
بنــك الفجيــرة الوطنــي 
فــي لمحة







أســس بنــك الفجيــرة الوطنــي علــى مــر الســنين، ســجًال 
ثابتًا للتميز في المجاالت التي اختارها. 

ويرتكــز هــذا األداء العالــي المســتمر علــى التــزام البنــك 
المصلحــة  أصحــاب  جميــع  مــع  شــفافة  عالقــة  لبنــاء 
والمســاهمين والجهــات التنظيميــة والعمــالء والموظفيــن 

والموردين على حد سواء.

القــدرة علــى  لــن تمنحنــا فقــط  المشــاركات  مثــل هــذه 
تقديــم رؤيــة أعمــق فــي ســبيل تطويــر البنــك، بــل ســوف 
تقــدم فهمــًا أفضــل لوجهــات نظــر وتطلعــات مجموعــات 

أصحاب المصلحة الرئيسيين. 

هــذا الملخــص هــو جــزء مــن جهودنــا المتواصلــة إلبــراز إنجــازات البنــك 
مؤخــرًا وتســليط الضــوء علــى تلــك المجــاالت والتــي بمقدورنــا العمــل 

عليها معًا في شراكة حقيقية لتحقيق إنجازات أكبر.

بينمــا يواصــل بنــك الفجيــرة الوطنــي مســيرته ليكــون الشــريك المالــي 
االهتمــام  مــع  المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  فــي  لألعمــال 
دعمكــم  ســيكون  والشــخصية،  المهنيــة  المصرفيــة  باالحتياجــات 
أساســًا الســتمرار نجاحنــا، وبنفــس الطريقــة التــي نســعى ألن نكــون 

فّعالين في نجاحكم.
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نشارككم من 
أجل النمو



ُطموحاتنــا
نحــن نؤمــن بتعزيــز العالقــات المثمــرة مــع عمالئنــا مــن 
خــالل تقديــم أفضــل الخدمــات الماليــة ودعــم العمــالء. 
وبالمثــل، فإننــا نســعى جاهديــن لخلــق بيئــة محفــزة 
ــة  ــا بتحقيــق أقصــى قــدر مــن التنمي تســمح لموظفين

الشخصية والمهنية الخاصة بهم.

مــن نحن
ُيقــّدم البنــك خدمــاٍت متكاملــة مــع الخدمــات المصرفيــة 
مجــال  فــي  والخبــرات  التجاريــة  واألعمــال  للشــركات 
التمويــل والتجــارة باإلضافــة إلــى مجموعــة متزايــدة مــن 
ــارات المصرفيــة الشــخصية والخدمــات المتوافقــة  الخي
مــع الشــريعة اإلســالمية. مــن خــالل االســتفادة مــن 
خبرتنــا المصرفيــة العريقــة ورؤيتنــا الســوقية داخــل إمــارة 
الفجيــرة ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، متمســكين 
عمالئنــا  مــع  دائمــة  عالقــات  لبنــاء  الجيــد  بوضعنــا 

ومساعدتهم على تحقيق أهداف أعمالهم.

الشــركات التابعــة
إن بي اف للخدمات المالية ش.م.ح

إن بي اف كابيتال المحدودة
إن بي اف ماركتس (كايمان) المحدودة

العمليــات
تأســس في أكتوبر ١٩٨٢ وبدأ عملياته في 

٢٠ سبتمبر ١٩٨٤.

الملكيــة
نحــن نتباهــى بقاعــدة قويــة ومســتقرة لمســاهمينا وأعضــاء 
ــك. ونحــن  ــر البن ــل وتطوي ــى المــدى الطوي ــن بالنمــو عل ملتزمي
 .‘NBF’ تحت رمز (ADX) ُمدرجون في سوق أبوظبي لألوراق المالية

٢٢,٦٥٪

٥,٧١٪

٩,٧٨٪

٤٠,١٩٪

٢١,٦٦٪

دائرة الصناعة واالقتصاد 
- حكومة الفجيرة

شركة عيسى صالح القرق ذ.م.م

مؤسسة دبي لالستثمارات 
الحكومية

شركة الفجيرة لالستثمار

مواطني / شركات دولة اإلمارات 
العربية المتحدة 

الحقائــق
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الخدمــات  مجــاالت  فــي  والتخصــص  الخبــرة  البنــك  لــدى 
التجاريــة  المصرفيــة  واألعمــال  للشــركات  المصرفيــة 
والتمويــل التجــاري، باإلضافــة إلــى مجــال المعــادن الثمينــة 
خدماتنــا  نطــاق  بتوســيع  قمنــا  وقــد  والخزينــة.  واأللمــاس 
خيــارات  مــن  متناميــة  مجموعــة  فقــط  ليــس  لتشــمل 
الخدمــات  ومــن ضمنهــا  الشــخصية  المصرفيــة  المنتجــات 
الشــريعة  مــع  متوافقــة  ومنتجــات  المميــزة  المصرفيــة 
اإلســالمية، ولكــن تــم أيضــًا تقديــم حلــول متخصصــة مــن 
خدمــات تمويــل المعــدات والمعامــالت العالميــة وخدمــات 
استشــارية مفصلــة مــن خــالل شــركتنا التابعــة المســتقلة؛ 

وهي شركة إن بي اف كابيتال المحدودة.

كوننــا البنــك الوطنــي إلمــارة الفجيــرة، فإننــا ُنحافــظ علــى 
ــا أيضــًا  ــا األم، كمــا أنن ــا القــوي لدعــم طموحــات إمارتن تركيزن

ملتزمون بدعم نمو اقتصاد اإلمارات العربية المتحدة كُكل.

التزاماتنــاالتركيــز علــى األعمال

المســاهمين
عوائــد مســتدامة علــى المــدى الطويــل.

الموظفيــن
النزاهــة والشــفافية والدعــم ومــكان رائــع للعمــل.

الهيئــات التنظيميــة
بنــك يّتســم بالمســؤولية مــع حوكمــة مثاليــة.

المجتمــع
تعزيــز التنميــة واالســتدامة واالقتصــاد والتطويــر 

البيئــي واالجتماعــي.

“

“
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مســتقر

موديز

BBB+
A-2

مســتقر

كابيتــال انتيليجنــسستاندرد أند بورز

طويل األجل

قصيراألجل

التوقعات المستقبلية

التصنيــف االئتمانــي

امتيــاز راســخ كجهــة متخصصــة فــي التجــارة واألعمــال 
المصرفيــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. يعمــل 
قويــة.  ورســملة  الســيولة  عاليــة  عموميــة  بميزانيــة 

- ستاندرد أند بورز

ــد الدخــل  تعكــس دعامــات رأس المــال الســليمة تولي
ثابتــة  ودائــع  قاعــدة  بهمــا؛  واالحتفــاظ  القــوي 
للشــركات واألعمــال التجاريــة ومحــرك محــدود لتحويــل 
والســيولة.  الصلــب  والتمويــل  االســتحقاق  تاريــخ 

- موديز
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الشــريك المالــي لألعمــال، ونركــز علــى 
احتياجاتــك الشــخصية والمهنيــة

-
-
-
-

تزويــد عمالئنــا بخدمــات ماليــة اســتثنائية.
تطويــر التوجــه القــوي للشــراكة مــن خــالل الخدمــة واالبتــكار.

تقديــم بيئــة عمــل محفــزة حيــث يمكــن لألفــراد االســتفادة مــن إمكانياتهــم لتحقيــق آفــاق جديــدة.

