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رسالة	الرئيس	التنفيذي
إنه	لمن	دواعي	سروري	أن	أقدم	لكم	النسخة	األولى	من	

تقريرنا	للمسؤولية	اإلجتماعية	للشركات	واإلستدامة.

يؤمن	بنك	الفجيرة	الوطني	بأهمية	العطاء	للمجتمع	
المحلي،	وخالل	سعينا	نحو	تحقيق	رؤيتنا	في	أن	نصبح	
الشريك	التجاري	المفضل	على	مستوى	الدولة،	فإننا	

ملتزمون	بالحفاظ	على	جذورنا	في	المجتمع	الوطني	مع	
التأكيد	على	تطلعات	البنك	المستقبلية،	فعلى	مدى	

السنوات	الماضية،	كنا	ندعم	المبادرات	المختلفة	لتطوير	
المجتمع	والبيئة	سواء	في	إمارة	الفجيرة	أو	على	مستوى	

دولة	اإلمارات	العربية	المتحدة.

وفي	بنك	الفجيرة	الوطني،	نحن	ملتزمون	بتوجيه	مواردنا	
نحو	المبادرات	المختلفة	التي	تعمل	على	تعزيز	وتسريع	
وتيرة	الممارسات	المستدامة	لتحقيق	رؤيتنا	لعام	2021 
بما	يتماشى	مع	إعالن	دبي	للتمويل	المستدام،	فنحن	

نسعى	إلى	تطوير	الكفاءات	التي	تولي	اهتمامًا	لإلعتبارات	
المناخية	والبيئية	واإلجتماعية	وعمليات	الحوكمة	فيما	
يتعلق	بعمليات	إدارة	المخاطر	في	البنك،	مع	االستمرار	

في	تعزيز	تقاريرنا	حول	اإلستدامة	لضمان	الشفافية	
القصوى	للمساهمين	الخارجيين.

نحن	مستمرون	في	دعم	عمليات	اإلقراض	واإلستثمار	
في	المشاريع	المستدامة	والصناعات	المختلفة	ومن	أجل	
رواد	األعمال،	في	بنك	الفجيرة	الوطني	نحن	حريصون	على	

رؤية	قطاع	ناجح	للمشاريع	الصغيرة	والمتوسطة	التي	يمكنها	
المساهمة	بكفاءة	في	تطوير	اإلقتصاد،	فنحن	نؤمن	بأنه	كلما	
زادت	الموارد	التي	تخصصها	الصناعة	لإلستثمار	في	التمويل	
المستدام،	زادت	نسبة	النتائج	الملموسة	التي	يمكن	رؤيتها	
على	المدى	الطويل	مع	انخفاض	التأثير	السلبي	على	البيئة	

والمجتمع	ككل.

 وفي	عام	2017،	قمنا	بتعزيز	جهودنا	في	اإلستدامة	تحت
 الركائز	التالية:	تعزيز	المجتمعات	و	الحفاظ	على	البيئة	و

الصحة	والعافية	و	اإلستثمار	في	التعليم،	وأخيرًا	وليس	آخرًا	
تطوير	الموظفين،	إذ	ُتظهر	العديد	من	مبادراتنا	األخيرة	التزامنا	

بهذه	الركائز.

سنأخذكم	في	هذا	التقرير	في	رحلتنا	الخاصة	بالمسؤولية	
 اإلجتماعية	للشركات	وسنستعرض	سبل	التزامنا	بتطوير
 إمارة	الفجيرة،	من	أجل	المضي	ُقدمًا،	فنحن	نستمر	في

 جعل	اإلستدامة	هدفنا	الرئيسي	في	كل	ما	نفعله	حتى	نحافظ
 على	قيمنا	الراسخة،	مع	تقديم	أفضل	ما	يمكن	لشركائنا

في	السنوات	القادمة.

شكرًا	لكم،	

فينس كوك 
الرئيس التنفيذي 
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شركتنا
الشريك	المالي	لرجال	اإلعمال	
تركز	على	اإلحتياجات	الشخصية	

والمهنية.
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شركتنا

شريك	في	التنمية	المستدامة
وعلى	مر	السنين،	حقق	بنك	الفجيرة	
الوطني	سجاًل	حافاًل	باإلنجازات	في	
المجاالت	التى	أختارها.	ويستند	هذا	
األداء	العالي	المستمر	على	التزام	
البنك	ببناء	عالقات	شفافة	مع	

المساهمين		والعمالء		والموظفين	
والموردين	على	حد	سواء	من	خالل	
التعامل	الغير	المحدود	مع	السوق	
المحلي	والمجتمع.	مشاركة	كهذه	
ليست	كفيلة	بإستعراض	تقدمنا	

فقط،	بل	تمنحنا	أيضًا	فرصة	فهم	
إحتياجات	وتطلعات	المساهمين.

بصفتنا	اإلختيار	األول	بين	بنوك	دولة	
اإلمارات	العربية	المتحدة	على	مدار	أكثر	
من	ثالثين	عامًا،	أسس	بنك	الفجيرة	

الوطني	أفضلية	في	تزويد	الخدمات	
المالية	لألعمال.	نحن	ُنعد	خبراء	في	

مجاالت	الخدمات	المصرفية	للشركات	
و	األعمال	المصرفية	والتمويل	التجاري	

و	المعادن	الثمينة	والخزانة.

ولقد	وسعنا	أيضا	خدماتنا	لتشمل	
الخيارات	المصرفية	لألفراد،	والتي	

تتضمن	األولوية	المصرفية	والمنتجات	
المتوافقة	مع	الشريعة	اإلسالمية،	
و	أيضًا	نتخصص	في	إيجاد	حلول	

لـتمويل	المعدات	المالية	والمعامالت	
العالمية	وتقديم	الخدمات	االستشارية	
عبر	شركتنا	الفرعية	المستقلة،	إن	بي	

إف	المحدودة	لرؤوس	األموال.

ولقد	تفوقنا	على	بنوك	دولة	
اإلمارات	العربية	المتحدة	في	خدمتنا	

المتميزة	للعمالء.	كوننا	البنك	
الوطني	إلمارة	الفجيرة،	فنحن	

نحافظ	على	تسهيل	تطلعات	وطننا،	
عبر	دعم	النمو	االقتصادي	لإلمارات	

العربية	المتحدة	ككل.
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STRENGTHENING COMMUNITIES شركتنا

المساهمون

العائدات المستمرة 
طويلة األمد

بنك منظم ذو 
حكم مسؤول

العدل و الشفافية 
و الدعم وبيئة عمل 

مناسبة 

تشجيع اإلستدامة 
من الناحية 
اإلقتصادية 
و اإلجتماعية 
والتنمية البيئية

المجتمعالموظفونالمنظمون

التزامنا	

رؤيتنا،	مهمتنا،	قيمنا
إن	رؤية	ومهمة	وقيم	بنك	الفجيرة	الوطني	تؤكد	التزامنا	بتنمية	دولة	اإلمارات	العربية	المتحدة	وإمارة	الفجيرة.

الشريك المالي لألعمال التجارية، 
مع التركيز على احتياجاتك 

الشخصية والمهنية.

تأمين خدمات مالية استثنائية 
 لشركائنا بهدف تطوير عالقة قوية

من الشراكة عبر الخدمات واإلبتكار. 

توفير بيئة محفزة حيث يكون األفراد 
فيها قادرين على استغالل إمكانياتهم 

للوصول إلى آفاق جديدة. 

العمل لتحقيق أعلى مستوى من 
االحترافية، والمساهمة في تنمية 

وتطوير المجتمعات التي نعمل بها.

• روح التفاني والشغف بالعمل
• تبادل اإلحترام

• النزاهة
• فريق عمل واحد ومتماسك 

• خدمة متميــزة

مهمتنا قيمنارؤيتنا
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المعايير

القوانين

االمتثال

اللوائح

المبادئ 
التوجيهية

اإلجراءات
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أعمالنا	مبنية	على	إدارة	المخاطر	 “
وإدارة	الشركات،	وقائمة	على	

الشفافية	والنزاهة.”

حوكمة	الشركات

جاستين مورجين-كوبر
رئيس شؤون إدارة المخاطر
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حوكمة الشركات

النهج	الذي	نتبعه	في	
المسؤولية	اإلجتماعية	للشركات

بنك	الفجيرة	الوطني	ملتزم	بضمان	
الحفاظ	على	مستوى	عالي	من	

الشفافية	والمسؤولية	باإلضافة	إلى	
تأمين	بيئة	وظيفية	مستقلة	للقيام	

باألنشطة	التجارية.

