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رسالة	الرئيس	
التنفيذي	

إنه لمن دواعي سروري أن أقدم لكم النسخة الثانية من تقريرنا للمسؤولية االجتماعية للشركات واالستدامة. في بنك الفجيرة 
الوطني نحن نفتخر بالمبادرات الرائدة التي لها تأثير إيجابي على بيئتنا ومجتمعنا. من خالل أنشطة المسؤولية االجتماعية 

للشركات نحن نهدف إلى إحداث تغيير في المجتمع وتمكين األفراد والمساعدة في الحفاظ على البيئة عبر اتخاذ اإلجراءات 
الصحيحة. هذا التقرير يعكس التزامنا تجاه كوننا أكثر من مجرد بنك، كما يعكس تركيزنا على تحقيق هذه األهداف.

لطالما كانت حماستنا نحو المسؤولية االجتماعية للشركات قادمة من إيماننا بأننا جزء ال يتجزأ من مجتمعنا األوسع ويجب 
علينا السعي جاهدين لنكون قوة لنشر الخير. في عام 2018 كان إلهامنا متأثرًا بعام زايد وقيمه األساسية التي كانت بمثابة 

 دليل لتخطيط أنشطتنا المستقبلية. لقد تبنى البنك األيديولوجية الخاصة بزعيم األمة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،
 األب المؤسس لدولة اإلمارات العربية المتحدة، والتي تتضمن الحفاظ على البيئة وتكريس الجهود نحو التنمية البشرية

وأكثر من ذلك.

بدأت مبادراتنا للمسؤولية االجتماعية للشركات في عام 2018 وتركزت على 5 محاور أساسية: تعزيز المجتمعات، الحفاظ على 
البيئة، الصحة والرفاهية، االستثمار في التعليم، وأخيرًا وليس آخرًا تطوير موظفينا. كما واصلنا المساهمة في المبادرة لخدمة 

بحاري الفجيرة والتي تقودها منظمة Mission to Seafarers، وغيرها من القضايا االجتماعية مثل حملة رمضان التي قامت 
بجهود الرعاية واإلغاثة للمجتمع. استفدنا أيضًا من شراكتنا مع إينبل من خالل مبادرة "ازرع معنا" التي تهدف إلى زيادة الوعي 

حول طبيعة عمل أصحاب الهمم، باإلضافة إلى الحفاظ على البيئة في المجتمعات في جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية 
المتحدة. تم أيضًا تنظيم معارض مهنية في 3 إمارات تهدف إلى التعرف على المواهب اإلماراتية وتمكينها وإعدادها لتولي 

أدوار قيادية داخل القطاع المصرفي. تعرض هذه األمثلة مجرد لمحة عن األنشطة المتعددة التي قادها البنك. ونحن ندعوك 
الكتشاف رحلتنا من خالل هذا التقرير.

منذ إطالق لجنة المسؤولية االجتماعية للشركات في عام 2009، حافظ بنك الفجيرة على مستوى االلتزام ذاته تجاه 
المسؤولية االجتماعية للشركات. بمساعدة فريق مستثمر في تخطيط وتنفيذ األنشطة، ازداد شغفنا نحو المسؤولية 

االجتماعية للشركات خالل السنوات العشر الماضية فقط. ونحن نتعهد باستمرارنا في التركيز على بناء ممارسات مستدامة 
في أعمالنا وتوسيع رقعة دعمنا نحو المجتمعات وتقديم قيمة عالية ألصحاب المصلحة في السنوات القادمة.

شكرًا لكم، 

فينس كوك 
الرئيس التنفيذي
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شركتنا	
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نبذة	عن	شركتنا

تؤكد رؤية بنك الفجيرة الوطني ومهمته وقيمه على التزام البنك بتطوير دولة اإلمارات بوجه عام وإمارة الفجيرة على نحو خاص.

قيمنامهمتنارؤيتنا
الشريك	المالي	لألعمال	التجارية،	

مع	التركيز	على	احتياجاتك	
الشخصية	والمهنية.

تأمين	خدمات	مالية	استثنائية	لشركائنا

تعزيز	أطر	الشراكة	بين	األطراف	من	خالل	
الخدمة	واالبتكار.