العمــل علــى أعلــى مســتوى مــن االحتــراف، مــع المســاهمة فــي نمــو وتقــدم المجتمعــات التــي نعمــل فيهــا.

ن
نزاهة

ف
فريق عمل 

واحد ومتماسك

ت
تبادل 

اإلحترام

خ
خدمة 

متميــزة

ر
روح التفاني 

والشغف بالعمل

رؤيــة ورســالة وقيم 
بنــك الفجيــرة الوطنــي

٤



عالمتنــا 
التجاريــة

ينمو من قوة إلى قوة
كبنك وعالمة تجارية.

شركة إن بي اف للخدمات 
المالية ش.م.ح

تأّسست في ديسمبر ٢٠٠٤ كشركة 
ذات مسؤولية محدودة وتعمل 

في المنطقة التجارية الحرة بإمارة 
الفجيرة، وتقدم الشركة للبنك 

خدمات الدعم األساسية.

شركة إن بي اف كابيتال 
المحدودة

مقرها في مركز دبي المالي 
العالمي والتي تخضع لرقابة 

سلطة دبي للخدمات المالية. 
تقوم بتقديم خدمات االستشارات 

المالية لعمالئها منذ مايو ٢٠١٣.

إن بي اف ماركتس (كايمان) 
المحدودة

تأسست الشركة في ٣١ يناير لتقديم 
خدمات الدعم للبنك للدخول في 

معامالت صرف العمالت األجنبية 
والمشتقات مع المؤسسات/األطراف 
المقابلة وفقًا لشروط وأحكام الرابطة 

الدولية للمقايضات والمشتقات (إيسدا).

إن بي اف 
اإلسالمي

توفيرالحلول المصرفية وفقًا للقيم 
اإلسالمية. انطالقًا من روح ومبادئ 
وأهداف الشريعة اإلسالمية، تعتبر 
الحلول المصرفية المبتكرة إلن بي 

اف اإلسالمي دليًال مثاليًا على 
وسائل الراحة الحديثة التي تخدم 
التقاليد العريقة. وقد تم إطالق 

العمليات اإلسالمية في عام ٢٠١٤.
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ــا  عملياتن
نظــرة عامة

١٠٪

٥٨٪
٩٪
٦٪

٢٧٪
١٠٠٪

٥٦٪
١٩٪
٨٪

١٧٪
١٠٠٪

خلق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

مزيج األعمال

قنوات الخدمة

المنتجات وااليرادات

التكاليف

صافي العوائد

الدخلالموجودات

الخدمات المصرفية للشركات
الخدمات المصرفية لألعمال
الخدمات المصرفية لألفراد

الخزينة وإدارة الموجودات والمطلوبات
المجموع

مركز االتصال٤٨ جهاز صراف آلي١٨ فرعًا ٣ شركات
 تابعة

 فريق مبيعات/مدراء
عالقات 

الخدمة المصرفية عبر 
االنترنت والهاتف المحمول

خدمات مالية أخرىاإليداعات/ اإليداعات اإلسالميةالقروض/ التمويل اإلسالمي االستثمارات/ االستثمارات اإلسالمية

صافي إيرادات الفوائد
 ٪٦٧ من الدخل التشغيلي

صافي إيرادات غير مرتبطة بالفوائد
٪٣٣ من الدخل التشغيلي

مصاريف إدارية أخرىاستهالك وإطفاءمصاريف الموظفين

٪٩ من الدخل التشغيلي٪٢ من الدخل التشغيلي٪٢٣ من الدخل التشغيلي

العائد على متوسط حقوق الملكيةصافي األرباح

٪٣٤ من الدخل التشغيلي

بناًء على ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

٦



تركــز قطاعــات األعمــال فــي بنــك الفجيرة 
الوطنــي بالمقارنــة مــع القطــاع المصرفــي

المصدر: النشرة اإلحصائية للمصرف المركزي ديسمبر ٢٠١٧

يسعى بنك الفجيرة الوطني إلى أن يكون مختلفًا من خالل التركيز بشكل واضح على قطاعات معينة من القطاع المصرفي وتأسيس خبرته في هذه القطاعات.
وقد سمح هذا التركيز للبنك بتطوير فهم استثنائي للدوافع الرئيسية القتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة واالقتراب من فهم احتياجات عمالئنا.

القطاع المصرفي
(كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧)

تصنيع ٪٥

الكهرباء والغاز 
والمياه ٪١

اإلنشاءات 
والعقارات ٪٢١

تجارة ٪١١

النقل والتخزين 
واالتصاالت ٪٤

مؤسسات مالية 
(باستثناء البنوك) ٪٩

حكومة ٪١٢

قروض شخصية ٪٢٨

أخرى ٪١٠

الزراعة ٪٠,١
المحاجر والتعدين ٪١

بنك الفجيرة الوطني
(كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧)

الزراعة ٪٠,٤ المحاجر والتعدين ٪٢

تصنيع ٪١٦

الكهرباء والغاز 
والمياه ٪١

اإلنشاءات 
والعقارات ٪٨

تجارة ٪٣٥

النقل والتخزين 
واالتصاالت ٪٥

مؤسسات مالية 
(باستثناء البنوك) ٪١

حكومة ٪٢

قروض شخصية ٪١٢

أخرى ٪١٨
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البيئــة 
التشــغيلية



النظــرة اإلقتصاديــة لدولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة
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 الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي (مليار دوالر أمريكي)

 نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي (٪)

 الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد، دوالر أمريكي

 التضخم (٪)

 رصيد الحساب الجاري (الناتج المحلي اإلجمالي ٪)

 السكان (بالمليون)

مــن المتوقــع أن ينمــو اقتصــاد دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي 
حــدود ٪٢٫٨ إلــى ٪٣,٥ للســنوات الثــالث القادمــة مــن ٪١,٨ فــي عــام 
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  اقتصــاد  يتفــوق  أن  المتوقــع  مــن   .٢٠١٧
المتحــدة مــن حيــث النمــو خــالل العقــد المقبــل فــي الشــرق األوســط. 
ســيجذب  القــوي  التشــغيلي  واإلطــار  المتنــوع  نموهــا  مصــدر 
معــرض  مــن  الدولــة  ستســتفيد  كمــا  واالســتثمارات.  الصــادرات 
إكســبو ٢٠٢٠ المزمــع إقامتــه فــي دبــي. علــى المــدى القصيــر، يمكــن 
للوضــع اإلقليمــي والوضــع السياســي فــي المنطقــة التأثيــر علــى 

معدالت النمو المتوقعة.

مــن المتوقــع أن ينتعــش النشــاط االقتصــادي فــي دولــة اإلمــارات 
خــالل عــام ٢٠١٨ ومــا بعــده، حيــث يعود إنتاج النفــط إلى النمو في 
أبوظبــي كمــا أن المكاســب التــي تحققــت فــي أســعار النفــط تزيــد 
مــن ثقــة رجــال األعمــال والمســتهلكين. وستســتمر بيئــة األعمــال 
المواتيــة والتنويــع االقتصــادي الكبيــر فــي خلــق فــرص اســتثمارية 
عديــدة، مــع وضــع قطــاع البنــاء والســياحة واألعمــال اللوجســتية 

لتحقيق نمو سريع. 