مجلس	اإلدارة	و	اإلدارة	العليا	ملتزمين	
بأعلى	المعايير	األخالقية	إلدارة	

الشركات	وأفضل	الممارسات	الدولّية.

للتأكد	بأننا	نتبع	أفضل	الممارسات	في	
برنامج	المسؤولية	اإلجتماعية،	عينت	
اإلدارة	اللجنة	التوجيهية	لإلستدامة	

لمراقبة	وتوجيه	األنشطة	التي	تديرها	
لجنة	المسؤولية	اإلجتماعية	للشركات.

باعتبارنا	موضع	ثقة	في	العالم	المالي،
يثق	بنك	الفجيرة	الوطني	بأن	

ممارساته	التجارية	ستساعد	في	تطوير	
حياة	اآلخرين	وفي	خلق	عالمًا	أفضل.

نهجنا نحو االستدامة
إعالن دبي 

للتمويل 
المستدام

اللجنة التوجيهية 
المسؤولية 
اإلجتماعية 
للشركات 

اإلجراءات المتخذة
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حوكمة الشركات

الصحة والعافية تعزيز المجتمعات

اإلستثمار في التعليم

استراتيجياتنا للمسؤولية اإلجتماعية للشركات تتركز في خمسة مجاالت ذات أولوية.

الحفاظ على البيئة

تطوير الموظفين

ركائز	اإلستدامة	الخاصة	بنا

١2

4

3

5
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حوكمة الشركات

إعالن	دبي	للتمويل	المستدام
وّقع	بنك	الفجيرة	الوطني،	باإلضافة	

إلى	عدة	مؤسسات	مالية	أخرى،	
على	إعالن	دبي	للتمويل	المستدام	

للمؤسسات	المالية	في	دولة	اإلمارات	
العربية	المتحدة	على	أسس	مالية	

مستدامة	بتاريخ	1	فبراير	2017،	وذلك	
من	خالل	المبادرات	المالية	الخاصة	
ببرنامج	األمم	المتحدة	للبيئة	في	

دورته	الرابعة	عشر.

أقيم	الحدث	برعاية	صاحب	السمو	
الشيخ	حمدان	بن	محمد	آل	مكتوم،		

ولي	عهد	دبي	ورئيس	المجلس	
التنفيذي	إلمارة	دبي	،	وتم	تنظيم	
الحفل	من	قبل	وزارة	التغير	المناخي

والبيئة	باالشتراك	مع	البنك	المركزي	
لدولة	اإلمارات	العربية	المتحدة.

يتوافق	إعالن	دبي	للتمويل	المستدام	
مع	رؤية	دولة	اإلمارات	العربية	المتحدة	
لعام	2021	ويدعم	طموحها	لتصبح	من	
أفضل	الدول	على	مستوى	العالم	في	
ذكرى	اليوبيل	الذهبي	لإلمارات	في	

عام	2021. 

لتحقيق	اإلزدهار	اإلجتماعي	لألجيال	
القادمة،	أكدت	المؤسسات	المالية	
في	دولة	اإلمارات	العربية	المتحدة	

على	دعمها	لرؤية	اإلمارات	2021 
وعملية	انتقال	اإلقتصاد	الوطني	

إلقتصاد	أخضر	بما	يتفق	مع	أجندة	
اإلمارات	الخضراء	2015 – 2030.

 ُيحدد	إعالن	دبي	للتمويل	المستدام
أدوارًا	عديدة	مهمة	يمكن	للقطاع	المالي	
أن	يلعبها	في	تعزيز	اإلستدامة	والتطوير	

 وقدرة	دولة	اإلمارات	العربية	المتحدة
على	التكيف	مع	تغير	المناخ،	ليشمل	

ذلك	اإلقتصاد	األخضر.

الهدف	هو	توسيع	وتسريع	النشاطات	
المالية	المستدامة	حتى	عام	2021 

بالتعاون	مع	الحكومة	اإلماراتية،	والمبادرة	
المالية	الخاصة	ببرنامج	األمم	المتحدة	

للبيئة	ومؤسسات	أخرى	ذات	خبرة	وثيقة.
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STRENGTHENING COMMUNITIES حوكمة الشركات

المسؤوليات الرئيسية

اللجنة	التوجيهية	لإلستدامة

•		تحديد	وتحسين	األداء	البيئي	
 واإلجتماعي	المباشر	والغير

مباشر	للبنك.

•		المساهمة	بأفضل	قدرات	
البنك	وتوظيفها	في	خلق	فرص	

إقتصادية	وبيئية	وإجتماعية.

ترسل	اللجنة	التوجيهية	لإلستدامة	في	بنك	الفجيرة	الوطني	تقريرًا	للجنة	اإلدارة	في	
البنك	تتضمن	أدلة	تركز	على	المسؤولية	اإلجتماعية	للشركات.	تسعى	لجنة	المسؤولية	

اإلجتماعية	لتطوير	القدرات	الداخلية	إلى	تحقيق	اإلستدامة	المالية	والنجاح	في	إدارة	
المخاطر	بالتنسيق	مع	إعالن	دبي	للتمويل	المستدام.

يترأس	اللجنة	رئيس	إدارة	المخاطر،	مع	رئيس	الشركات	والمؤسسات	المصرفية	
بصفته	رئيس	مناوب.

•		إقراض	المشاريع	المستدامة	
واإلستثمار	بها	وتسهيل	تمويلها	
أو	توفير	التأمين	الالزم	لها،	إلى	
جانب	رواد	األعمال	والصناعات،	

ودعم	نمو	قطاع	المشاريع	الصغيرة	
والمتوسطة	الناجحة	.

•		أخذ	بعين	اإلعتبار	المخاطر	المناخية	
والبيئية	واإلجتماعية	والحوكمة	في	

عمليات	إدارة	المخاطر	بالبنك.

•		تقديم	المشورة	إلى	لجنة	المسؤولية	
اإلجتماعية	للشركات	فيما	يتعلق	
بمختلف	اإلستراتيجيات	لتوسيع	

المبادرات	وتسريع	وتيرة	اإلستدامة	
المالية	للممارسات	لعام	2021 
تماشيًا	مع	منهج	إعالن	دبي	

للتمويل	المستدام.
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حوكمة الشركات

لجنة	المسؤولية	اإلجتماعية	للشركات
تأسست	لجنة	المسؤولية	اإلجتماعية	
من	قبل	إدارة	بنك	الفجيرة	الوطني،	

وهو	منتدى	رئيسي	لألعمال	التطوعية	
التي	يتناولها	البنك،	عالوة	على	الحد	

األدنى	من	المتطلبات	القانونية،	
لتحديد	مصلحتنا	ومصلحة	المجتمع	

التنافسية.

ترفع	تقارير	وتوصيات	اللجنة	إلى	اللجنة	
التوجيهية	لإلستدامة.	وتتضمن	اللجنة	

أعضاًء	من	مختلف	أقسام	البنك:	

حسابات	المراجعة	الداخلية	واستراتيجية	
التسويق	واالتصاالت	و	إدارة	المخاطر	

والشركات	المؤسسية	المصرفية	
والموارد	المالية	والتمويل	التجاري	

والخزانة	والعقارات	والخدمات.

ترّكز	اللجنة	عملها	على	تطوير	قدرة	
البنك	ليكون	له	دور	إيجابي	في	بناء	
اإلستدامة	في	المجتمعات	المحلية	

التي	تعمل	بها.

ستتضمن	األنشطة	التي	سيطلقها	
البنك	المواضيع	اآلتية:	اإلدارة	البيئية	
وبرامج	الموظفين	وبرامج	المجتمعات	

الصغيرة	واالتصاالت	الخاصة	
بالمسؤولية	اإلجتماعية	للشركات	من	

داخل	وخارج	البنك.
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قياس/تقارير

اإلجتماعية

اإلدارية

األعمال الخيرية

البيئية

المعايير الثالثة للمسؤولية اإلجتماعية للشركات التي اعتمدتها وزارة التغير المناخي والبيئة

ركائز اإلستدامة الخاصة ببنك الفجيرة الوطني
تعزيز المجتمعات • الحفاظ على البيئة  • الصّحة والعافية  •  اإلستثمار في التعليم  •  تطوير الموظفين

إبتكار المنتجات المستدامةمعايير دمج اإلستدامةتحسين أداء اإلستدامة الداخلية

إدارة المخاطر

مسؤولية اإلقراض

مبادئ اإلستثمار

• التكنولوجيا الرقمية في الخدمات المصرفية 
 • مركز إلعادة تدوير األوراق، والحبر، والبالستيك، والعلب

• اإلقتصاد في إستهالك الطاقة باستخدام المصابيح 
الموفرة، ومصابيح التوفير اإلستشعارية، والطاقة 

الشمسية، واستخدام األوراق الصديقة للبيئة.