توفير	بيئة	محفزة		تمكن	األفراد	من	
 استغالل	إمكانياتهم	للوصول	إلى

آفاق	جديدة.
 

العمل	على	تحقيق	أعلى	مستوى	من	
االحترافية،	والمساهمة	في	تنمية	وتطوير	

المجتمعات	التي	نعمل	بها.

الشغف	وااللتزام

االحترام

النزاهة

اإلخالص	في	العمل	الجماعي

االمتياز	في	الخدمة

خدماتنا	ومساهماتنا

عائدات مستمرة طويلة 
األجل للمساهمين

تولي المسؤولية لتقديم 
خدمات مصرفية بالتوازي مع 
اإلشراف الحكومي للمنظمين

دعم بيئة عمل مثالية 
لصالح الموظفي

تشجيع االستدامة من الناحية 
االجتماعية، االقتصادية، 

والتنمية البيئية من أجل التحرك 
نحو مجتمع أفضل.

1123٤

رؤيتنا،	مهمتنا،	قيمنا

تمكن بنك الفجيرة الوطني على مر 
السنوات الماضية من الحفاظ على 

مستوى دائم من التميز في المجاالت 
التي وقع االختيار عليها. يستند هذا 

األداء الرفيع الثابت على التزام البنك 
ببناء عالقة واضحة وشفافة مع 

أصحاب المصلحة، المساهمين، 
العمالء، الموظفين والموردين على 

حد سواء، وعبر جهد غير محدود 
لالنخراط في السوق والمجتمع 

المحلي. 

مشاركة كهذه ليست كفيلة 
باستعراض تقدمنا فقط، بل تمنحنا 

أيضًا فرصة فهم احتياجات وتطلعات 
مجموعة مالكي الحصص.

بصفتنا االختيار األول بين بنوك 
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، األعمال المصرفية، 
التمويل التجاري، المعادن الثمينة 

والخزانة. ولقد وسعنا أيضا خدماتنا 
لتشمل ليس فقط مجموعة متنامية 

من الخيارات المصرفية لألفراد، 
والتي تتضمن األولوية المصرفية 

والمنتجات المتوافقة مع الشريعة، 
بل أيضًا نتخصص في إيجاد 

حلول لتمويل المعدات المالية 
والمعامالت العالمية وتقديم 

الخدمات االستشارية عبر شركتنا 
الفرعية المستقلة، إن بي إف 

المحدودة لرؤوس األموال. ولقد 
تفوقنا على بنوك اإلمارات العربية 

المتحدة في خدمتنا المتميزة 
للعمالء. كوننا البنك الوطني إلمارة 
الفجيرة، فنحن نحافظ على تسهيل 
تطلعات وطننا اإلمارات، عبر دعم 
النمو االقتصادي لإلمارات العربية 

المتحدة ككل.

شركتنا
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حوكمة	الشركات
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الصحة	والعافيةالحفاظ	على	البيئةتعزيز	المجتمعات

االستثمار	في	
التعليم

استراتيجتنا للمسؤولية االجتماعية للشركات تتركز على هذه المجاالت الخمسة ذات األولوية.

تطوير	الموظفين

ركائز	االستدامة	الخاصة	بنا

نهجنا	تجاه	المسؤولية	
االجتماعية	للشركات

لجنة المسؤولية 
اإلجتماعية 

للشركات
اإلجراءات المتخذة

اللجنة 
التوجيهية 
لإلستدامة

إعالن دبي 
للتمويل 

المستدام
نهج استدامتنا

بنك الفجيرة الوطني ملتزم بضمان 
الحفاظ على مستوى عال من 

الشفافية والمسؤولية باإلضافة 
إلى تأمين بيئة وظيفية مستقلة 

للقيام باألنشطة التجارية. مجلس 
اإلدارة وهيئة اإلدارة ملتزمون بأعلى 

المعايير األخالقية إلدارة الشركات 
وأفضل الممارسات الدولّية. للتأكد 

بأنا نتبع أفضل الممارسات في برنامج 
المسؤولية االجتماعية، عينت اإلدارة 
اللجنة التوجيهية لالستدامة لمراقبة 

وتوجيه األنشطة التي تديرها لجنة 
المسؤولية االجتماعية للشركات.