يتمتــع إقتصــاد دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بواحــد مــن أكثــر 
االقتصــادات تنوًعــا فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي وبيئــة 
البنــك  فــي تصنيــف  المنطقــة.  فــي  األكثــر مالءمــة  األعمــال 
الدولــي حــول ســهولة عمليــة تقييــم األعمــال لعــام ٢٠١٨، جــاءت 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي المرتبــة ٢١ أعلى مــن نظرائها 
في دول مجلس التعاون الخليجي، بعد أن كانت في المرتبة ٢٦ في 

العام الماضي.

المصدر: بيزنس مونيتور الدولية - مارس ٢٠١٨ - تقرير التوقعات لمدة ١٠ سنوات
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إمــارة الفجيــرة - 
أهميــة اســتراتيجية وإقليميــة

الفجيــرة هــي واحــدة مــن اإلمــارات الســبع التــي تجعــل دولــة 
الشــرقي  الســاحل  تقــع علــى  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
ــج عمــان. وهــي تشــتهر بشــواطئها  ــى طــول خلي ــالد عل للب

وجبال الحجر التي تمتد عبر أغلب المساحات من اإلمارة.

تعتبــر الفجيــرة ثانــي أكبــر مينــاء لتزويــد الســفن بالوقــود فــي 
العالــم بعــد ســنغافورة، وتفتخــر اإلمــارة ببعــض مــن مرافــق 

التخزين األكثر تقدًما في العالم. 

العربيــة  بالجوهــرة  الفجيــرة  إمــارة  إلــى  يشــار  مــا  غالبــًا 
دولــة  فــي  آمنــة  ســياحية  وكوجهــة  لجمالهــا، وضيافتهــا 
تعتبــر  الحاضــر  الوقــت  وفــي  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 

الوجهة المفضله للزوار األوروبيين.

تشمل أبرز المشاريع 
االستراتيجية في الفجيرة ما يلي: 

الفجيــرة  ومطــار  للمطــارات  أبوظبــي  شــركة  وقعــت 
الدولــي مذكــرة تعــاون لوضــع خطــة تطويــر رئيســية مــن 
الفعــال  التوســع  برنامــج  تســليم  تتضمــن  أن  شــأنها 
والمناســب لمطــار الفجيــرة الدولــي، ومــن المؤكــد أنــه 

سيعود بالنفع على سياحة اإلمارة وأعمال القطاعات.

قــد تــم االنتهــاء مــن خطــط تطويــر المجمعــات الســكنية 
وسيســتمر  الفجيــرة،  مدينــة  فــي ضواحــي  والمناطــق 
المشروع حتى عام ٢٠٣٠. وقد بدأ العمل في مدينة محمد 
الســكنية  الوحــدات  تضــم  التــي  الســكنية  زايــد  بــن 

والمساجد والمدارس والعيادات والحدائق العامة.  

ــؤة الســوداء  ــة التوســع الســابعة لمشــروع اللؤل إن مرحل
التــي أطلقهــا فوبــاك هورايــزون الفجيــرة ســتمكن أكبــر 
الناقــالت فــي العالــم مــن الرســو فــي مينــاء الفجيــرة، 
ــرة باعتبارهــا ليســت  ــى ترســيخ ســمعة الفجي وتعمــل عل
فــي  بالوقــود  الســفن  لتزويــد  مينــاء  أكبــر  ثانــي  فقــط 

العالم، ولكن مركزًا عالميًا للمنتجات النفطية المكررة.
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نظــرة عامــة عن
بنــك الفجيــرة الوطنــي



أعضــاء مجلــس إدارة 
بنــك الفجيــرة الوطنــي

أعضاء مجلس اإلدارة وعضوياتهم الخارجية

سمو الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي
رئيس مجلس اإلدارة - بنك الفجيرة الوطني
رئيس دائرة الصناعة واالقتصاد - حكومة الفجيرة

رئيس سلطة ميناء الفجيرة
رئيس إدارة شركة الفجيرة للبترول

رئيس مجلس إدارة مجموعة الفجيرة الوطنية

سعادة "سير" عيسى صالح القرق
نائب رئيس مجلس اإلدارة - بنك الفجيرة الوطني
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 
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أعضــاء مجلــس إدارة 
بنــك الفجيــرة الوطنــي

أعضاء مجلس اإلدارة وعضوياتهم الخارجية

الشيخ حمد بن صالح بن محمد الشرقي
عضو مجلس اإلدارة - بنك الفجيرة الوطني

نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفجيرة الوطنية
رئيس مجلس إدارة الشرق للرعاية الطبية 

(مجموعة الرعاية الطبية لمجموعة الفجيرة الوطنية) 

السيد/ حسين ميرزا الصايغ
عضو مجلس اإلدارة - بنك الفجيرة الوطني

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 االحتياجات الخاصة
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أعضــاء مجلــس إدارة 
بنــك الفجيــرة الوطنــي 

أعضاء مجلس اإلدارة وعضوياتهم الخارجية

د. سليمان موسى الجاسم
عضو مجلس اإلدارة - بنك الفجيرة الوطني

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 أبوظبي

السيد/ سيف سلطان السالمي
عضو مجلس اإلدارة - بنك الفجيرة الوطني

المدير العام لمجموعة الفجيرة الوطنية
عضو مجلس إدارة شركة الفجيرة الوطنية للتأمين

الرئيس التنفيذي لشركة الفجيرة لالستثمار

السيد/ محمد عبيد بن ماجد العليلي
عضو مجلس اإلدارة - بنك الفجيرة الوطني

المدير العام لدائرة الصناعة واالقتصاد - حكومة الفجيرة
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أعضــاء مجلــس إدارة 
بنــك الفجيــرة الوطنــي 

أعضاء مجلس اإلدارة وعضوياتهم الخارجية

السيد/ عبدالله فريد القرق
عضو مجلس اإلدارة - بنك الفجيرة الوطني

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

السيد/ أحمد سعيد الرقباني
عضو مجلس اإلدارة - بنك الفجيرة الوطني

رئيس مجلس إدارة شركة الفجيرة لصناعات البناء
عضو مجلس إدارة شركة الطيف لالستثمار

عضو مجلس أمناء جامعة الفجيرة
مدير عام مجموعة الساحل الشرقي
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بنك  إدارة 
الفجيــرة الوطنــي

اإلسم

فينس كوك

عدنان أنور

باالجي كريشنامورتي

جاستين مورغان كوبر

فيكرام برادان

كولن داالس

عبدالله العطر

داس بي بي

المنصب الوظيفي

الرئيس التنفيذي

المسؤول المالي الرئيسي

مسؤول العمليات الرئيسي

مسؤول المخاطر الرئيسي

رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات

رئيس الخدمات المصرفية لألفراد

رئيس قسم الموارد البشرية

مسؤول تنفيذي أول – إن بي اف كابيتال المحدودة

مسؤول تنفيذي أول - منطقة الفجيرةشريف محمد رفيع
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نقــاط قوتنا

الدعم القوي من 
المساهمين والبنك 

الرائد في الفجيرة

قوى عاملة موهوبة 
ومنتجة وتشارك 

بفعالية

قوة التمويل التجاري 
والمعادن الثمينة 
وأعمال الخزينة 

تم تقديره وتميزه 
كبنك العالقات 

القوية
ضمن أعلى ثالثة 
بنوك في مجال 

الخدمات المصرفية 
لألعمال والمشاريع 
الصغيرة والمتوسطة

االستشاري المفضل 
والشريك في التمويل 
والقروض الجماعية 

للمؤسسات المتوسطة

التركيز على القطاع 
المصرفي لخدمات 

األعمال 

أفضل معايير 
الحوكمة واإللتزام 
التنظيمي القوي
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التقديــر الســنوي 
لجوائــز بانكــر ميدل إيســت