• التعاون مع جمعية اإلمارات للحياة الفطرية للحفاظ 
على محمية وادي الوريعة • رعاية متجر إنيبل المتنقل

• ورش عمل NBF GenNext لرجال أعمال المستقبل 
• مؤسسة الفجيرة للرعاية • سلسلة المعرفة لبنك 

الفجيرة الوطني - جلسات تعارف لمدة يوم واحد بين 
قادة التطوير وعمالء بنك الفجيرة الوطني والتي تعقد 

في إمارة الفجيرة وأبوظبي ودبي. 

زيادة عدد فروع البنك في 
الفجيرة وجميع أنحاء الدولة 
إلى  ١٨ فرعًا لضمان توفير 

الخدمات المصرفية 
للمجتمعات السكنية

لجنة اإلستدامة التوجيهية ولجنة المسؤولية اإلجتماعية للشركات

أعمدة اإلستدامة الخمسة:
تعزيز المجتمعات

الحفاظ على البيئة 
الصحة والعافية

اإلستثمار في التعليم
تطوير الموظفين

• اطالق  إلهام، قطاع عمل مخصص لسيدات األعمال 
اإلماراتيات • برامج مخصصة لإلماراتيين: برنامج التدريب 

اإلداري وبرنامج التقييم المهني • برنامج المهارات الوظيفية
• سالمة الموظفين، مثل تدريبات اإلخالء في الحاالت الطارئة
• برنامج العافية للموظفين للعناية بالصحة على مدار العام

• مباريات الكريكيت وكرة القدم • إطالق سباق بنك الفجيرة 
الوطني للجري ونادي الجري• التبرع بالدم السنوي

• حمالت خيرية رمضانية سنوية

حوكمة الشركات

اإلجراءات	المتخذة
قّسمت	وزارة	التغير	المناخي	والبيئة	

نشاطات	المسؤولية	اإلجتماعية	
للشركات	إلى	ثالثة	تيارات:	تحسين

أداء	اإلستدامة	الداخلية	و	دمج	
معايير	اإلستدامة	وابتكار	المنتجات	

المستدامة.

لقد	قمنا	بتخطيط	هذه	التيارات	
اعتمادًا	على	أعمدة	اإلستدامة	لدينا:	

تعزيز	المجتمعات	و	الحفاظ	على	البيئة	
و	الصحة	والعافية	و	اإلستثمار	في	

التعليم	وتطوير	الموظفين.

لقد	أحرز	البنك	خطوات	مهمة	في	
تحسين	أداء	اإلستدامة	الداخلية	وهو	
منخرط	في	تنفيذ	المبادرات	من	أجل	
نجاح	عملية	دمج	معايير	اإلستدامة	

وابتكار	المنتجات	المستدامة.

أنشطة المسؤولية اإلجتماعية الحالية للشركات تحت المسارات الثالثة
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عندما	يتم	اإلعتراف	بالمسؤولية	 “
اإلجتماعية	للشركات	كجزء	أساسي	
من	األعمال،	فإنه	يغرس	الشعور	

بالفخر	في	موظفينا.”

مبادرات	المسؤولية	
اإلجتماعية	للشركات	

2016-2009

هدى الخلصان
رئيسة لجنة المسؤولية اإلجتماعية

في	عام	2009،	وبعد	تشكيل	لجنة	المسؤولية	اإلجتماعية	للشركات،	
شرع	بنك	الفجيرة	الوطني	في	سلسلة	من	المبادرات	التي	تركت	
طابعًا	إيجابيًا	على	البيئة	والمجتمعات.	حدد	البنك	عدة	مجاالت	

للتركيز	عليها،	ونفذ	بنجاح	عدة	مبادرات،	ويستمر	البنك	في	إطالق	
تلك	المبادرات.
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2012

2011

2012

2013

2010
تشكيل لجنة المسؤولية 

اإلجتماعية للشركات
شّكل	بنك	الفجيرة	الوطني	لجنة	المسؤولية	
اإلجتماعية	للشركات	وتبنى	نهجًا	شاماًل	نحو	
ممارسة	تنصر	الممارسات	الصديقة	للبيئة	

وجهود	االنخراط	االجتماعي.

 إطالق برنامج
التدريب لإلداريين

أطلق	بنك	الفجيرة	الوطني	برنامج	تدريب	
اإلداريين	والذي	تضمن	عملية	اختيار	وتدريب	
24	من	شباب	دولة	اإلمارات	ومساعدتهم	بأن	

يصبحوا	قادة	المستقبل.

حملة التبرع بالدم
نظم	بنك	الفجيرة	الوطني	حملة	للتبرع	بالدم	لدعم	خدمات	العناية	بالصحة	
في	اإلمارات	العربية	المتحدة	لضمان	وجود	مخزون	كافي	لعالج	الحاالت	

الطبية	الطارئة	والحرجة.

سباق تيري فوكس
كان	بنك	الفجيرة	الوطني	من	أكبر	الداعمين	
للتحدي	المصرفي	لسباق	تيري	فوكس	في	

أبوظبي،	وساهم	بأكثر	من	مليون	درهم	
إماراتي	لصالح	جامعة	اإلمارات	العربية	
المتحدة	لألبحاث	حول	مرض	السرطان.

نداء القلوب الرحيمة 
تعاون	بنك	الفجيرة	الوطني	مع	

مبادرة	نداء	القلوب	الرحيمة،	وهي	
مبادرة	لحماية	البحارة	لتخفيف	

معاناتهم	التي	يخوضوها	في	البحر.

 حملة المساعدات الخيرية
في شهر رمضان 

نظم	بنك	الفجيرة	الوطني	حملة	رمضانية	
للمساعدات	الخيرية،	حيث	تبّرع	الموظفون	
بالمستلزمات	اليومية	وقاموا	بتوزيعها	على	
البحارين	وعمال	النقل	البحري	في	إمارتي	

الفجيرة	ودبي.

برنامج المساعدات الطالبية 
تبرع	بنك	الفجيرة	الوطني	بمبلغ	250,000 
درهم	إماراتي	لدعم	برنامج	المساعدات	
الطالبية	لكليات	التقنية	العليا	في	إمارة	

الفجيرة.	ساعدت	المعونة	الطالب	اإلماراتيين	
لشراء	الحاسبات	المحمولة	وأجهزة	اآليباد	

للعام	الدراسي	الجديد.

الخدمات الصحية للموظفين 
كشف	بنك	الفجيرة	الوطني	عن	برنامج	العافية	

للموظفين	الذي	يهدف	إلى	تحقيق	التوازن	
بين	حياتهم	العملية	وحياتهم	الشخصية.	

وقد	كان	أول	بنك	في	دولة	اإلمارات	يؤّمن	
لموظفيه	في	كل	األوقات	الحصول	على	

خدمات	استشارية	سرية	محترفة.

تقديم وجبات اإلفطار الرمضانية 
قّدم	بنك	الفجيرة	الوطني	بالتعاون	مع	جمعية	الفجيرة	للرعاية	600	مجموعة	

هدايا	ووّفر	وجبات	ألكثر	من	18,000	شخصًا	على	مدار	شهر	رمضان.

حملة المساعدات الخيرية في رمضان 
كحفل	سنوي،	نظم	بنك	الفجيرة	الوطني	حملة	خيرية	
رمضانية،	يتبّرع	الموظفين	فيها	بالمستلزمات	اليومية	

و	توزيعها	على	المحتاجين.

نداء القلوب الرحيمة 
جّدد	بنك	الفجيرة	الوطني	دعمه	للبحارين	
بالتبرع	بمبلغ	100,000	درهم	إماراتي	لدعم	

جهودهم.	يتبرع	البنك	كل	عام	إلمداد	مركب	
»فالينج	اينجيل«	بالوقود،	ويؤّمن	هذا	

المركب	المساعدات	الصحية	ووسيلة	تواصل	
مع	البحارين	العاملين	على	ساحل	الفجيرة.

مبادرات المسؤولية اإلجتماعية للشركات 20١6-2009

20092010
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2016 2014
مبادرات المسؤولية اإلجتماعية للشركات 20١6-2009

 NBF GenNext
 NBF	برنامج	الوطني	الفجيرة	بنك	أطلق
GenNext،	وهو	برنامج	قيادي	تطويري	
بالتعاون	مع	وكالة	فيتش	للتعليم،	و	

هي	الشركة	الرائدة	في	مجال	توفير	حلول	
التعليم	والتنمية	لمجال	الخدمات	المالية.	
ُصّمم	البرنامج	لمساعدة	أبناء	عمالء	البنك	

ممن	يملكون	شركات	صناعّية	لتطوير	
مهاراتهم	التجارية	لحين	اتخاذهم	أدوارًا	

قيادية	في	شركاتهم	العائلية.