باعتبارنا موضع ثقة في العالم 
المالي، يدرك بنك الفجيرة الوطني 
بأن ممارساته التجارية ستساعد في 

االرتقاء بحياة اآلخرين وفي خلق 
عالم أفضل.

حوكمة الشركاتحوكمة الشركات
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إعالن	دبي	
للتمويل	المستدام

اللجنة	التوجيهية	
لالستدامة

وّقع بنك الفجيرة الوطني، باإلضافة 
إلى عدة مؤسسات مالية أخرى، على 

إعالن دبي للمؤسسات المالية في 
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 بن راشد آل مكتوم، 
ولي عهد اإلمارات، رئيس المجلس 

التنفيذي، وتم تنظيم الحفل من قبل 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، ممثلة 
بوزارة تغيير المناخ والبيئة باالشتراك 

مع البنك المركزي لإلمارات العربية 
المتحدة.

يتوافق إعالن دبي جيًدا مع رؤية 
اإلمارات العربية المتحدة لعام 2021 
ويدعم بشدة طموحها لتصبح من 
أفضل البلدان في العالم في ذكرى 

اليوبيل الذهبي لإلمارات في عام 2021 
لتحقيق االزدهار االجتماعي لألجيال 
القادمة، أكدت المؤسسات المالية 

لإلمارات العربية المتحدة على دعمها 
لرؤية اإلمارات 2021 وعملية انتقال 

االقتصاد الوطني القتصاد أخضر بما 
 يتفق مع أجندة اإلمارات الخضراء

2030 -  2015

يقّدر إعالن دبي أدواًرا عديدة مهمة 
يمكن للقطاع المالي أن يلعبها في 

تعزيز االستدامة والتطور وقدرة 
اإلمارات العربية المتحدة على 

التكيف مع تغير المناخ، ليشمل 
ذلك االقتصاد 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.

ترسل اللجنة التوجيهية لالستدامة في بنك الفجيرة الوطني 
تقريًرا للجنة اإلدارة في البنك تتضمن أدلة تركز على 

المسؤولية االجتماعية للشركات. تسعى لجنة المسؤولية 
االجتماعية لتطوير القدرات الداخلية إلى تحقيق االستدامة 
المالية والنجاح في إدارة المخاطر بالتنسيق مع إعالن دبي.

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

المسؤوليات	الرئيسية	
 

• تحديد وإدارة وتحسين األداء البيئي واالجتماعي المباشر وغير المباشر للبنك.

• المساهمة بأفضل القدرات وتوظيفها في خلق فرص اقتصادية وبيئية واجتماعية.

•  إقراض المشاريع المستدامة واالستثمار بها وتسهيل تمويلها أو توفير التأمين الالزم لها، إلى جانب رواد األعمال 
والصناعات، ودعم نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الناجحة.

• النظر في مسألة المخاطر المناخية والبيئية واالجتماعية والحوكمة في عمليات إدارة المخاطر بالبنك.

•  تقديم المشورة إلى لجنة المسؤولية االجتماعية للشركات فيما يتعلق بمختلف االستراتيجيات لتوسيع المبادرات وتسريع 
وتيرة االستدامة المالية للممارسات لعام 2021 تماشيًا مع منهج إعالن دبي.

حوكمة الشركاتحوكمة الشركات
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لجنة	المسؤولية	
االجتماعية	للشركات

اإلجراءات	المتخذة

تأسست لجنة المسؤولية االجتماعية 
من قبل إدارة بنك الفجيرة الوطني، 

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

األدنى من المتطلبات القانونية، 
لتحديد ماهية مصلحتنا ومصلحة 

المجتمع التنافسية. ُترفع تقارير 
 وتوصيات اللجنة إلى اللجنة

التوجيهية لالستدامة.