٢٠١٨
أفضل بنك لتقديم الخدمات المصرفية للشركات 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة
أفضل بنك تجاري في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة
أفضل خدمة للعمالء - في تقديم الخدمات 

المصرفية للشركات واإلستثمار 
أفضل إدارة خزينة 

أفضل تمويل لمشاريع األعمال الصغيرة 
والمتوسطة 

أفضل عرض ألعمال السيدات اإلماراتيات – 
إلهام، أفضل الخدمات المصرفية المميزة

٢٠١٦
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

٢٠١٧
أفضل بنك لتقديم الخدمات المصرفية للشركات 

في دولة االمارات العربية المتحدة
أفضل بنك تجاري في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة
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

٢٠١٤
أفضل بنك تجاري محلي 

أفضل إدارة خزينة
أفضل عرض تمويل لمشاريع األعمال 

الصغيرة والمتوسطة
أفضل خدمة للعمالء (في تقديم الخدمات 

المصرفية للشركات واإلستثمار) 

٢٠١٥
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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تقديرنــا فــي تقديم 
التميــز والقيمــة لعمالئنــا

 أفضل نافذة مصرفية إسالمية ٢٠١٧ من قبل جوائز األعمال والتمويل اإلسالمي.

جائزة أفضل فريق موارد بشرية للعام – من قبل منتدى رأس المال البشري في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ٢٠١٨، وجوائز الخبرة 
في مجال الموظفين الخليجيين لعامي ٢٠١٧ و ٢٠١٨، جوائز التميز في الشرق األوسط وشمال أفريقيا لعام ٢٠١٦. 

تم تصنيفه من بين أكبر ٥٠ شركة مدرجة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي في حفل توزيع جوائز الرئيس التنفيذي 
األعلى، من قبل مجلة اتجاهات والذي تم تنظيمه بالتعاون مع كلية إنسياد األعمال وحوكمة.

أفضل نافذة خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية لعام ٢٠١٧ في حفل توزيع جوائز بانكر للبنوك اإلسالمية.

عالمة التميز في مبادرات التوطين من قبل جوائز الشرق األوسط للتميز في الموارد البشرية ٢٠١٥ و ٢٠١٦.

جائزة أفضل ابتكار في إشراك الموظفين من قبل جوائز التميز في الموارد البشرية لعام ٢٠١٦.

 أفضـل فريق في تجربة العميل (إن بي اف كابيتال المحدودة) من قبل جوائز تجربة عمالء الخليج لعام ٢٠١٥.

جائزة المسؤول المالي للعام في فئة الخدمات المصرفية والمالية من قبل جوائز المدير المالي في الشرق األوسط ٢٠١٧.

جائزة ١٠٠ CIO لعامي ٢٠١٥ و ٢٠١٦ للتميز في تكنولوجيا المعلومات.

جائزة خيار المصرفين ٢٠١٦ من قبل مجلة بانكر لدول آسيا.

 أفضل نافذة مصرفية إسالمية في دولة اإلمارات ٢٠١٦ من قبل مجلة األعمال والتمويل اإلسالمي.

جائزة أفضل بنك محلي في دولة اإلمارات العربية المتحدة من قبل جوائز ايما فاينانس الشرق األوسط للقطاع المصرفي لعام ٢٠١٥.

جائزة التوطين و جائزة الموظف الخليجي للخدمة الشاملة من قبل جوائز خبرة موظفي الخليج لعام ٢٠١٨.

جائزة أفضل بطاقة ائتمانية شاملة للعام والمرشحة من قبل حفل توزيع جوائز YallaCompare المصرفية للنصف األول من عام ٢٠١٧.
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نمــوذج األعمــال الخاص 
بالقطاعــات والعمــالء

الخزينة وإدارة الخدمات المصرفية لألفراد
الموجودات والمطلوبات

الخدمات المصرفية 
للشركات والمؤسسات

الخدمات المصرفية للشركات
المعادن الثمينة واأللماس

الشحن البحري والطاقة
الخدمات والتصنيع

الشركات الكبيرة والحكومة
التجارة ومشتقاتها

المقاوالت
إدارة االلتزامات الحكومية

تمويل المعدات
خدمة إلهام من بنك الفجيرة الوطني

المؤسسات المالية
الخدمات المصرفية لألعمال
خدمات الصيرفة اإلسالمية

الخدمات المصرفية اإلستثمارية

القطاعات التقليدية واإلسالمية للعمالء
الخدمات المصرفية المميزة 

الخدمات المصرفية المفضلة
الخدمات المصرفية الشخصية 
الخدمات المصرفية اإلسالمية
الخدمات المصرفية األساسية

الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة

الخزينة واإلستثمارات 
إدارة الموجودات والمطلوبات

خدمات الصيرفة اإلسالمية

٢٠



شــريك مالــي لألعمــال في دولة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة

تنميــة الشــراكات والمكافــآت الدائمــة مــع العمــالء مــن خــالل مســاعدتهم علــى االســتفادة مــن فــرص النمــو، 
مما يجعل البنك الشريك المفضل لألعمال في جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة.

لــدى بنــك الفجيــرة الوطنــي العديــد مــن األقســام التــي تركــز علــى القطــاع والتــي تخــدم العمــالء فــي جميــع أنحــاء 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، من خالل حلول مخصصة حسب متطلبات العميل.

يتمتــع مديــرو العالقــات بفهــم وخبــرات فــي القطــاع المتخصصيــن فيــه، ممــا يتيــح لهــم تقديــم االستشــارات 
المهنية لعمالئهم حول أحدث االتجاهات والتحديات وبالتالي مساعدتهم على تنمية أعمالهم.

ــز بانكــر  ــر واســع فــي مجــال القطــاع المصرفــي فــي حفــل توزيــع جوائ ــرة الوطنــي علــى تقدي حصــل بنــك الفجي
ميدل ايست للقطاع المصرفي و على جائزة أفضل بنك للشركات خالل السنوات األربع الماضية.

تنظيــم سلســلة المعرفــة الســنوية لبنــك الفجيــرة الوطنــي، وهــي منصــة لتبــادل المعرفــة تجمعهــا عقــول رجــال 
األعمــال الرائديــن فــي المنطقــة لمشــاركة آراءهــم حــول قضايــا اليــوم، وتمكيــن العمــالء بالمعرفــة التــي 

يحتاجونها للنجاح.

ركــز إطــالق وحــدة إلهــام "إن بــي إف" علــى تلبيــة متطلبــات ســيدات األعمــال اإلماراتيــات، وإنشــاء فريــق 
متخصــص لتمويــل األلمــاس الــذي يركــز علــى توفيــر منتجــات التمويــل التجــاري قصيــرة األجــل لتجــار ومصــدري 

الماس الخام والمصقول.

نمــوذج عمــل متميــز متعــدد التخصصــات يركــز علــى العالقــات، واالســتفادة مــن خبــرات القطاعــات غيــر 
المسبوقة وجذب أفضل الخبراء لتلبية متطلبات العمالء المتطورة.
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رائــد رئيســي فــي قطاع 
التمويــل التجــاري

إن فريق التمويل التجاري الحائز على الجائزة يتولى المعامالت بكفاءة واحتراف. 
وتمثل االستجابة السريعة لمتطلبات عمالئنا مصدر فخر واعتزاز للبنك.