الحفاظ على محمية 
الوريعة الوطنية 

أكملنا	التعاون	مع	جمعية	اإلمارات	
للحياة	الفطرية	والصندوق	العالمي	
للطبيعة	لدعم	الجهود	المستمرة	

للبحث	والحفاظ	على	الوادي.

نداء القلوب الرحيمة 
للعام	الرابع	على	التوالي،	جددنا	دعمنا	

للمبادرات	البحرية.

تدريب الموظفين 
بالتعاون	مع	أحد	عمالئنا،	مستشفى	
ميديور	)جزء	من	مجموعة	في	بي	إس	

للعناية	الصحية(،	تم	تنظيم	دورة	تفاعلية	
في	جيمز	مودرن	أكاديمي	من	أجل	هيئة	
التدريس	وموظفي	الخدمة	للتعلم	عن	

المعيشة	الصحية.

 التواصل خالل
شهر رمضان

تعاون	بنك	الفجيرة	الوطني	مع	جمعية	
الفجيرة	للرعاية	الصحية	في	الخيمة	

الرمضانية	لتوزيع	800	مجموعة	من	الهدايا	
تتضمن	اللوازم	األساسية	للنظافة

الشخصية	مقدمة	من	قبل	العاملين	
في	البنك.	باإلضافة	إلى	ذلك،	يشرف	
بنك	الفجيرة	الوطني	على	دعم	الوجبات	
المقدمة	من	قبل	الجمعية	ألكثر	من	

18,000	شخص	خالل	الشهر	المبارك.	 

نداء القلوب الرحيمة  
أّكد	بنك	الفجيرة	الوطني	دعمه	لمبادرة	نداء	

القلوب	الرحيمة	عبر	زيادة	الدعم	ليبلغ	150,000 
درهم	إماراتي.	وكانت	هذه	السنة	الثالثة	على	
التوالي	التي	تعّهد	بها	البنك	بتقديم	الدعم	
لهذه	القضية،	ويؤّكد	التزام	البنك	المتنامي	

تجاه	المجتمع	المحلي.

حملة المساعدة الرمضانية  
عامًا	بعد	عام،	تشهد	حمالت	المساعدات	
الرمضانية	مشاركات	حماسية	مع	المزيد	
من	التبرعات	من	الموظفين	وتوزيعهم	
للمستلزمات	اليومية	على	المحتاجين.

 الحفاظ على محمية
الوريعة الوطنية 

تعاون	بنك	الفجيرة	الوطني	مع	جمعية	
اإلمارات	للحياة	الفطرية	والصندوق	العالمي	

للطبيعة	لدعم	الحفاظ	على	محمية	وادي	
الوريعة	الوطنية	في	إمارة	الفجيرة.	كجزء	من	
جهودنا،	قمنا	بتعزيز	شبكة	أجهزة	الصّراف	

اآللي	الخاصة	بنا	من	أجل	نشر	التوعية	
للمحافظة	على	محمية	الوريعة	الوطنية	

في	إمارة	الفجيرة،	وذلك	عن	طريق	تشجيع	
العمالء	على	المساهمة	بدرهم	واحد	في	كل	
مرة	يستخدمون	فيها	أجهزة	الصّراف	اآللي.

 NBF Knowledge
 Series

NBF Knowledge Series	هو	برنامج	
مكون	من	فعاليات	رفيعة	المستوى	تجمع	
ما	بين	العقول	القيادية	بالمنطقة	لمشاركة	

رؤيتهم	الخاصة	بالقضايا	اليومية	الحالية	
لتمكين	عمالئهم	عن	طريق	إعطائهم	

المعلومات	التي	يحتاجوها	للنجاح.
ركزت	أول	سلسلة	على	تأثير	التشريعات	

المتغيرة	والتحديات	التي	تواجهها	الشركات	
في	سوق	دولة	اإلمارات	العربية	المتحدة.

 NBF GenNext
استضاف	بنك	الفجيرة	الوطني	ثاني	مبادرة	
خاصة	ببرنامج	NBF GenNext	في	شهر	

يوليو.	شارك	حوالي	20	شخص	في	الفعاليات	
على	مدار	أسبوع	لتطوير	مهاراتهم	التجارية.	 

الحفاظ على محمية 
الوريعة الوطنية

نحن	فخورون	باستمرار	تعاوننا	مع	جمعية	
اإلمارات	للحياة	الفطرية	والصندوق	

العالمي	للطبيعة	لدعم	الجهود	المستمرة	
للبحث	والحفاظ	على	منطقة	ذات	أهمية.

نداء القلوب الرحيمة
للعام		الخامس	على	التوالي،	جددنا	دعمنا	

لهذه	المبادرة		ومن	السنه	الثانية	إلى	
السنه	الرابعه	تبرع	البنك	ب		150,000	درهم	

إماراتي	لمبادرة	نداء	القلوب	الرحيمة.

حملة المساعدة الرمضانية
دائمًا	ما	تشهد	حمالت	المساعدات	
الرمضانية	مشاركة	كبيرة	من	قبل	

الموظفين	بالبنك	عن	طريق	التبرعات	
وجمع	وتوزيع	المستلزمات	اليومية	على	
البحارة	وعاملي	الميناء	في	إمارتي	الفجيرة	

ودبي.

 منح دراسة لصالح
التالميذ اإلماراتيين 

أطلق	بنك	الفجيرة	الوطني	بالتعاون	مع	
برنامج	المساعدات	الطالبية	لكليات	التقنية	
العليا	برنامج	الكفالة	والتدريب	لمجموعة	
مختارة	من	الطالب	اإلماراتيين		ليقدموا	

لهم	وظائف	بنكية	بعد	تخرجهم.

2015
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التجارة	األفضل	تؤدي	 “
الى	عالم	أفضل.”

نشاطات	المسؤولية	
اإلجتماعية	للشركات	2017

في	عام	2017،	واصلنا	اتباع	نهجنا،	بدءًا	من	المبادرات	التي	شجعت	
انضمام	أصحاب	الهمم	إلى	القوى	العاملة	وحتى	فعاليات	الجري	
التي	دمجت	عدائين	محترفين	من	أجل	تبادل	المعرفة	مع	عمالئنا	

بهدف	إكمال	التبرعات	للجمعيات	الخيرية،	ولقد	حرصنا	على	تغطية	
كافة	أعمدتنا	المستدامة	لتعزيز	المجتمعات	و	الحفاظ	على	البيئة	و	

الصحة	والعافية	و	اإلستثمار	في	التعليم	وتطوير	الموظفين.

أفضل	ما	شهدناه	هذه	السنة،	هو	تصنيفنا	من	قبل	مجموعة	
كورن	فيري	هاي	لنكون	من	بين	البنوك	الثالثة	األوائل	في	دول	

الخليج	وإدراجنا	ضمن	القائمة	العالمية	للشركات	ذات	األداء	
المتميز،	والتي	شملت	شركات	رائدة	من	قوائم	فورتشين	500 
ومؤشر	فوتسي	100،	وذلك	من	حيث	نتائج	مشاركة	الموظفين	

بالبنك.

فيكرام برادان
مدير إدارة األعمال المصرفية للشركات والمؤسسات



21

“ 

تعزيز
المجتمعات

ــا	التأكيــد	علــى	أنــه	فــي	مجــال	األعمــال	 لقــد	أردن
يمكــن	أن	يكــون	لــك	تأثيــرًا	إيجابيــًا	فــي	الشــأن	
اإلجتماعــي	وتحقيــق	األربــاح	فــي	نفــس	الوقت.”

ريم سعيد الغيث
مدير عام شركة إنيبل
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تعزيز المجتمعات

 تمكين أفراد أصحاب الهمم
من خالل المتجر المتنقل إلنيبل

تعاون	بنك	الفجيرة	الوطني	مع	إنيبل،	
الشركة	التابعة	لديزرت	جروب،	لدعم	
جهودها	في	تمكين	أصحاب	الهمم،	
وتشجيع	المشاريع	الصغيرة	وترويج	
نموذج	المؤسسات	اإلجتماعية	إلى	

شركات	أخرى.

إنيبل	هو	برنامج	اجتماعي	للمؤسسات	
يشّجع	أصحاب	الهمم	عبر	تعزيز	

مهاراتهم	في	تنظيم	المشاريع	من	
خالل	إنتاج	وترتيب	مجموعة	من	

أغراض	المنزل	والحدائق	.

