك المرابحة والوكالة 

والقرض والتورق واإلجارة واالستصناع »اإلجارة المؤجلة والوعد. هذه المنتجات 
المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية والتي يمثل تلبية لمختلف العروض 
التجارية في مجال تجارة الخدمات المصرفية لألفراد والشركات والخزينة جعل 

منا واحدًا من المنصات المصرفية اإلسالمية الفريدة التي تقدم مثل هذه 
المجموعة المتنوعة من المنتجات.

شهد إن بي اف اإلسالمي نموا خالل السنة األولى من عملياته بوتيرة استثنائية 	 
وحقق قاعدة أصول بلغت ٩6‚2 مليار درهم ودخل تشغيلي بلغ 57‚6٠ مليون 

درهم لعام 2٠16.

يهدف البنك لوضع إن بي اف اإلسالمي كإضافة موثوق به لجميع منتجات 	 
خدمات الصيرفة اإلسالمية.
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اعتماد صفقات مع بنك الفجيرة الوطني

هازل الدولية مستشفى األهلية ذ.م.م زافكو ش.م.ح 

تسهيالت قرض مشترك ألجل
 بمبلغ ٣5٠ مليون درهم 

مستشار مالي ومكلف بالتسجيل

إن بي اف كابيتال المحدودة

نوفمبر 2٠15

تسهيالت قرض مشترك بمبلغ 51۰ مليون درهم 
ورأس المال العامل بمبلغ 5۰ مليون درهم 

مستشار مالي ومكلف بالتسجيل

إن بي اف كابيتال المحدودة

أكتوبر 2۰15

تسهيالت قرض مشترك ألجل
 بمبلغ ٣5۰ مليون درهم 

مستشار مالي ومكلف بالتسجيل

إن بي اف كابيتال المحدودة

مايو 2۰15
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األداء المالي
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لمحة من األداء المالــــــــي – تابع ...

األرباح التشغيلية

رسوم خسائر القروض اإليرادات التشغيلية

صافي األرباح
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نسب الربحية

العائد على متوسط الموجودات

نسبة التكلفة الى اإليرادات نسبة خسائر القروض إلى اإليرادات

العائد على متوسط حقوق الملكية
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التقدم في حقوق الملكية وقاعدة رأس المال

نسبة الشق االول من رأس المال

األرباح / توزيعات األرباح القيمة الدفترية للسهم

إجمالي قاعدة رأس المال
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تحسن جودة الموجودات

مجموع تغطية المخصصات نسبة القروض المتعثرة
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إدارة المخاطر وحوكمة الشركات



٣٤

حوكمة الشركات

يلتــزم مجلــس إدارة بنــك الفجيــرة الوطنــي وإدارتــه بأعلــى أخالقيــات ومعاييــر حوكمــة الشــركات وأفضــل الممارســات العالميــة. ويدعــم هــذا النهــج األعمــال المســتدامة ويحافــظ علــى 
مســتوى عــال مــن الثقــة والنزاهــة بيــن مختلــف أصحــاب المصلحــة فــي البنــك.

إن مســؤولية مجلــس اإلدارة تتمثــل بصــورة رئيســية بتوفيــر الحوكمــة الفعالــة إلدارة شــؤون البنــك والتــي تحقــق صالــح مســاهميه وتحفــظ التــوازن بيــن مصالــح األطــراف المتعــددة 
والتــي تشــمل مســتثمريه وعمالئــه وموظفيــه ومورديــه والهيئــات التنظيميــة والحكومــة والمجتمعــات المحليــة التــي تعمــل فيهــا. ويشــمل هيــكل حوكمــة الشــركات للبنــك سياســات 
وإجــراءات الحوكمــة التــي تمــت توثيقهــا ومراجعتهــا بصــورة مســتمرة وبشــكل جيــد، والتــي تضمــن ليــس فحســب الحفــاظ علــى مســتويات عاليــة مــن الشــفافية والمســاءلة، ولكنهــا 

أيضــًا توفــر االســتقاللية والرقابــة البيئيــة المناســبة والتــي يمكــن مــن خاللهــا تنفيــذ أنشــطة األعمــال الخاصــة بهــا.