باإلضافة إلى ذلك، المنصة المصرفية عبر اإلنترنت لدى إن بي اف المباشر تقوم 
بالدعم والتسهيل للعمالء في المعامالت واعتماد المعامالت التجارية بشكل آمن 

وكامل وبسهولة من مكاتبهم.

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 الضمانات
إصدار خطابات الضمان لعمالء الشركات والمؤسسات.

مشاركة المخاطر
التوزيع والمشاركة في المعامالت التجارية مع العمالء من المؤسسات.
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AED GOLD

قــدرات خزينــة قوية 

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

متداول نشط في عمالت دول مجلس التعاون الخليجي والعمالت الرئيسية.

من بين أكبر البنوك المزودة لسبائك الذهب في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

اإليرادات الثابتة.

.NBFX – و رويترز NBFJ - متوفرة في: بلومبرج

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

مشارك فعال في سوق درهم دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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حضــور قوي في األســواق
الصغيــرة والمتوســطة

نظًرا ألهمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، كان بنك الفجيرة الوطني من أوائل البنوك التي 
أسست فريًقا متخصًصا لدعم األعمال الصغيرة والمتوسطة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

يساهم قطاع الخدمات المصرفية لألعمال بنسبة ٪٢٠ من اإليرادات التشغيلية للبنك.

تم تقدير البنك من قبل جوائز بانكرز ميدل إيست ألربع سنوات متتالية لتحقيق لقب "أفضل بنك تجاري".

شراكة مع طومسون رويترز لتعليم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خالل منصة 
"تسارع الشركات الصغيرة والمتوسطة". هذه البوابة مجانية تماًما لالنضمام فيها وعرض 

استشارات قيمة ألصحاب المشاريع ورواد األعمال. 

بنك الفجيرة الوطني هو من بين أعلى ثالثة بنوك في مجال الخدمات المصرفية لألعمال في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة ومعترف به من قبل نظرائه من البنوك لوجوده القوي في السوق المتوسط.
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نمــو العروض 
المصرفيــة اإلســالمية

ال يــزال التمويــل اإلســالمي فــي اإلمــارات يشــهد نمــوًا علــى أســاس ســنوي، بينمــا تــم تقديــر الدولــة كواحــدة مــن 
الدول الرائدة في تصنيف مؤشــر التمويل اإلســالمي في تقرير االقتصاد اإلســالمي العالمي ١٧/٢٠١٦. مع اســتمرار 
ــي اف اإلســالمي مــن  ــالد، اســتفاد إن ب ــر االقتصــاد اإلســالمي فــي الب ــى تطوي حكومــة اإلمــارات فــي العمــل عل

الدعم والتطورات اإليجابية في السوق ليصبح ناشطًا بارًزا في هذا القطاع.

إن بــي اف اإلســالمي يعــرض مزيجــًا جيــدًا مــن المنتجــات المصرفيــة لألفــراد والشــركات والمتماثلــة لقوانيــن 
ــة  ــارة المؤجل ــارة واالســتصناع واإلج ــورق واإلج ــة والقــرض والت ــة والوكال ــك المرابح ــد الشــريعة بمــا فــي ذل وقواع
والوعــد. هــذه المنتجــات المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية والتــي تمثــل تلبيــة لمختلــف العــروض التجاريــة 
ــا واحــدًا مــن المنصــات المصرفيــة  فــي مجــال تجــارة الخدمــات المصرفيــة لألفــراد والشــركات والخزينــة جعلــت من

اإلسالمية الفريدة التي تقدم مثل هذه المجموعة المتنوعة من المنتجات.

ــدة أصــول  ــرة اســتثنائية وحقــق قاع ــه بوتي ــى مــن عمليات ــي اف اإلســالمي نمــوًا خــالل الســنوات األول شــهد إن ب
بلغت ٣,٩ مليار درهم ودخل تشغيلي بلغ ٧٣,٥ مليون درهم لعام ٢٠١٧.

يهدف البنك لوضع إن بي اف اإلسالمي كشريك موثوق به لجميع منتجات خدمات الصيرفة اإلسالمية.
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قــدرات استشــارية متينــة 
مــن خــالل إن بــي إف كابيتال

إن إن بــي إف كابيتــال هــي شــركة متخصصــة فــي توفيــر الحلــول الماليــة المتخصصــة فــي االستشــارات والخدمــات االستشــارية التــي تتــراوح بيــن قــروض إلــى عمليــات دمــج وشــراء وتكويــن األعمــال وإعــادة هيكلــة 
الشــركات. انطالقــًا مــن مركــز دبــي المالــي العالمــي، إن بــي إف كابيتــال تنظمهــا هيئــة دبــي للخدمــات الماليــة. يمكــن لشــريك يتمتــع بخبــرة إن بــي إف كابيتــال االســتفادة مــن خبراتــه فــي مجــال األعمــال ورؤيتــه 

المحلية لمساعدة الشركات على تحقيق أقصى استفادة من الفرص داخل دولة اإلمارات وخارجها.

تسهيالت قرض مشترك ألجل 
بمبلغ ٢٨٠ مليون درهم

مستشار مالي ومكلف 
بالتسجيل

إن بي اف كابيتال المحدودة

مايو ٢٠١٨

تسهيالت رأس المال العامل
بمبلغ ٢٠٠ مليون درهم

مستشار مالي ومكلف 
بالتسجيل

إن بي اف كابيتال المحدودة

ديسمبر ٢٠١٧ 

تسهيالت قرض مشترك ألجل 
بمبلغ ٤٠٠ مليون درهم 

مستشار مالي ومكلف 
بالتسجيل

إن بي اف كابيتال المحدودة

أغسطس ٢٠١٧
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مجموعــة كاملــة من 
المنتجــات والخدمــات

الخدمات المصرفية 
للشركات والمؤسسات

الخدمات المصرفية
 لألفراد

الخزينة وإدارة 
الموجودات والمطلوبات

خدمات الصيرفة
 اإلسالمية

المعامالت المصرفية
إدارة النقد

المدفوعات
التحصيالت

إدارة السيولة

الخدمات التجارية
تصدير

إستيراد
الخدمات المستحقة

الضمانات

استشارات الشركات والقروض

بنك الفجيرة الوطني للخدمات 
المصرفية المباشرة عبر اإلنترنت 

رأس المال العامل
القروض المشتركة

تمويل المشاريع
تمويل الشركات

المبيعات، التداول، الهيكلة

خدمات الحسابات 
الودائع

التمويل الشخصي
تمويل السيارات

القروض السكنية
قروض البناء

بطاقات االئتمان وبطاقات الخصم
بنك الفجيرة الوطني للخدمات المصرفية

 المباشرة عبر اإلنترنت 
منتجات التأمين

حزم المنتجات المخصصة
لقطاعات األعمال

 إدارة الخزينة

إدارة الموجودات والمطلوبات

صرف العمالت األجنبية
أسواق المال

المشتقات
السلع

الدخل الثابت
االستثمار

خدمات الحسابات
الحسابات الجارية والتوفير 

وحسابات الشركات
ودائع المرابحة والمضاربة والوكالة
بطاقات االئتمان وبطاقات الخصم

التمويل
التمويل الشخصي

تمويل السكن
تمويل اإلجارة

تمويل المرابحة
اإلجارة المؤجلة بموجب عقد االستصناع 

تمويل المعدات
التمويل العقاري
تمويل السيارات

استشارات الشركات 
القروض المشتركة

المبيعات، التداول، الهيكلة

المعامالت المصرفية
إدارة النقد

الخدمات التجارية
إدارة رأس المال العامل

الضمانات
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٢٨

يوفــر بنــك الفجيــرة الوطنــي للخدمــات المصرفيــة المباشــرة عبــر اإلنترنــت راحــة البــال ومزيــًدا مــن التحكــم فــي 
ــة،  ــزات أمــان قوي ــف ســهلة االســتخدام ومي ــا مــن خــالل مجموعــة شــاملة مــن الوظائ المعامــالت لعمالئن

سواء كان ذلك لالستخدام في الخدمات المصرفية لألعمال أو الشخصية.