للمساعدة	في	نشر	التوعية	حول	مهّمة	
إنيبل،	قام	بنك	الفجيرة	الوطني	برعاية	

متجر	متنقل	إنيبل	إلصحاب	الهمم	
اإلماراتيين	حيث	يقومون	بجولة	في	
جميع	أنحاء	الدولة	لبيع	منتجاتهم	بين	
المستشفيات	و	المدارس	و	الحدائق	

وأماكن	عامة	أخرى.

نجح	فريق	إنيبل	ببيع	منتجاته	
والمساهمة	في	نشر	الوعي	حول	
المواضيع	المتعلقة	بالحفاظ	على	

البيئة،	كما	أظهر	روح	المبادرة	وقدرته	

على	اإلندماج	بين	القوى	العاملة،	إذ	أن	
مبادرة	المتجر	المتنقل	من	إنيبل	تدعم	

جهود	بنك	الفجيرة	الوطني	الرامية	
إلى	رد	الجميل	للمجتمع	وتمكين	

أفراده.	كما	تنشر	المبادرة	رسالة	مهمة	
مفادها،	أن	كل	فرد	بما	فيهم	أصحاب	
الهمم،	يمكنهم	أن	يلعبوا	دورًا	مؤثرًا	
في	تحقيق	النمو	اإلقتصاد	الوطني.
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تعزيز المجتمعات

الدعم المستمر لمبادرة نداء القلوب الرحيمة

حملة التبرع بالدم

نداء	القلوب	الرحيمة	هي	مبادرة	لخدمة	بحاري	إمارة	
	،Mission to Seafarers	منظمة	تقودها	الفجيرة
والتي	تقدم	خدمات	صحية	وخدمات	دعم	طارئة	

للبحارين	على	مستوى	العالم.	تساهم	تبرعات	بنك	
الفجيرة	الوطني	في	تشغيل	»فالينغ	أنجيل«،	وهي	
مركب	تبحر	إلى	السفن	الراسية	قبالة	ساحل	إمارة	

الفجيرة،	وتقدم	لها	خدمات	تتراوح	بين	خدمة	الدخول	
إلى	اإلنترنت	وجلسات	تقديم	المشورة.	تستقبل	

فالينغ	أنجيل	أكثر	من	75	بحارًا	في	اليوم،	وأكثر	من	
2000	بحار	في	الشهر،	يستفيد	كل	واحد	منهم	من	

فترة	الراحة	التي	تقدم	له	بعيدًا	عن	قسوة	الحياة	في	
البحر.	ومن	خالل	تقديم	الّدعم	لمبادرة	نداء	القلوب	

الرحيمة	منذ	عام	2012،	فقد	جّدد	بنك	الفجيرة	الوطني	
تعهده	لدعم	المبادرات	في	مجتمعه	المحلي.

كان	عام	2017	عام	العطاء	في	دولة	
اإلمارات	العربية	المتحدة،	ونظم	بنك	

الفجيرة	الوطني	حمالت	تبّرع	بالدم	لدعم	
بنك	الدم	في	إمارتي	دبي	و	الفجيرة.

شهد	هذا	الحدث	السنوي	مشاركة	هائلة	
من	قبل	الموظفين	في	البنك	من	كافة	
األقسام.	تم	تنظيم	عملية	التبّرع	من	

قبل	فريق	طبّي	متخّصص	قام	بفحص	
كافة	المتبرعين	لضمان	استعدادهم	

للتبرع.

ساهمت	حملة	التبّرع	في	الجهود	
الوطنّية	لتشجيع	التبّرع	التطوعي.	

وساعدت	أيضًا	على	نشر	رسالة	االحتياج	
للتبرع	المنتظم	للدم	لمحدودية	

صالحيته.

للعام	الخامس	على	التوالي،	يتعهد	بنك	الفجيرة	الوطني	بالتبرع	بمبلغ	وقدره	
150,000	درهم	إماراتي	لنداء	القلوب	الرحيمة،	المبادرة	الخيرية	لدعم	البحارين	

العاملين	على	مرسى	إمارة	الفجيرة.
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تعزيز المجتمعات

التواصل خالل شهر رمضان
	منذ	عام	2012	يقوم	البنك	في	
شهر	رمضان	الكريم	حملة	تبرع	

بالمستلزمات	اليومية	حيث	أن	هذه	
المباردة	تزداد	توسعًا	في	كل	عام،	

فهي	واحدة	من	أكثر	المبادرات	الجاذبة	
لإلهتمام	في	البنك	حيث	يتعاون	

الجميع	على	إنجاحها.

يتم	تجميع	التبرعات	من	قبل	
الموظفين	من	كافة	الفروع	في	

إمارتي	دبي	والفجيرة،	وتتعاون	فرق	

العمل	المختلفة	لتوضيب	صناديق	
الهدايا	التي	تتضمن	اللوازم	األساسية	
للنظافة	الشخصية	المغلفة	بقميص	

يحمل	شعار	بنك	الفجيرة	الوطني	
اإلسالمي	)عدم	استخدام	أوراق	تغليف	

الهدايا	بهدف	الحفاظ	على	البيئة(.

لقد	تعاونا	أيضًا	مع	مؤسسة	الفجيرة	
للصحة	لتوزيع	مجموعات	الهدايا	داخل	

الخيمة	الرمضانية،	كما	تبرعنا	في	
العام	الحالي	بـ800	مجموعة	من	الهدايا	

باإلضافة	الى	الّتكّفل	بتأمين	الوجبات	
المقدمة	من	قبل	المؤسسة	ألكثر	من	

18,000	فرد	خالل	الّشهر	المبارك.	

قام	ِفريق	عمل	بنك	الفجيرة	الوطني		
أيضا	بزيارة	المخيمات	العّمالية	في	

الفجيرة	وتوزيع	أكثر	من	100	مجموعة	
من	الهدايا.	
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“ 

الحفاظ 
على البيئة

زيــارة	المحميــة	كانــت	تجربــة	ملفتــه	للغايــة	حيــث	
أنهــا	أّكــدت	مجــددًا	الحاجــة	إلــى	تزويــد	المجتمــع	
بالتوعيــة	فــي	الحمايــة	والحفــاظ	علــى	ثــراء	الّتنــّوع	

البيولوجــي.”

فينس كوك
الرئيس التنفيذي
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الحفاظ على البيئة

الحفاظ على الحياة البرية في وادي الوريعة الوطني

منذ	عام	2014،	تعاون	بنك	الفجيرة	
الوطني	مع	الجمعية	اإلماراتية	للحياة	
الفطرية	والصندوق	العالمي	للطبيعة	

لدعم	الحفاظ	على	حديقة	الوريعة	
الوطنية.

يمتد	وادي	الوريعة	إلى	أكثر	من	200 
كيلومتر	مربع	وُيعد	مأوى	ألكثر	من	
500	كائن	حي	معّرض	لإلنقراض،	
وقد	تم	االعتراف	بالوادي	كرقعة	

إيكوبيولوجية	من	قبل	حكومة	الفجيرة	
وقد	تم	تكليف	الجمعية	اإلماراتية	
للحياة	الفطرية	والصندوق	العالمي	

للطبيعة	لإلشراف	على	إنشاء	هذه	
المنطقة	كمحمية	وطنية	والتوسع	في	
جهود	الحفاظ	على	ذلك	الموقع	المتميز.

انضم	بنك	الفجيرة	الوطني	إلى	برنامج	
عضوية	الشركات	التابعة	إلى	جمعية	

اإلمارات	للحياة	الفطرية،	مساهمًا	بمبلغ		
50,000	درهم	إماراتي.	باإلضافة	إلى	ذلك	

قمنا	بإستخدام	شبكة	أجهزة	الصّراف	
اآللي	التابعة	لنا	لنشر	الوعي	وتمويل	

الحفاظ	على	المحمية	عبر	تشجيع	العمالء	
على	التبّرع	بدرهم	واحد	عند	كل	إستخدام	

لجهاز	الصراف	اآللي.

باإلضافة	إلى	العائدات	التي	تم	
تجميعها	من	شبكة	الصراف	اآللي	
للبنك،	ساهم	بنك	الفجيرة	الوطني	
بتبرع	يماثل	إجمالي	حجم	التبرعات	

التي	تم	جمعها	من	العمالء.	