قّسمت وزارة التغّير المناخي والبيئة 
نشاطات المسؤولية االجتماعية 

للشركات إلى ثالثة تيارات: تحسين 
أداء االستدامة الداخلية، دمج 

معايير االستدامة وابتكار المنتجات 
المستدامة. وتتضمن اللجنة أعضاء من مختلف 

أقسام البنك: حسابات المراجعة 
الداخلية، واستراتيجية التسويق 

واالتصاالت، وإدارة المخاطر، 
والشركات المؤسسية المصرفية، 

والموارد المالية، والتمويل التجاري، 
والخزانة، والعقارات والخدمات. 

ترّكز اللجنة عملها على تطوير قدرة 

لقد قمنا بتخطيط هذه التيارات 
اعتماًدا على أعمدة االستدامة لدينا: 

تعزيز المجتمعات، الحفاظ على البيئة، 
الصحة والعافية، االستثمار في 

التعليم وتطوير مواطنينا.
البنك ليكون له دور إيجابي في بناء 
االستدامة في المجتمعات المحلية 
التي تعمل بها. ستتضمن األنشطة 

التي سيطلقها البنك المواضيع اآلتية: 
اإلدارة البيئية، وبرامج الموظفين، 

وبرامج المجتمعات الصغيرة، 
واالتصاالت الخاصة بالمسؤولية 

 االجتماعية للشركات من داخل
 وخارج البنك.

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

وابتكار المنتجات المستدامة.

حوكمة الشركاتحوكمة الشركات

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

أنشطة	المسؤولية	اإلجتماعية	الحالية	للشركات	تحت	المسارات	الثالثة
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لمحة	من	
الماضي

العطاء	
للمجتمع

فرص	النمو
قوى	عاملة	

سعيدة

حياة	صحية

على مر السنوات واصلنا جهودنا 
المخلصة نحو تحسين أحوال 
مواطنينا وبيئتنا ومجتمعنا. 

فيما يلي لمحة عن بعض أكبر 
المبادرات على مدار السنين 

والتي أثارت تغييرًا إيجابيًا.
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مبادرات	المسؤولية	
االجتماعية	للشركات	

2018
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تسليط	الضوء
2018 كان عام االحتفال بـ"عام زايد" 

بمناسبة ذكرى الراحل الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان. وفي إطار االحتفال 

بهذا الحدث تم تحديد مبادرات 
المسؤولية االجتماعية للشركات 

لدينا لتشمل قيم الحكمة واالحترام 
واالستدامة والتنمية البشرية، مثلما 

أوصى والدنا المؤسس لدولة اإلمارات 
العربية المتحدة. قام فريقنا بوضع 
تصور لعدة أنشطة وتنفيذها ونجح 
في تحقيق أهداف ركائز االستدامة 

لدينا والتي تشمل تعزيز المجتمعات 
والحفاظ على البيئة والصحة والرفاهية 

واالستثمار في التعليم وتطوير 
مواطنينا. وقام قسم الموارد البشرية 

لدينا بإدارة معارض التوظيف في إمارة 
أبوظبي والفجيرة ودبي لرعاية شباب 

اإلمارات وتوفير الفرص المالئمة لهم.

كما تم إطالق مبادرات مثل قرض 
السيارات األخضر وازرع معنا في 
محاولة لتعزيز جهود الحفاظ على 

البيئة، ولقد اجتمعنا أيضًا للتواصل 
مع المجتمع خالل حملة رمضان. 

هذه ليست سوى لمحات بسيطة من 
بين مبادرات عديدة أطلقناها لتوسعة 

نطاق المسؤولية االجتماعية للشركات 
في بنك الفجيرة الوطني هذا العام.

مبادرات المسؤولية االجتماعية للشركات 2018
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جائزة	عالمة	غرفة	دبي	للمسؤولية	
االجتماعية	للشركات

"يسعى بنك الفجيرة الوطني ليكون أفضل شريك مالي 
للشركات في اإلمارات العربية المتحدة على أوسع نطاق 

ممكن، ويشمل ذلك دعم البيئة من حولنا وتطوير 
الممارسات المستدامة أينما نعمل".