ال تشــتمل منصــة الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت الحديثــة فقــط علــى التطبيقــات األساســية لإلبــالغ فــي 
الوقــت الفعلــي للمعامــالت، وإنمــا أيًضــا علــى التفويــض متعــدد المســتويات وواجهــات بيانــات األعمــال التــي 

تبلغ ٣٦٠ درجة إلعداد تقارير الحسابات والدفعات ووظائف التمويل التجاري.

كمــا يوفــر تطبيــق بنــك الفجيــرة الوطنــي المباشــر للخدمــة المصرفيــة علــى الهاتــف المتحــرك لعمالئــه 
تسهيالت مصرفية في الوقت الفعلي أثناء التنقل، في أي وقت وفي أي مكان.

أيضًا، أجهزة الصراف اآللي لبنك الفجيرة الوطني وآالت إيداع النقد والشيك (CDMs) الموجودة في فروعنا 
والمواقــع الخارجيــة تلبــي جميــع قطاعــات األعمــال. ســواء كان ذلــك بمثابــة إيــداع نقــدي عبــر اإلنترنــت / فــي 
الوقــت الفعلــي، أو التحقــق مــن اإليــداع، أو تحديــث الهويــة اإلماراتيــة فــي ســجالت البنــوك، فــإن شــبكتنا مــن 
أجهــزة الصــراف اآللــي / آليــة التنميــة النظيفــة تعمــل بكامــل طاقتهــا حيــث توفــر طريقــة رائعــة للخدمــة 

المصرفية الذاتية.

التوســع نحو 
التحويــل الرقمــي



بنــك الفجيــرة الوطنــي 
علــى وســائل التواصــل االجتماعــي

ــا على: تابعون

nbfuae NationalBankofFujairah National Bank of Fujairah NBFUAE
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المقر الرئيسي - دبي 
مبنى بنك الفجيرة الوطني

شارع خالد بن الوليد
ص.ب: ٢٩٧٩

دبي

فروع بنك الفجيرة الوطني
١. أبوظبي
٢. مصفح

٣. العين
٤. ابو هيل

٥. القوز
٦. الراس
٧. بر دبي

٨. جبل علي 
٩. الشارقة
١٠. الفجيرة

١١. دبا 
١٢. الفجيرة سيتي سنتر

١٣. محكمة الفجيرة
١٤. المنطقة الحرة في الفجيرة

١٥. مسافي
١٦. قدفع 

١٧. الطويين
١٨. الريف – وحدة خدمة مصرفية إلكترونية

فروعنا تقع في جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة، مع فروعنا الرئيسية في دبي والفجيرة

المقر الرئيسي - الفجيرة
مبنى بنك الفجيرة الوطني

شارع حمد بن عبدالله
ص.ب: ٨٨٧

 الفجيرة

شــبكة فــروع بنك 
الفجيــرة الوطنــي
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األداء المالــي



نمــو الميزانيــة 
العموميــة

مجموع الموجودات مجموع ودائع العمالء

صافي القروض والسلفيات حقوق ملكية المساهمين
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النصف األول 
من عام ٢٠١٨
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معدل النمو السنوي المركب
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نمــو األرباح 
و الخســائر
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إدارة المخاطــر 
وحوكمة الشــركات



يلتـــزم مجلـــس إدارة بنـــك الفجيـــرة الوطنـــي وإدارتـــه بأعلـــى أخالقيات ومعاييــــر حوكمــــة الشــــركات وأفضــــل الممارســــات 
فــــي القطــــاع المصرفـــي. ويدعـــم هـــذا النهـــج األعمال المســـتدامة ويحافـــظ علـــى مسـتوى عـال مـن الثقـــة والنزاهـة بيـن 

مختلـف أصحـاب المصلحـة فـي البنـك.

ــم توثيقهــا ومراجعتهــا بصــورة مســتمرة  ــي ت ــكل حوكمــة الشــركات للبنــك سياســات وإجــراءات الحوكمــة الت يشــمل هي
وبشــكل جيــد، والتــي تضمــن ليــس فحســب الحفــاظ علــى مســتويات عاليــة مــن الشــفافية والمســاءلة، ولكنهــا أيضــًا توفــر 

االستقاللية والرقابة البيئية المناسبة والتي يمكن من خاللها تنفيذ أنشطة األعمال الخاصة بها.

يلعــب مجلــس اإلدارة دورًا رئيســيًا فــي اعتمــاد ومتابعــة اســتراتيجية البنــك والسياســات األساســية وســقوف المخاطــر 
والتعيينــات فــي المناصــب اإلداريــة العليــا وكبــار التنفيذييــن واإلشــراف علــى مكافآتهــم. وقــد حــدد البنــك بوضــوح 
مســؤوليات مجلــس اإلدارة والهيــكل التنظيمــي لحوكمــة الشــركات والســلطات المخولــة لتمكيــن التنفيــذ الفعــال والكــفء 
األساســي  النظــام  وتعديــل   ٢٠١٥ لســنة   (٢) رقــم  الجديــد  االتحــادي  القانــون  مــع  تماشــيًا  األنشــطة.  لجميــع 

للشركة خالل العام، أكد أن البنك التزم بأحدث قوانين وممارسات الحوكمة الحاسمة لضمان نجاحها المستمر.

حوكمة الشــركات
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تركز فلسفة إدارة المخاطر لدى بنك الفجيرة الوطني على دمج نموذج "ثالثة خطوط للدفاع".
السمات الرئيسية تشمل:

التركيز على العمالء واستراتيجية طويلة األجل
إن إدارة المخاطــر الفعالــة أكثــر مــن مجــرد إطــار قــوي مــع سياســات وعمليــات وضوابــط داعمــة. إن ثقافــة المخاطــر لــدى بنــك 
الفجيــرة الوطنــي، والتــي هــي أقــل واقعيــة، هــي بنفــس القــدر مــن األهميــة ويجــب علــى جميــع الموظفيــن احتــرام الحاجــة لاللتــزام 
بقيــم البنــك. تركــز أنشــطة أعمــال بنــك الفجيــرة الوطنــي علــى العمــالء، مــع التركيــز علــى العالقــات المســتدامة طويلــة األجــل. 
الموظفيــن  وتحفيــز  أفضــل  أجــل فهــم  مــن  المخاطــر  لثقافــة  أولًيــا  بإجــراء مســًحا  المخاطــر  قــام قســم   ،٢٠١٧ عــام  خــالل 

على اتخاذ القرار بما يتماشى مع قيم البنك. أكثر من ٨٠٪ من الموظفين استجابوا للدراسة واتبعت إجراءات إدارية مختلفة.