يؤمن	بنك	الفجيرة	الوطني	بترك	أثر	
إيجابي	في	المجتمعات	التي	يعمل	

بها،	كما	أن	التعاون	مع	جمعية	
اإلمارات	للحياة	الفطرية	في	الحفاظ	

على	محمية	وادي	الوريعة	هو	
مصدر	فخر	كبير	لنا.
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سيرًا نحو  
بيئة خضراء 

فــي	عــام	2017،	بــدأ	بنك	الفجيــرة	الوطني	بعدد	من	المبادرات	
البيئيــة	داخــل	البنــك	ممــا	تــرك	أثــرًا	إيجابيــًا	مميــزًا	فــي	البيئــة	
وأماكــن	العمــل،	كمــا	ســاعد	علــى	توفيــر	الكثيــر	مــن	األمــوال.
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الحفاظ على البيئة

الطاقة الشمسية
نحن	نعيش	في	واحدة	من	أكثر	
المناطق	المشمسة	في	العالم	

وقد	وجهنا	اهتمامنا	لمصدر	الطاقة	
هذا	إلضاءة	الالفتات	الرئيسية	في	
المباني	المملوكة	من	قبل	بنك	

الفجيرة	الوطني	و	في	المرحلة	األولى	
من	مبادرة	الطاقة	الشمسية،	فإن	
المشاريع	المكتملة	هي	الفتات	

رئيسية	تعمل	بالطاقة	الشمسية	في	
مكتب	دبي	الرئيسي	والمركز	الرئيسي	
في	مبنى	الفجيرة	وفي	المنطقة	الحّرة	

والمباني	الموجودة	في	جبل	علي.	
بلغ	حجم	توفير	الطاقة	لكل	موقع	
نحو	8000	كيلوواط	/	السنة،	ووصل	
االنخفاض	في	انبعاثات	الكربون	إلى	

6000	كلغ	لكل	موقع.

 توفير الطاقة بإستخدام
مصابيح الليد الموفرة

مصابيح	الليد	الموفرة	تقودنا	إلى	
جعل	المباني	صديقة	للبيئة	لكونها	
تستهلك	طاقة	قليلة	باإلضافة	الى	

أنها	طويلة	األمد،	وقام	بنك	الفجيرة	
الوطني	بإستبدال	كل	مصابيح	غاز	
النيون	بمصابيح	الليد	الموفرة	في	

جميع	المباني،	كما	تم	ضم	المصابيح	
الموفرة	اإلستشعارية	في	قاعات	
اإلنتظار	والساللم	لمنظومة	توفير	
الطاقة.	ُقدرت	التكاليف	التي	تم	

توفيرها	بنحو	40	ألف	درهم	إماراتي	
في	السنة	الواحدة.

ورق صديق للبيئة
يشّكل	ورق	الطباعة	32	%	من	

المجموع	الكلي	لميزانية	تكاليف	
األدوات	المكتبية	بالبنك.	تم	استبدال	
الورق	بنوع	آخر	صديق	للبيئة	مصنوع	
من	قش	الشعير	وتم	استخدامه	في	
كافة	الفروع،	ووّفر	البنك	نحو	30,000 

درهم	إماراتي.

إعادة التدوير
تم	تخصيص	مركز	إلعادة	التدوير	في	
الفرع	الرئيسي	للبنك	في	إماراة	دبي.	

وفي	نهاية	العام،	كشفت	الحسابات	
أن	مبادرة	إعادة	التدوير	نتج	عنها	في	

 عام	واحد	5000	كلغ	من	األوراق
و	100	كلغ	من	الحبر	و	15	كلغ	من	
العلب	و50	كلغ	من	البالستيك.

ساعة األرض
ٌيبدي	البنك	دعمه	سنويًا	لساعة	

األرض	بإطفاء	األنوار	في	كافة	مباني	
فروع	بنك	الفجيرة	الوطني.

المشاريع المستقبلّية
نحن	ملتزمون	بأن	نكمل	مهّمتنا	لجعل	

عالمنا	صديق	للبيئة	ونأخذ	خطوات	
نحو	ذلك	كل	عام،	ننوي	تشغيل	%100	
من	مصابيح	الليد	الموفرة	في	كافة	
الفروع	خالل	سنة	واحدة.	المرحلة	

الثانية	من	مبادرة	الطاقة	الشمسية	
تتضمن	الفتات	شمسية	لكل	المباني	

المتبقية	وتركيب	ألواح	الطاقة	
الشمسية	في	مواقف	السيارات	

لتوليد	الطاقة.
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ENVIRONMENTAL 
CONSERVATION 

“ 

الصحة  
والعافية

ســلط	ســباق	الفجيــرة	للجــري	الّضوء	على	جمــال	إمارة	الفجيرة،	
وكان	شــرفًا	لــي	أن	أكــون	جــزًءا	مــن	ســباق	الجــري	األول	مــن	
نوعــه	هنــا،	الــذي	يســاعد	مجتمــع	الفجيــرة.	اســتمتعت	جــًدا	
بمشــاركتي	فــي	هــذا	الحــدث،	وفــوزي	بالمركــز	األول	كان	غيــر	
متوقعــًا	علــى	اإلطــالق.	وأتطلــع	إلــى	مبــادرات	الســنة	المقبلــة	

بفــارغ	الّصبــر.”

اداورك أبيرتا
الرابحة في سباق الـ١0 كيلومترات للنساء، سباق بنك الفجيرة الوطني للجري لعام 20١7
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الصحة والعافية

سباق في أحضان الطبيعة

تم	سباق	بنك	الفجيرة	الوطني	للجري	
برعاية	صاحب	السمو	الشيخ	محمد	

بن	حمد	بن	محمد	الشرقي،	ولي	عهد	
الفجيرة،	اشترك	أكثر	من	1500	عّداء	في	

افتتاح	السباق	السنوي،	الذي	أقيم	
خالل	عطلة	نهاية	األسبوع.	واشترك	

بالسباق	عدائين	من	جميع	المستويات	
والذين	احتفلوا	معًا	بروح	المشاركة	
في	سباقات	الـ3	كيلومترات،	والـ5 

كيلومترات	والـ10	كيلومترات.	سّلط	
السباق	الضوء	على	المناظر	الخالبة	

إلمارة	الفجيرة	خالل	مسار	العدائين	
في	الشوارع	مثل	الجامع	الكبير	وقلعة	
الفجيرة	باإلضافة	إلى	جبال	هاجر،	مما	

جعله	سباقًا	مشوقًا.
 

قام	بعض	أفضل	العدائين	اإلماراتيين	
ترك	بصمتهم	في	هذا	السباق	و	
حصل	وليد	صالح	الريس	المرتبة	

األولى	في	سباق	الـ5	كيلومترات.	وقد	
تم	تكريم	المغربي	أحمد	تمري	إلنهائه	
سباق	الـ10	كيلومترات	للرجال	خالل	

29	دقيقة	و47	ثانية.	وايضًا	تم	تكريم	
اداورك	أبيرتا	من	أثيوبيا	بفوزها	بسباق	

الـ10	كيلومترات	للسيدات	في	33 
دقيقة	و57	ثانية.

بعيدًا	عن	حماس	السباق،	كانت	
المكافأة	األكبر	هي	روح	المشاركة	التي	
تمتع	بها	العدائين	طوال	وقت	السباق.
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الصحة والعافية

التوعية بسرطان الثدي
سرطان	الثدي	هو	أكثر	أنواع	

السرطانات	المنتشرة	لدى	النساء	
عالميًا،	في	البلدان	المتطورة	وغير	
المتطورة.	اشترك	بنك	الفجيرة	

الوطني	مع	عيادة	ويل	ويمن	والتي	
وضحت	للموظفين	مخاطر	المرض	
وتم	توزيع	بعض	القسائم	للكشف	

المجاني.	تم	تشجيع	النساء	على	ارتداء	
اللون	الزهري	من	أجل	يوم	التوعية	

والمشاركة	في	مسابقة	األزياء	الزهرية.	
تم	إطالق	المبادرة	بالتزامن	مع	شهر	
التوعية	بسرطان	الثدي	وهو	شهر	

أكتوبر.

وعلى	غرار	ذلك،	تم	عقد	مبادرات	
تتعّلق	باليوم	العالمي	لمرض	السّكري	

و	اليوم	العالمي	ألمراض	القلب	
واليوم	العالمي	لمرض	التوّحد.

يوجا المكتب
قام	البنك	بتقديم	مبادرة	فريدة	من	
نوعها	والتي	استطاع	الموظفون	

ممارستها	يوميًا	وهي	يوجا	المكتب.	
تعّلم	الموظفون	حركات	بسيطة	
وسهلة	يمكن	أن	يتبعها	الموظف	

في	مكتبه	لتزيد	من	مرونة	الجسم،	
وتخفف	التعب	واإلرهاق.	العديد	من	
المشتركين	شعروا	بنشاط	فائق	مما	

ساعدهم	على	الّتركيز	في	عملهم	
اليومي.