فينس	كوك
الرئيس	التنفيذي،	بنك	الفجيرة	الوطني

باإلضافة إلى سجلنا الحافل باألمجاد 
فإن البنك قد حاز على جائزة عالمة 

غرفة دبي للمسؤولية االجتماعية 
للشركات تعبيرًا عن التزام البنك 

بدعم أفضل الممارسات في مجال 
المسؤولية االجتماعية للشركات 
لتطوير بيئة مستدامة. تثبت هذه 

الجائزة التطور الذي حققه بنك الفجيرة 
الوطني لتبني استراتيجية مميزة 

وإجراءات عملية ملموسة لضمان أن 
تكون المسؤولية االجتماعية للشركات 

جزءًا ال يتجزأ من عمليات البنك.

إن ذلك يمنحنا شعورًا هائاًل بالفخر. 
إذ نلمس االعتراف بجهودنا تجاه 

المسؤولية االجتماعية للشركات. ومن 
بين الجهود المبذولة التي أهلتنا للفوز 

بهذه الجائزة المرموقة، كانت هناك 
مبادرات مثل تشجيع استخدام الطاقة 
الشمسية، والتي من شأنها أن تؤدي 

إلى الحفاظ على 80,000 كيلو واط 
سنويًا من الطاقة وتخفيض انبعاثات 

الكربون إلى 6000 كلغ في السنة. 
وكخطوة نحو تعزيز إدارة النفايات، كان 

البنك مسؤواًل أيضًا عن فصل أكثر 

من ٤ أطنان من الورق و٤0 كيلوغرامًا 
من البالستيك و13 كيلوغرامًا من 
العلب و 80 كيلوغرامًا من الزجاج. 
كما كانت المبادرات األخرى مثل 

قرض السيارات األخضر وازرع معنا 
جزءًا أساسيًا من توجهنا المكرس نحو 
أهم ركائز االستدامة في بنك الفجيرة 

الوطني. الجائزة لم تعترف فقط 
بالجهود التي نبذلها بل شجعتنا أيضًا 
على االستمرار في تشديد الحاجة إلى 
حماية البيئة ورعايتها داخل منظمتنا 

وعمالئنا والمجتمع ككل.

مبادرات المسؤولية االجتماعية للشركات 2018
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تعزيز	المجتعات
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منذ عام 2012 وبنك الفجيرة الوطني 
 Mission يعمل بشكل نشط على دعم

to seafarers وهي مبادرة خيرية مكرسة 
لتقديم خدمات صحية للبحارين على 

مستوى اإلمارات العربية المتحدة 
والتخفيف من الصعوبات التي يواجهها 

هؤالء البحارة خالل عملهم في البحر. في 
هذا العام استمر بنك الفجيرة الوطني 

في المحافظة على هذه القضية، وقام 
بالتبرع بمبلغ 100,000 درهم إماراتي لصالح 
منظمة Mission to Seafarers. إن التأثير 
بشكل إيجابي على العمال البحريين يعكس 

إيماننا برد الجميل للمجتمع، وتشهد 
شراكتنا مع المنظمة على مر السنين 

على أن السعي نحو بناء المجتمع هو مبدأ 
أساسي محفور في جوهر أعمالنا.

خالل شهر رمضان المبارك قمنا 
بالتعاون مع جمعية الفجيرة الخيرية 

واستضفنا سلسلة من الخيام الرمضانية 
لتقديم يد العون للعمال في إمارة 

الفجيرة وتقديم وجبات ألكثر من 18,000 
شخص طوال الشهر الكريم. باإلضافة 

إلى ذلك، عقد البنك حملة تبرعات 
وزع خاللها موظفو البنك مئات من 
علب الهدايا التي تضم مواد النظافة 
األساسية للعمال في خيام رمضان. 

جمع هذا النشاط المجتمعي الموظفين 
من جميع فروع البنك إلى جانب 

عائالتهم لالحتفال بأجواء شهر رمضان 
الروجانية وإظهار التزام البنك برد الجميل 

إلى المجتمع داخل اإلمارة وخارجها.