 إن بنــك الفجيــرة الوطنــي مــزود خدمــات ماليــة فــي المنطقــة مــع مجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة. تــم إدراج أســهم البنــك فــي ســوق أبوظبــي لــألوراق الماليــة )ADX(. ويتــم تنظيــم 
بنــك الفجيــرة الوطنــي مــن قبــل مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي، وهــي الجهــة المنظمــة للبنــوك فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. يوفــر مصــرف اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة المركــزي مجموعــة مــن متطلبــات الحوكمــة وإدارة المخاطــر التــي يلتــزم بهــا البنــك. إن الشــركات التابعــة لبنــك الفجيــرة الوطنــي )وهــم شــركة إن بــي اف للخدمــات الماليــة 
ش.م.ح وشــركة إن بــي اف كابيتــال المحــدودة وشــركة إن بــي اف للخدمــات التجاريــة )هونــغ كونــغ( المحــدودة( تخضــع إلشــراف الجهــات المنظمــة فــي المنطقــة التــي تباشــر منهــا 

أعمالهــا وتقــوم مجموعــة بنــك الفجيــرة الوطنــي بمتابعتهــا.

ــار التنفيذييــن  ــا وكب ــة العلي يلعــب مجلــس اإلدارة دورًا رئيســيًا فــي اعتمــاد ومتابعــة اســتراتيجية البنــك والسياســات األساســية وســقوف المخاطــر والتعيينــات فــي المناصــب اإلداري
ــذ الفعــال والكــفء  ــة لتمكيــن التنفي واإلشــراف علــى مكافآتهــم. وقــد حــدد البنــك بوضــوح مســؤوليات مجلــس اإلدارة والهيــكل التنظيمــي لحوكمــة الشــركات والســلطات المخول
لجميــع األنشــطة. تماشــيًا مــع القانــون االتحــادي الجديــد  رقــم )2( لســنة ۲٠15 وتعديــل النظــام األساســي للشــركة خــالل العــام، أكــد أن البنــك التــزم مــع أحــدث قوانيــن وممارســات 

الحوكمــة الحاســمة لضمــان نجاحهــا المســتمر.
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اإلدارة السليمة للمخاطر وحوكمة الشركات تدعم نمو البنك

وقد أنشأ بنك الفجيرة الوطني  إطارا قويا إلدارة المخاطر وإدارته من أجل اإلدارة الفعالة للمخاطر على مستوى المؤسسة بما يتماشى مع رغبة مجلس اإلدارة  في الموافقة 	 
على المخاطر لبناء امتياز مستدام لصالح جميع األطراف المعنية.

خالل عام ۲٠16، ومن أجل ضمان االلتزام بأحكام منتجات الشريعة اإلسالمية من خالل نافذة البنك اإلسالمية، إن بي اف اإلسالمي، قام البنك بتطبيق إطار الحوكمة الشرعية 	 
ووضع اللمسات األخيرة من قبل لجنة اإلدارة العليا والمعتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية.

يعتبر التطوير المستمر لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك من األساسيات لفعالية وكفاءة أداء المجلس واالستدامة على المدى الطويل ونجاح البنك.  خالل العام، 	 
استعان مجلس اإلدارة بخدمات شركاء ترايبود لالستشارات اإلدارية وذلك لضمان التوعية المستمرة على مبادئ وممارسات حوكمة الشركات للسيولة وإدارة مخاطر السوق 

على مستوى عالمي. هذا العمل يساعد على دعم التحسن المستمر ألنشطة المجلس ومواصلة تطوير التزام البنك بأعلى مستويات الشفافية والحوكمة وإدارة السيولة 
ومخاطر السوق.

وتأكدت األساسيات القوية للبنك من خالل درجة تصنيفه االستثماري                           للودائع وتصنيف       لتقييم مخاطر الطرف المقابل من قبل وكالة موديز، 	 
وتصنيف                   من قبل ستاندر اند بورز، وكالهما يحمل تصنيف مستقر. وأكدت أيضًا وكالة كابيتال انتليجنس على تصنيف القوة المالية لبنك الفجيرة الوطني على 

»مستقر«. وقد حافظ بنك الفجيرة الوطني على تصنيف العمالت األجنبية على المدى الطويل على “    ”، والذي يعكس ممارسات إدارة المخاطر الحكيمة 
واالستباقية ونجاح نموذج األعمال. 