محاربة فيروس الكبد الوبائي
فيروس	الكبد	الوبائي	يعتبر	مشكلة	

صحية	منتشرة،	وتم	مناقشتها	
في	البنك	من	خالل	عرض	تقديمي	
للموظفين.	تم	إعالمهم	عن	أسباب	
المرض	وطريقة	التشخيص	والعالج.	
واألهم	من	ذلك،	تم	إعالم	الموظفين	

أن	أفضل	طريقة	لمحاربة	األمراض	
المعدية	هي	كونهم	على	دراية	بأفضل	
الطرق	لمنع	انتشار	األمراض	والتحكم	

بها.

اليوم العالمي بدون تدخين
شارك	بنك	الفجيرة	الوطني		

المؤسسات	الحكومية	و	الغير	حكومية	
في	يوم	31	مايو،	وهو	اليوم	العالمي	
بدون	تدخين،	وذلك	للفت	االنتباه	

لمخاطر	التدخين	.

التوعية بمرض التهاب المفاصل
من	األسباب	الرئيسية	لمرض	التهاب	

المفاصل	هو	نمط	الحياة	و	يمكن	
تفادي	اإلصابة	بهذا	المرض	من	

خالل	برنامج	العافية	للموظفين،	تم	
تخصيص	فريق	من	الموارد	البشرية	
للرد	على	كل	إستفسارات	الموظفين	

ومشاركتهم	الحلول	التي	يمكن	إدراجها	
في	حياتهم	اليومية	من	أجل	صحتهم.

نادي جبل بديع للتسلق
وألهم	برنامج	العافية	بعض	موظفي	

شركة	أبوظبي	الوطنية	للمعارض	
لبدء	مبادرة	لتسلق	12	طابقًا	يوميًا.	
بدأ	النادي	بثالث	أعضاء	فقط،	ولكن	
بعد	اشتهار	النادي،	شارك	العديد	من	
موظفي	البنك	لجعل	هذه	المبادرة	

ناجحة.

 جوائز ضمان للصحة
المؤسسية لعام 20١7

شارك	بنك	الفجيرة	الوطني	للمرة	
األولى	في	حفل	توزيع	جوائز	ضمان	
للصحة	المؤسسية	لعام	2017.	تم	
إدراج	البنك	من	ضمن	المرشحين	

النهائيين	وأخذ	المركز	الثاني	في	فئة	
الصحة	والعافية	للمؤسسات.

التوعية الصحية للموظفين
موظفينا	يقضون	معظم	وقتهم	اليومي	في	مكان	عملهم،	ولذلك	فهو	من	الضروري	
أن	يركز	البنك	على	صحتهم	من	خالل	برنامج	بنك	الفجيرة	الوطني	للعافية،	قام	البنك	

بإطالق	بعض	المبادرات	الخاصة	بالعناية	بالصحة	على	مدار	العام.
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ENVIRONMENTAL 
CONSERVATION 

“ 

االستثمار   
في التعليم

فــي	بنــك	الفجيــرة	الوطنــي،	نحــن	نرى	أننا	أكثر	مــن	مجرد	بنك؛	
فنحــن	شــركاء	مــع	عمالئنــا	واســتثماراتنا	متعلقــة	برؤيتهــم	
وهــم	فــي	نمــو	مســتمر.	تلــك	المنصــات	التــي	تعتمــد	علــى	

تبــادل	المعرفــة	تعــزز	مــن	نهجنــا	القائــم	علــى	الشــراكة.”

فيكرام برادان
مدير إدارة أعمال المصرفية للشركات والمؤسسات



34

STRENGTHENING COMMUNITIES االستثمار في التعليم

كلما زدت معرفة، زدت نموًا

 NBF	دورات	في	المتحّدثون
Knowledge Series	شملوا	كبار	

المحللين	من	معهد	التمويل	الدولي،	
وبرايس	ووتر	هاوس	كوبرز	وتومسون	
رويترز،	ومن	خالل	خبراتهم	وتجاربهم،	
استطاعوا	أن	يتطرقوا	إلى	المواضيع	
األكثر	أهمية	والتي	ُتعد	محور	اهتمام	
أصحاب	األعمال	التجارية.	وشملت	

المواضيع	التي	تناولوها:	آخر	التطورات	
في	سوق	الّسلع	والنقد	في	المنطقة،	

وتطبيق	ضريبة	القيمة	المضافة	وآخر	
المستجدات	حول	تعديالت	المذكرات	
والبنود	الخاصة	بالمؤسسات	وقانون	
اإلفالس	الجديد	الذي	يشمل	أحكام	
تضمن	بيئة	مالئمة	لألعمال	التجارّية	

واستقطاب	اإلستثمار.	إن	قانون	
اإلفالس	الجديد	يوفر	خيارات	جديدة	
لمساعدة	الشركات	على	النهوض	

بأعمالهم.

 NBF Knowledge Series	عن	نتج
ردود	أفعال	إيجابية	عند	عمالئنا	الذين	

شاركوا	في	المناقشات.	إن	بنك	
الفجيرة	الوطني	على	ثقة	بأن	الرؤى	
التى	طرحتها	المناقشات	ستساعد	

عمالئنا	على	اقتناص	الفرص	حتى	أثناء	
التحديات	المطروحة	من	قبل	السوق	

االقتصادي	العالمي.

 NBF Knowledge	التوالي	على	الثانية	للسنة	الوطني	الفجيرة	بنك	استضاف
Series	حيث	جمع	بين	أكثر	من	500	رؤساء	أعمال	من	دولة	اإلمارات	العربية	المتحدة	
ومحللين	في	سلسلة	من	الدورات	اليومية	في	إمارة	الفجيرة	و	أبوظبي	ودبي.	دارت	

النقاشات	خالل	الدورات	حول	التوجهات	والتحديات	التي	تواجهها	الشركات	في	سوق	
العمل	اإلماراتي	وقد	وّفر	البنك	لعمالئه	معلومات	عن	آخر	المستجدات	في	السوق	

لمساعدتهم	في	الحفاظ	على	أعمالهم	وتطويرها.
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االستثمار في التعليم

إعداد الجيل القادم للنجاح

شهد	البرنامج	في	العام	الحالي	
مشاركة	من	قبل	14	شخصًا	وتطرق	
إلى	مواضيع	تتضّمن	التقارير	المالية	

للشركات	واالعتمادات؛	وعائدات	
حملة	األسهم؛	واإلستثمار	والتمويل؛	
وتمويل	الديون	ومقاييسها.	استفاد	
المشاركون	من	الرؤى	الهامة	الخاصة	
بكيفية	إدارة	األعمال	بنجاح	وإدامتها	
لألجيال	القادمة.	وفقًا	للبحث	الذي	

قامت	به	شركة	ماكنزي	ومجلس	
الشركات	العائلية	الخليجية،	فإن	ما	

يقارب	من	1.2	إلى	1.3	تريليون	دوالر	
مقّرر	أن	يرثها	األجيال	الحالية	عن	
أهلهم	في	الـ10	سنوات	القادمة.	

تساهم	الشركات	العائلّية	بشكل	كبير	
في	النمو	اإلقتصادي	لدولة	اإلمارات	

العربية	المتحدة	لكن	الزال	هناك	
حاجة	لدعم	تلك	الشركات	من	خالل	

التخطيط	المستمر	لألجيال	القادمة	
وذلك	عن	طريق	المشاركة	بالمعرفة	

 NBF	فبرنامج	األساسية،	التجارية
GenNext	يضمن	لعمالئنا	خلق	
مسارات	قوّية	للقيادات	الشبابية	
للمساهمة	في	تعزيز	تجاراتهم	
والحفاظ	عليها	لألجيال	القادمة.

أقام	بنك	الفجيرة	الوطني	للسنة	الثالثة	على	الّتوالي	مبادرة	NBF GenNext	كجزء	من	
NBF Knowledge Series.	هذا	البرنامج	يقوم	بتدريب	األجيال	القادمة	من	عمالئنا	
أصحاب	األعمال	بهدف	اّتخاذ	مناصب	قيادية.	ويتم	تنسيق	البرنامج	من	ِقبل	وكالة	
فيتش	للتعليم،	وهي	موّرد	رئيسي	للتعّليم	وتطوير	الحلول	لخدمات	القطاع	المالي.	
دورات	البرنامج	التدريبية	لم	تكن	فقط	الكتشاف	المبادئ	المالية	األساسية	الخاصة	

باألعمال	التجارية،	بل	أيضًا	رّكزت	على	الكفاءات	اإلدارية	والمهارات	القيادّية.
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ENVIRONMENTAL 
CONSERVATION 

“ 

تطوير    
الموظفين

نســعى	دائمــًا	لخلــق	بيئــة	عمــل	تحفيزّيــة	تســمح	
للموظفين	بالوصول	إلى	طموحاتهم	الشــخصية	

وتمكنهــم	مــن	تحقيــق	تطورهــم	المهنــي.”