ملكية المخاطر على مستوى األعمال
وتعتبــر أقســام األعمــال (الخــط األمامــي ووظائــف الدعــم) هــي المســؤولة فــي النهايــة عــن تحديــد المخاطــر فــي مجــاالت عمــل 
كل منهــا والتأكــد مــن إدارتهــا بشــكل مناســب. يتمتــع جميــع موظفــي اإلدارة بمؤشــر األداء الرئيســي "الُمــدار بشــكل جيــد" والــذي 

تم تصميمه ليكون مسؤوًال عن المساءلة الشخصية في عملية صنع القرار. 

استقالل إدارة المخاطر
يضــع بنــك الفجيــرة الوطنــي أهميــة كبيــرة فــي وجــود قســم مخاطــر متمكــن ومســتقل. خــالل عــام ٢٠١٧، تــم تعزيــز قســم المخاطــر 
ــر  ــرة الوطنــي. ويحــق لرئيــس قســم المخاطــر بالدخــول غي ــة لبنــك الفجي لتتالئــم قدراتــه بشــكل اســتراتيجي مــع المخاطــر المادي

المقيد إلى مجلس اإلدارة واللجان الفرعية ويقدم تقاريره إلى الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني بشكل مباشر.

فهم نتائج أسوأ الحاالت
التركيز على االعتراف بعواقب أسوأ النتائج التي قد تؤثر على بنك الفجيرة الوطني وتحديد ما إذا كان يمكن تحمل المخاطر. 

إدارة المخاطــر 
المؤسســية

٣٨



خــالل عــام ٢٠١٧، جــدد بنــك الفجيــرة الوطنــي تركيــزه علــى إدارة مخاطــر االلتزام 
ــة،  ــي المنطق ــدًا ف ــا رائ ــًكا قومًي ــاره بن ــة. وباعتب ــه المختلف ــر أنشــطة أعمال عب
فهــو يضمــن قــدرات ســليمة لرصــد وإدارة التزاماتــه التنظيميــة فــي المناطــق 
التــي يعمــل فيهــا والتخفيــف مــن المخاطــر فــي نهايــة المطــاف فــي مجــاالت 

العقوبات ومكافحة غسيل األموال. 

مخاطــر  إدارة  منهــج  تنشــيط  بإعــادة  مؤخــرًا  الوطنــي  الفجيــرة  بنــك  قــام 
االمتثال(التنظيمية / عقوبات). وهذا يشمل:

إنشاء وظيفة امتثال مستقلة ذات وصول غير مقيد إلى مجلس اإلدارة  

إجراء مراجعة مستقلة لقدرات امتثالها ضد أفضل الممارسات  

إنشــاء مراكــز التميــز داخــل وظيفــة االمتثــال نفســها، واإلشــراف علــى   
االمتثال التنظيمي والعقوبات  

يتكــون فريــق االمتثــال مــن مجموعــة مــن المتخصصيــن الذيــن يراقبــون 
باستمرار سلوك الموظفين وسلوك عمالء بنك الفجيرة الوطني.

االلتزام إدارة 

٣٩



االســتماع إلــى أصوات 
عمالئنــا وموظفينــا



اســتطالع رضــا عمــالء بنــك الفجيــرة الوطنــي، والــذي يجــرى ســنويًا تحــت إشــراف شــركة استشــارية مســتقلة، مــازال يؤكــد تركيــز البنــك القــوي علــى جــودة الخدمــات. وهــذا االســتبيان األخيــر فــي عــام 2017 
واألحــدث ليــس اســتثنائيًا، واســتمرت النتائــج لتكــون قويــة وثابتــة فــي بيئــة الســوق الصعبــة. لــم يكــن بنــك الفجيــرة الوطنــي فقــط األكثــر إيجابيــة مــن ناحيــة األداء مقارنــة بنظائــره مــن البنــوك، تمــت مقارنــة 

مستويات الخدمة بشكل متزايد مقارنة مع المؤسسات المالية المحلية ومتعددة الجنسيات. وهي مقارنة تبرز مدى ثباتنا في تقديم خدمة متميزة في مجال خدمة العمالء.

مالحظات استبيان TNSمؤشرات األداء

االحتفاظ بالعمالء

مجموعة األقران

الحلول التقنية

قدرات التنفيذ

مدراء العالقات

أظهرت تقارير استبيان بنك الفجيرة الوطني مؤشرًا قويًا باالحتفاظ بالعمالء في العام الذي یشكل تحديًا 
وفي الوقت الذي يقوم جمیع مستخدمي البنك بالتأثير على تخفیف درجات الرضا.

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

قدرة البنك على دعم العالقات المصرفية مع تقديم الخدمات المرموقة، خاصة من حيث الخدمات المصرفية عبر 
اإلنترنت بكفاءة عالية. ومن المرجح أن يؤدي المزيد من التبني إلى زيادة مستويات الرضا.

تم تقييم البنك من قبل عمالئه بدرجة ثابتة "جيد" إلى "جيد جدًا" من حيث القدرات الخدمية. ومع ذلك، 
يمكن تعزيز االرتياح العام من خالل التركيز على زيادة تحسين التصور الحالي.

هم مصدر فخر بنك الفجيرة الوطني. الرضا عن مدراء عالقات بنك الفجيرة الوطني ال يزال قويًا.

تقديــم األفضــل لخدمــة العمــالء 
يكمــن فــي صميــم كل مــا نقــوم به

٤١



حصــل بنــك الفجيــرة الوطنــي علــى تصنيــف المســؤولية االجتماعيــة للشــركات فــي 
المســؤولية  فــي مجــال  الممارســات  أفضــل  بدعــم  القــوي  دبــي اللتزامــه  غرفــة 

االجتماعية للشركات ودعمه لتطوير بيئة مستدامة.

فــي عــام ٢٠١٧، تــم إقــرار التــزام البنــك بالمســؤولية االجتماعيــة للشــركات مــن خــالل 
التوقيع على إعالن دبي حول التمويل المستدام مع الجهود المبذولة للمساهمة في 
األجنــدة الخضــراء لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وتحســين ممارســات المســؤولية 
االجتماعيــة للشــركات بحلــول عــام ٢٠٢١، ودعــم اإلمــارات لتصبــح واحــدة مــن أفضــل 

الدول في العالم من خالل الذكرى السنوية لليوبيل الذهبي. 

مــع ذلــك، ركــز البنــك علــى تطويــر خارطــة طريــق علــى مــدى الســنوات الخمــس 
القادمة. وقد أدى ذلك إلى:

إنشــاء لجنــة توجيــه االســتدامة لتوجيــه جهــود المســؤولية االجتماعيــة للشــركات  
وتقديــم الدعــم واإلشــراف للجنــة المســؤولية االجتماعيــة لتحســين األداء البيئــي  

واالجتماعي المباشر وغير المباشر لبنك الفجيرة الوطني.  

إصــدار البنــك تقريــر المســؤولية االجتماعيــة للشــركات االفتتاحــي، والــذي يقــدم  
ــة للشــركات ــو المســؤولية االجتماعي ــة نح ــن مســاهماتنا الحالي ــًرا شــفاًفا ع تقري  

وخارطة طريق طموحة لتطلعات مستقبلية للمسؤولية االجتماعية للشركات.   