A3 Baa1/Prime - 2
BBB+/A-2

A-
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االستماع إلى أصوات عمالئنا و موظفينا



٣7

تقديم األفضل لخدمة العمالء يكمن في صميم كل ما نقوم به

اســتطالع رضــا عمــالء بنــك الفجيــرة الوطنــي، والــذي يجــرى ســنويًا تحــت اشــراف شــركة استشــارية مســتقلة، مــازال يؤكــد تركيــز البنــك القــوي علــى جــودة الخدمــات. وهــذا االســتبيان 
الخامــس فــي 2۰16 واألحــدث ليــس اســتثنائيًا، واســتمرت النتائــج لتكــون قويــة وثابتــة فــي بيئــة الســوق الصعبــة. فقــد أكــد بنــك الفجيــرة الوطنــي أنــه األكثــر إيجابيــًا مــن ناحيــة األداء 
مقارنــة بنظائــره مــن البنــوك، والتحســين المتميــز لمســتويات الخدمــة بشــكل متزايــد مقارنــة مــع المؤسســات الماليــة األكبــر حجمــًا المحليــة ومتعــددة الجنســيات. وهــي مقارنــة تبــرز 

مــدى ثباتنــا فــي تقديــم خدمــة متميــزة فــي مجــال خدمــة العمــالء.

TNS مالحظات استبيان مؤشرات األداء

أظهــرت تقاريــر اســتبيان بنــك الفجيــرة الوطنــي مؤشــرًا قويــًا باإلحتفــاظ بالعمــالء فــي العــام الــذي یشــكل تحديــًا وفــي الوقــت الــذي يقــوم جمیــع 
مســتخدمي البنــك بالتأثيــر علــى تخفیــف درجــات الرضــا.

اإلحتفاظ بالعمالء

يستمر البنك في تحقيق مركزًا أعلى من أقرانه التقليديين، والتي أبلغ مستخدموها عن انخفاض حاد في الرضى مقارنة عن السوق. مجموعة األقران

قــدرة البنــك علــى دعــم العالقــات المصرفيــة مــع تقديــم الخدمــات المرموقــة، خاصــة مــن حيــث الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت بكفــاءة عاليــة. 
ومــن المرجــح أن يــؤدي المزيــد مــن التبنــي إلــى زيــادة مســتويات الرضــا.

الحلول التقنية

تــم تقييــم البنــك مــن قبــل عمالئــه بدرجــة ثابتــة »جيــد جــدًا« مــن حيــث القــدرات الخدميــة. ومــع ذلــك، يمكــن تعزيــز االرتيــاح العــام مــن خــالل التركيــز 
علــى زيــادة تحســين التصــور الحالي.

قدرات التنفيذ

إن مــدراء العالقــات المعروفــون باســتجابتهم وخبرتهــم هــم مصــدر فخــر بنــك الفجيــرة الوطنــي. وقــد ســجلوا باســتمرار نتائــج أعلــى بالمقارنــة مــع 
النظــراء مــن البنــوك األخــرى.

مدراء العالقات



٣٨

رد الجميل للمجتمع

لبنــك الفجيــرة الوطنــي إيمــان راســخ بأهميــة رد الجميــل للمجتمــع، وتــم تشــكيل لجنــة المســؤولية المجتمعيــة للشــركات فــي عــام ۲٠11،  واعتمــاد نهــج شــامل نحــو دعــم ممارســة 
األعمــال الصديقــة للبيئــة وجهــود مشــاركة المجتمــع. 

وتشمل المبادرات الرئيسية:

التوقيع على إعالن دبي بشأن التمويل المستدام مع محاولة للمساهمة في أجندة اإلمارات الخضراء من خالل االستفادة من خبراتها ودعم أصحاب المشاريع	 
اطــالق حملــة للتبــرع مــن خــالل أجهــزة الصــراف اآللــي لبنــك الفجيــرة الوطنــي لزيــادة التوعيــة فــي جهــود جمعيــة حمايــة الحيــاة البريــة فــي اإلمــارات بالتعــاون مــع االتحــاد العالمــي 	 

للحيــاة البريــة للمحافظــة علــى البيئــة بالحديقــة الوطنيــة فــي وادي الوريعــة بالفجيــرة  
رعاية مستمرة لحملة نداء القلوب الرحيمة »أنجل أبييل«، وهي مبادرة ترتكز على تقديم المعونة للبحارة على سواحل الفجيرة	 
حملة التبرع في الخيمة الرمضانية التي يقوم بها موظفون البنك في توزيع الضروريات األساسية للعاملين احتفاال بروح المجتمع في شهر رمضان المبارك 	 
فــي شــراكة مــع عميــل بنــك الفجيــرة الوطنــي مستشــفى ميديــور لعقــد نــدوة تفاعليــة توعويــة فــي األكاديميــة جيمــس الحديثــة ألعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن لمعرفــة 	 

المزيــد عــن الحيــاة الصحيــة  
رعاية األنشطة القائمة في إمارة الفجيرة مثل مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما ومعرض »صفر تسعة« وهو معرض يقوم بتقدير سيدات األعمال في اإلمارة	 
المشاركة مع كليات التقنية العليا بالفجيرة والتي تشمل تقديم الدعم المالي وفرص التدريب للطالب	 
الدعم المستمر من المنظمات غير الحكومية بدءًا من جمعية الفجيرة الخيرية إلى مركز دبي للتبرع بالدم.	 