عبدالله العطر
رئيس الموارد البشرية 
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STRENGTHENING COMMUNITIES تطوير الموظفين

تعزيز المهارات اإلماراتية

بنك	الفجيرة	الوطني	ملتزم	بتقديم	
مبادرات	لتوظيف	مواطني	دولة	
اإلمارات	والذي	يظهر	ذلك	بكفاءة	

في	نسبة	الموظفين	المواطنين	على	
مستوى	البنك	والتي	وصلت	إلى	

36.42%	في	عام	2017،	وهو	ما	يعتبر	
أعلى	من	المتوسط	على	مستوى	
القطاع	المصرفي،	ونحن		في	بنك	
الفجيرة	الوطني	نأخذ	عملية	تطوير	
األجيال	المقبلة	من	الموظفين	
المواطنين	باعتباره	أولوية،	ولهذا	

السبب	نحن	ندعم	مبادرات	توظيف	
مواطني	دولة	اإلمارات	عبر	تقديم	
الدعم	للخرجين	بعد	إتمام	دراستهم	
ومساعدتهم	في	تطوير	مهنتهم	
لضمان	توفير	بيئة	عمل	تناسبهم.

ويوفر	البنك	فرص	عمل	للمواهب	
المحلية	عبر	عدد	من	معارض	

التوظيف	المتخصصة	في	كافة	أنحاء	
الدولة،	كما	طّور	بنك	الفجيرة	الوطني	
برامج	حول	إدارة	الشركات	لتعزيز	النمو	
الوظيفي	لدى	المواطنين،	من	خالل	
منصات	مختلفة	مثل	برامج	التدريب	

اإلداري	للخرجين	الجدد	وبرنامج	التطور	
المهني	للموظفين،	حيث	تسهم	تلك	

البرامج	في	تطوير	حياتهم	المهنية	
عبر	تدريبهم	على	المثابرة	والنجاح	
في	المهام	األكثر	تعقيدًا	وتحديًا.	

وأدى	نجاح	تلك	المبادرات	إلى	تحسن	
ملحوظ	في	أداء	الموظفين.

ولدينا	أيضًا	برنامج	التنمية	الوطنية	
للموظفين	اإلمارتيين	في	البنك	

لدعمهم	في	حياتهم	المهنية،	وفي	
الوقت	ذاته	يسعى	البنك	إلى	لعب	دوٍر	
مهم	في	تعزيز	مكانة	المرأة	اإلماراتية	
ضمن	القوى	العاملة،	وهو	ما	يظهر	

على	مستوى	الكوادر	اإلدارية	من	
 النساء	الالتي	يقمن	بإدارة	وإشراف
ما	يقارب	ُثلث	فروعنا	الثمانية	عشر	

على	مستوى	الدولة.

وخالل	فعالية	جوائز	التميز	بالموارد	
البشرية	في	الشرق	األوسط	السنوية	
السابعة،	تم	تصنيفنا	بين	أفضل	ثالث	
مؤسسات	في	المنطقة	بسبب	برامج	
التوطين	التي	نقدمها	وجهودنا	الخاصة	

بتوظيف	المواطنين.
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مشاركة الموظفين

في	دراسة	بحثية	أجرتها	»هاي«	في	
ديسمبر	2016،	تم	تصنيف	بنك	

الفجيرة	الوطني	كواحد	من	أفضل	
البنوك	في	المنطقة	من	حيث	رضا	
الموظفين	بفضل	المبادرات	الخاصة	
بالتنمية	اإلجتماعية	وتنمية	المواهب	
والصحة.	وتم	تضمين	بنك	الفجيرة	

الوطني	من	قبل	»هاي«	في	مجموعة	
المنظمات	ذات	األداء	المهني	العالي.	

ونحن	نسعى	جاهدين	نحو	توفير	بيئة	
محفزة	للعمل	تسمح	لموظفينا	

بتحقيق	التنمية	الشخصية	والمهنية	
التي	يريدونها	عن	طريق	االشتراك	

المنتظم	لموظفينا	وتمكينهم	من	
خالل	مزيج	من	المبادرات	الخاصة	

بالتنمية	اإلجتماعية	وتنمية	المواهب،	
فقد	تم	تصنيف	بنك	الفجيرة	الوطني	
من	ضمن	أفضل	البنوك	في	المنطقة	

بخصوص	رضا	الموظفين.

ويهدف	برنامج	الموظفين	الخاص	
بالصحة،	وهو	األول	من	نوعه،	

بالتعاون	مع	شركة	أكسا	ايكاس،	إلى	
تحسين	التوازن	بين	الحياة	والعمل	لدى	
الموظفين.	وتقدم	هذه	المبادرة	خدمة	
إستشارية	مجانية	وسرية	تسعى	إلى	

تمكين	الموظفين	من	التفاعل	بطريقة	
أفضل	مع	التحديات	اليومية.

ويعمل	البنك	باستمرار	على	تنظيم	
مختلف	الفعاليات	مثل	البولينج	
والكريكيت	وبطوالت	كرة	القدم،	

وتلقى	تلك	النشاطات	مشاركة	كبيرة	
من	قبل	الموظفين.	ولقي	نادي	بنك	

الفجيرة	الوطني	للجري،	والذي	بدأ	
كنشاط	ترفيهي	للحفاظ	على	صحة	
الموظفين،	الكثير	من	المشاركة	من	
الموظفين	مما	أدى	إلى	إنشاء	سباق	

بنك	الفجيرة	الوطني	للجري.

اليوم	العائلي	السنوي	الخاص	ببنك	
الفجيرة	الوطني	هو	الحدث	األهم	في	
التقويم	اإلجتماعي	للبنك	حيث	يجمع	

بين	الموظفين	واإلدارة	لإلحتفال	
كأسرة	واحدة.

الموظفون	في	بنك	الفجيرة	الوطني	هم	أكثر	مشاركة	وحماسًا	من	العاملين	في	القطاع	
المصرفي	المحلي	واإلقليمي،	وهذه	حقيقة	يدعمها	اإلستبيان	السنوي	الرابع	لمشاركة	

الموظفين	والتي	تم	إجرائها	من	قبل	مجموعة	كورن	فيري	هاي.

تطوير الموظفين
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تتطلب	منا	اإلستدامة	التركيز	على	تحسين	أدائنا	لتوليد	منافع	
طويلة	األجل	ذات	فوائد	ملموسة	للعمالء	والمساهمين	و	

المستثمرين	و	الموظفين	والمجتمعات.	كما	أنها	تتطلب	مّنا	
تعزيز	المنفعة	العامة	الهادفة	والمسؤولة.	ونحن	نحرص	على	
المحافظة	على	النظام	اإليكولوجي	الذي	نعيش	فيه	وجعله	
مستدامًا	إذ	أن	النمو	الشامل	هو	جزء	ال	يتجزأ	من	أهدافنا	

اإلستراتيجية	وأعمالنا	التجارية.	وهذا	ال	ُيقاس	باألداء	المالي	وحده،	
بل	أيضًا	باألداء	المتعلق	بالبيئة،	والحوكمة	واألثر	اإلجتماعي	

وغيرها	من	المكونات	الرئيسية	لإلستمرار.

وتحقيقًا	لهذه	الغاية،	نحن	نهدف	إلى	خلق	نهج	إستدامة	سليمة،	
منبعثة	من	مبادئنا	وقيمنا	األساسية،	والذي	يساهم	في	توسيع	

نطاق	أهدافنا	المتمثلة	في	تطوير	مجتمعاتنا.

مع	التطور	السريع	في	العديد	من	الجهات،	
سيأتي	المستقبل	بمجموعة	من	التحديات	

الجديدة	التي	ستؤثر	على	ركائز	أعمالنا	
المستدامة	لتعزيز	المجتمعات	المحلية	
و	الحفاظ	على	البيئة	و	الصّحة	والعافية	

واإلستثمار	في	التعليم	وتطوير	المواطنين.	
لكننا	واثقين	بقدرتنا	في	معالجة	كافة	

القضايا	مسبقًا.

إستدامة	الغد
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