لقد كنا سعداء بالشراكة مع إينبل، 
الشركة التابعة لديزرت جروب والتي 

تعمل على تمكين أصحاب الهمم عن 
طريق تطوير مهاراتهم الريادية في إدارة 
وتنظيم المشاريع، ودمجهم في عملية 
تجميع وإنتاج العناصر الخاصة بالمنزل 
والحدائق. تم بيع هذه المنتجات بنجاح 

في جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية 
المتحدة باستخدام شاحنة متنقلة برعاية 
بنك الفجيرة الوطني. تنشر هذه المبادرة 

بقيادة السيدة ريم سعيد الغيث رسالة 
قوية حول التغيير اإليجابي وغٍد يتسم 

ببيئة أكثر خضرة.

مبادرات المسؤولية االجتماعية للشركات 2018

MISSION TO SEAFARES

مبادرات المسؤولية االجتماعية للشركات 2018

"نحن فخورون بدعمنا المستمر لمبادرة 
Mission to Seafarers الذي يعزز روح 
التضامن بين جميع أفراد المجتمع في 

الفجيرة وخارجها".

"إنه شعور رائع أن نكون جزءًا من مبادرة 
تمكن جميع أفراد المجتمع وتشجع الحفاظ 

على بيئة خضراء في نفس الوقت".

"بمناسبة روح 
العطاء في شهر 

رمضان الكريم، أردنا 
أن نعرب عن تقديرنا 
للعمال في الفجيرة 
الذين يعملون بجد 

للمساهمة في 
تنمية المجتمع".

فينس	كوك
الرئيس	التنفيذي،	بنك	الفجيرة	الوطني

هدى	الخلصان
رئيسة	لجنة	المسؤولية	االجتماعية	
للشركات	في	بنك	الفجيرة	الوطني

ريم	سعيد	الغيث
رائدة	المبادرة

حملة	رمضان

الشراكة	مع	إينبل
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الحفاظ	على	البيئة	
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التحويالت	والمعامالت	في	بنك	الفجيرة	الوطني	عبر	اإلنترنتقرض	السيارات	األخضر

ازرع	معنا	–	الريف

كجزء من مبادرة Go Green أطلقنا قرض 
السيارات األخضر والذي ُصمم تماشيًا مع 
رؤية دولة اإلمارات العربية المتحدة للعمل 
نحو التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون 
تطبيقًا ألجندة االستدامة الخاصة بحكومة 
اإلمارات لعام 2021. ُصممت فكرة قرض 

السيارات األخضر ليتم تولية اهتمام 
أكبر تجاه السيارات الهجينة والكهربائية 

وتسهيل الحصول عليها. عبر هذه المبادرة 
سيكون الحصول على قرض لشراء سيارة 
صديقة للبيئة أكثر سهولة مع سعر فائدة 

منخفض وخيارات تسديد مرنة للسكان 
 المحليين والمقيمين في اإلمارات

العربية المتحدة.

لقد قمنا بتوسيع شراكتنا مع جمعية 
اإلمارات للطبيعة WWF للسنة الخامسة 
على التوالي. وتأتي هذه الشراكة بالتوازي 

مع مساهمة بنك الفجيرة الوطني 
المستمرة في ممارسات االستدامة 
والحوكمة البيئية. وستركز مؤسستنا 

على أعمال الحفاظ على البيئة في وادي 
جبال الحجر، وذلك بدءًا من الحفاظ 

على األراضي وحتى الحفاظ على أنواع 
الحيوانات التي تنشط لياًل. كما سنستمر 
في استخدام شبكة الصراف اآللي التابعة 

لنا لتشجيع العمالء على التبرع بدرهم 
واحد أثناء سحب األموال. سنساهم بعد 
ذلك في تمويل مبلغ يوازي قيمة التبرع 

اإلجمالي وذلك لتعزيز جهود الحفاظ على 
البيئة في المنطقة".

 ،Go Green بالتوازي مع إطالق مبادرة
تم اتخاذ اجراء للحد من استخدام الورق عبر 
الترويج لمنصة األعمال المصرفية الخاصة 

بنا عبر اإلنترنت. حث البنك العمالء على 
التحول لتطبيق بنك الفجيرة الوطني 

تم تنفيذ مبادرة "ازرع معنا" خالل العام 
بهدف زيادة الوعي حول الحفاظ على البيئة 
واستدامتها. وُعقدت الكثير من الفعاليات 

بالشراكة مع شركة إينبل التابعة لديزرت 

دايركت لتلبية احتياجاتهم المصرفية مثل 
التحويالت وغيرها من المعامالت اليومية. 