٣٩

إشراك وتمكين مواهبنا هو الدافع لنجاحنا 

موظفــوا بنــك الفجيــرة الوطنــي هــم مــن المجموعــات األكثــر تحفيــزًا ومشــاركة فــي قطــاع البنــوك المحليــة وفــي المنطقــة، وهــذه الحقيقــة كانــت إحــدى نتائــج االســتبيان الســنوي الرابــع 
Hay لمشــاركة الموظفيــن الــذي أجرتــه مجموعة

فــي بحــث مقــدم مــن خــالل مجموعــة Hay فــي ديســمبر 2۰۱6، صنــف البنــك بيــن افضــل خمــس بنــوك علــى  المســتوى االقليمــي فــي رضــا الموظفيــن. و قــدم قامــت Hay بإضافــة 
بنــك الفجيــرة الوطنــي فــي مجموعتهــم مــن ضمــن المؤسســات العاليــة األداء. و ذلــك تــم مــن خــالل تمكيــن واشــتراك الموظفيــن فــي كل مــا يتعلــق بالصحــه العامــة واالجتماعيــة 

وتطويــر الكفــاءات. 

مالحظات استبيان مجموعة »هاي« مؤشرات األداء

يبلغ مؤشر األداء العام للبنك نسبة ٨٠% )مؤشر المؤسسات عالية األداء – 71%، مؤشر البنوك العالمية – %6٩( مؤشرات األداء العام

مؤشر بنك الفجيرة الوطني 7٨% )مؤشر المؤسسات عالية األداء – 75%، مؤشر بنوك دولة اإلمارات العربية المتحدة – %6٩( مشاركة الموظف

مؤشر بنك الفجيرة الوطني ٨2% )مؤشر المؤسسات عالية األداء – 72%، مؤشر بنوك دولة اإلمارات العربية المتحدة – %72( تمكين الموظف

٩1%  مــن الموظفيــن يعتقــدون أن لبنــك الفجيــرة الوطنــي آفــاق مســتقبلية واعــدة )مؤشــر المؤسســات عاليــة األداء – ٨1%، مؤشــر 
بنــوك دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة – ٨2%( 

اتجاه واضح وواعد

مؤشر بنك الفجيرة الوطني ٨٤% )مؤشر المؤسسات عالية األداء – ٨7%، مؤشر بنوك دولة اإلمارات العربية المتحدة – ٨٠%( الجودة والتركيز على العمالء



٤٠

شغف الرياضة ُيبقي موظفينا معًا

بنــك الفجيــرة الوطنــي ُيرســخ روح الصداقــة 
الرياضيــة  األنشــطة  خــالل  مــن  الحميمــة 
علــى  البولينــج  بيــن  تتــراوح  التــي  المختلفــة 
القــدم  كــرة  وبطــوالت  البنــك  مســتوى 
فيهــا  يشــارك  التــي  الســنوية  واألنشــطة 

كبيــر. بحمــاس  الموظفــون 

أيضــا، تهــدف هــذه الطريقــة الممتعــة للبقــاء 
فــي صحــة جيــدة، نمــا نــادي الجــري فــي البنــك 
بوتيــرة ســريعة وغالبــا مــا يشــارك فــي مختلــف 
حيــث  البــالد  أنحــاء  جميــع  فــي  الماراثونــات 
الفوائــد  تحقيــق  الــى  العديــد منهــم  يســعى 

المرجــوة علــى المســتوى الشــخصي.



٤1

الحفاظ على التوازن بين العمل والحياة اليومية

ــة العــام  ــاًء بحــدث نهاي ــة مــن التجمعــات الســنوية لإلفطــار خــالل شــهر رمضــان وانته ــة العمــل، بداي ــًا خــارج بيئ ــوا مع ــن ليكون ــدة للموظفي ــة عدي ــك أيضــًا فرصــًا اجتماعي يقــدم البن
ــرة الوطنــي. المعــروف بــــ »يــوم األســرة« لبنــك الفجي



٤2

نحو بناء قوة عاملة صحية

بنــك الفجيــرة الوطنــي هــو واحــد مــن أول البنــوك اإلماراتيــة المحليــة والــذي قــام بتقديــم خدمــات اإلستشــارة علــى مــدار الســاعة بالتعــاون مــع AXA ICAS  والتــي تهــدف إلــى تحســين 
التــوازن بيــن الحيــاة و العمــل للموظفيــن. الميــزة الرئيســية للبرنامــج هــي تقديــم المشــورة الســرية المجانيــة للموظفيــن وأســرهم حــول المشــاكل التــي يواجهونهــا فــي حياتهــم اليوميــة. 