األنشطة الرئيسية كجزء من رد الجميل للمجتمع خالل عام ٢٠١٧ هي:

انطــالق ســباق بنــك الفجيــرة الوطنــي للجــري فــي ١ ديســمبر ٢٠١٧ تحــت رعايــة  
صاحــب الســمو ولــي عهــد الفجيــرة، وحقــق نجاًحــا كبيــًرا مــع أكثــر مــن ١٥٠٠ مشــارك  

ومشاهد، ومن المقرر أن يتم جدولة السباق كحدث رئيسي سنوي.  

للحيــاة اإلمــارات  وجمعيــة  البحــارة،  بعثــة  مثــل  لمنظمــات  المســتمرة  الرعايــة   
البرية - وجمعية الفجيرة الخيرية.  

حملــة التبــرع فــي الخيمــة الرمضانيــة التــي يقــوم بهــا موظفــو البنــك فــي توزيــع  
الضروريات األساسية للعاملين احتفاًال بروح المجتمع في شهر رمضان المبارك.   

ــي ــم الدعــم المال ــي تشــمل تقدي ــرة والت ــا بالفجي ــة العلي ــات التقني الشــراكة مــع كلي  
وفرص التدريب للطالب.  

الدعم المستمر لمركز دبي للتبرع بالدم.  

رد الجميــل للمجتمــع

٤٢



موظفو بنك الفجيرة الوطني هم من المجموعات األكثر تحفيزًا ومشاركة في قطاع البنوك المحلية وفي المنطقة، وهذه الحقيقة كانت إحدى نتائج االستبيان السنوي السابع لمشاركة الموظفين الذي 
أجرته مجموعة هاي. حصل بنك الفجيرة الوطني على جائزة "صاحب العمل المتميز - الشرق األوسط" من قبل مجموعة كورن فيري هاي في عام ٢٠١٧ والتي شملت أيًضا مجموعة من األقران عالية 

األداء على المستوى العالمي. وقد تحقق ذلك من خالل إشراك موظفي البنك وتمكينهم من خالل مجموعة من مبادرات تطوير الصحة والعافية واالجتماعية والموهبة.

مالحظات استبيان TNSمؤشرات األداء

مؤشرات األداء العام

مشاركة الموظف

تمكين الموظف

اتجاه واضح وواعد

الجودة والتركيز على العمالء

يبلغ مؤشر األداء اإلجمالي للبنك ٪٧٧ 

مؤشر بنك الفجيرة الوطني ٪٧٧ (مؤشر المؤسسات عالية األداء – ٪٧٣، مؤشر مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي– ٧٣٪)

مؤشر بنك الفجيرة الوطني ٪٧٧ (مؤشر المؤسسات عالية األداء – ٪٧٢، مؤشر مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي– ٪٧٣)

٪٨٩ من الموظفين يعتقدون أن لبنك الفجيرة الوطني آفاق مستقبلية واعدة

٪٨٦ من الموظفين يعتقدون بأننا نركز على العمالء ونقدم خدمة عالية الجودة

٤٣

إشــراك وتمكيــن مواهبنــا 
هــو الدافــع لنجاحنا 



بنــك الفجيــرة الوطنــي ُيرســخ روح الصداقــة الحميمــة مــن خــالل األنشــطة الرياضيــة المختلفــة 
ــك واألنشــطة  ــى مســتوى البن ــرة القــدم عل ــج والكريكــت وبطــوالت ك ــن البولين ــراوح بي ــي تت الت

السنوية التي يشارك فيها الموظفون بحماس كبير.

ــري فــي  ــادي الج ــد تطــّور ن ــدة، وق ــة جي ــاء فــي صح ــة للبق ــة الممتع أيضــًا، تهــدف هــذه الطريق
البنــك بوتيــرة ســريعة غالبــًا مــا يشــارك فــي مختلــف الماراثونــات فــي جميــع أنحــاء الدولــة حيــث 

يسعى العديد منهم إلى تحقيق الفوائد المرجوة على المستوى الشخصي.

الحفــاظ علــى التوازن 
بيــن العمــل والحياة

٤٤



اإلنجازات الرئيسية

نسبة توطين بلغت ٪٤٢ في عام ٢٠١٧، وهي أعلى بكثير من معدل  
متوسط القطاع المصرفي.  

،(CAP) وبرنامج التطوير الوظيفي (MTP) برنامج المتدربين اإلدرايين  
حيث يتم تطوير مواطني دولة اإلمارات 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.  

رعايــة المواهب 
اإلماراتية

٤٥



الهدفغير الماليةالمالية الهدف

نمو العائدات

نسبة الدخل غير المرتبط بالفوائد

العائد على الموجودات

٪٧٥ أو أكثر راضونرضا العمالء

٪٧٥ أو أكثر راضون

أعلى عن ٪٤٠

تصنيف ائتماني قوي من قبل وكاالت 
التصنيف االئتمانية الدولية

اإللتزام بالبنود الزمنية للمصرف 
المركزي وبازل

رضا الموظفين

نسبة التوطين

التصنيف اإلئتماني

الحفاظ على أعلى مستويات
 KYC االمتثال، جودة عالية

و عمليات مكافحة غسل األموال 
وإعدادها جيدًا للوائح جديدة

نسبة التكلفة إلى اإليرادات

العائد على حقوق الملكية 

٥ - ٪١٠٪

من ضمن أفضل ١٠ بنوك 
محلية في الربحية

من ضمن أفضل ١٠ بنوك محلية في 
نسبة التكلفة إلى اإليرادات

١٠ - ٪١٥٪

٣٠ - ٪٣٥٪

كيــف ســنقوم بقياس 
أدائنــا فــي المســتقبل

٤٦



تــنــويــــه

تم إعداد المعلومات الواردة هنا من قبل بنك الفجيرة الوطني (إن بي اف). يعتمد بنك الفجيرة الوطني على معلومات تم الحصول عليها من مصادر يعتقد أنها موثوقة ولكن ال يضمن تمام دقتها أو اكتمالها. 

تم إعداد هذا العرض التقديمي ألغراض إعالمية فقط وال يشكل جزءًا من أي عرض للمبيعات أو الحث على أو دعوة للتسجيل أو شراء أو بيع أي أوراق مالية. كما ال ينبغي على هذه المعلومات أو أي جزء منها، 
أن يستخدم فيما يتعلق بأي عقد أو التزام مع البنك على اإلطالق. 

قد يحتوي هذا العرض التقديمي أيضًا على توقعات أو بيانات تطلعية فيما يتعلق باألحداث المستقبلية أو األداء المالي المستقبلي لبنك الفجيرة الوطني. وتشمل هذه البيانات التطلعية جميع المسائل التي 
ليست لها حقائق تاريخية. ال يجب اعتبار إدراج مثل هذه المعلومات التطلعية أنها ممثلة من قبل بنك الفجيرة الوطني أو أي شخص آخر وأنها سوف تحقق أهداف وخطط البنك. يتعهد بنك الفجيرة الوطني 

بعدم التزامه بأي تحديث للعامة أو أي تعديل للبيانات التطلعية للعامة، سواًء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك. 

٤٧





nbf.ae

بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع
شارع حمد بن عبدالله

صندوق بريد ٨٨٧، الفجيرة
ه ٥٦٥٥٥١ ٦٠٠  ف ٩٤٠٣ ٢٠٢ ٩ ٩٧١+ 