تشــمل هــذه الخدمــة أيضــًا بوابــة تفاعليــة علــى اإلنترنــت توفــر معلومــات ذات صلــة بالصحــة و الرفاهيــة. 

تقام فحوصات طبية منتظمة و جلسات توعية تهدف إلطالع الموظفين على صحتهم و رفاهيتهم.



٤٣

رعاية المواهب اإلماراتية

اإلنجازات الرئيسية

 نسبة توطين بلغت ٤١٫٧٪ في عام 2۰16، وهو أعلى بكثير من معدل متوسط 	 
القطاع المصرفي 

 برنامج المتدربين اإلدرايين )MTP( وبرنامج التطوير الوظيفي )CAP(، حيث يتم 	 
تطوير مواطني دولة االمارات على مسار سريع، لتحّمل المزيد من فرص العمل 

والتحديات، والذي قام بتحسين نوعية وجودة الموظفين.

 برنامج تطوير المواطنين للموظفين اإلماراتيين الموجودين في البنك لتقديم 	 
مزيد من الدعم لتطويرهم

 إشراك قادة المستقبل في معارض التوظيف في الدولة	 



٤٤

كيف سنقوم بقياس أدائنا في المستقبل

الهدف غير المالية الهدف المالية

75% أو أكثر راضون رضا العمالء %1٠ - %5 نمو العائدات

75% أو أكثر راضون رضا الموظفين %۳5 - ۳٠ نسبة الدخل الغير مرتبط بالفوائد

أعلى عن ٤٠% نسبة التوطين من ضمن أفضل 1٠ بنوك محلية في 
الربحية

العائد على الموجودات

تصنيف ائتماني قوي من قبل وكاالت 
التصنيف االئتمانية الدولية

التصنيف اإلئتماني من ضمن أفضل 1٠ بنوك محلية في 
نسبة التكلفة إلى اإليرادات

نسبة التكلفة إلى اإليرادات

اإللتزام بالبنود الزمنية للمصرف 
المركزي وبازل

الحفاظ على أعلى مستويات
االمتثال، جودة عالية KYC  و عمليات 
مكافحة غسيل األموال وإعدادها جيدا 

للوائح جديدة

%15 - %1٠ العائد على حقوق الملكية 



٤5

تــنــويــه

تــم إعــداد المعلومــات الــواردة هنــا مــن قبــل بنــك الفجيــرة الوطنــي )إن بــي اف(. يعتمــد بنــك الفجيــرة الوطنــي علــى معلومــات تــم الحصــول عليهــا مــن مصــادر يعتقــد أنهــا موثوقــة 
ولكــن ال يضمــن تمــام دقتهــا أو اكتمالهــا. 

تــم إعــداد هــذا العــرض التقديمــي ألغــراض إعالميــة فقــط واليشــكل جــزءًا مــن أي عــرض للمبيعــات أو الحــث علــى أو دعــوة للتســجيل أو شــراء أو بيــع أيــة أوراق ماليــة. كمــا ال ينبغــي 
علــى هــذه المعلومــات أو أي جــزء منهــا، أن يســتخدم فيمــا يتعلــق بأيــة عقــد أو التــزام مــع البنــك علــى اإلطــالق. 

قــد يحتــوي هــذا العــرض التقديمــي أيضــًا علــى توقعــات أو بيانــات تطلعيــة فيمــا يتعلــق باألحــداث المســتقبلية أواألداء المالــي المســتقبلي لبنــك الفجيــرة الوطنــي. وتشــمل هــذه 
البيانــات التطلعيــة جميــع المســائل التــي ليســت لهــا حقائــق تاريخيــة. ال يجــب اعتبــار إدراج مثــل هــذه المعلومــات التطلعيــة أنهــا ممثلــة مــن قبــل بنــك الفجيــرة الوطنــي أو أي شــخص 
ــأي تحديــث للعامــة أو أي تعديــل للبيانــات التطلعيــة للعامــة، ســواًء كان ذلــك نتيجــة  ــرة الوطنــي بعــدم التزامــه ب آخــر وأنهــا ســوف تحقــق أهــداف وخطــط البنــك. يتعهــد بنــك الفجي

معلومــات جديــدة أو أحــداث مســتقبلية أو غيــر ذلــك.   
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