نحن نهدف من خالل القيام بذلك إلى 
تقليل استخدام الورق والحفاظ على البيئة، 

وبتوسيع نطاق الفكرة، رفضنا قبول 

جروب والتي تقوم بنشر مشاريع البستنة 
والمبادرات في جميع أنحاء البالد وشهدت 

الفعاليات حضورًا الفتًا. اشترك الحضور 
في تلك الفعاليات في ورش عمل 

تعليمات التحويل عن طريق الفاكس. 
مثل هذه المبادرات تؤدي إلى اختصار 

المسافات بين عمالئنا وهدفنا النهائي 
المتمثل في مستقبل أكثر مراعاة للبيئة.

تعليمية حول حماية البيئة، كما تعلموا 
أيضًا كيفية زراعة نباتات عصارية تحت 

إشراف خبراء من شركة إينبل.

مبادرات المسؤولية االجتماعية للشركات 2018مبادرات المسؤولية االجتماعية للشركات 2018

"نحن نشهد تحواًل تقدميًا نحو استدامة 
متزايدة كما نسعد بأن رؤية االستدامة في 

اإلمارات 2021 تقود هذا التغيير".

فينس	كوك
الرئيس	التنفيذي،	بنك	الفجيرة	الوطني

"نحن فخورون للغاية ببناء شراكة مع 
جمعية اإلمارات للطبيعة WWF واستمرار 

تقديم دعمنا للبرامج المصممة للحفاظ 
على البيئة التي تزدهر فيها أعمالنا".

فينس	كوك
الرئيس	التنفيذي،	بنك	الفجيرة	الوطني

الشراكة	مع	جمعية	
"نحن فخورون بإطالق موضوع مبادرتنا لهذا العام تحت عنوان اإلمارات	للطبيعة

"ازرع معنا" من مبنى فرعنا في الريف، حيث نتطلع إلى تعزيز 
مساهمتنا في المجتمع".

فينس	كوك
الرئيس	التنفيذي،	بنك	الفجيرة	الوطني



32 31

الصحة	والعافية
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برنامج	عافية	الموظفين

التوعية	
بسرطان	الثدي

شهد سباق بنك الفجيرة الوطني أكثر 
من 1,800 مشارك في الدورة السنوية 

الثانية في إمارة الفجيرة، وكان ذلك تحت 
رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد من 

محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة. يستند 
هذا الحدث إلى نجاح الحدث االفتتاحي 
في العام الماضي كما شهد زيادة %73 
في المشاركة هذا العام مع متنافسين 

يهتم بنك الفجيرة الوطني بصحة موظفيه 
ولتعزيز القوى العاملة الصحية تم البدء 
بالعديد من األنشطة. من خالل الجهود 

المتفانية يهدف بنك الفجيرة الوطني إلى 
تعزيز الصحة العقلية والبدنية لموظفيه، 
كما ُتنشر المعلومات الخاصة بمكافحة 

التوتر واألمراض وكذلك نصائح حول 

في سباقات 3 كيلومتر و5 كيلومتر و10 
كيلومتر و11 كيلومتر، وقد استقبلت 

النسخة الثانية من الحدث وجوهًا قديمة 
وجديدة بما في ذلك أفضل العدائين في 

اإلمارات. من أبرز أحداث سباقات هذا 
العام هو طريق الجبل الجديد الذي يبلغ 

طوله 11 كيلومتر ويقع مقابل خلفية جبل 

الحفاظ على نمط حياة صحي عبر ممارسة 
الرياضة والتغذية بين الموظفين. تم 

تقديم مبادرة رائعة أخرى لألمهات 
المرضعات بتوفير مساحة خاصة داخل 

مبنى المكتب، باإلضافة إلى مبادرة 
"اعرف أرقامك" والتي دفعت الموظفين 

إلى إجراء تغييرات صحية على نمط حياتهم 

الفجيرة المذهل. شمل السباق أيضًا 
فئة أصحاب الهمم الذين انقسموا 

ألربع مجموعات مختلفة. شارك أكثر 
من 100 مشارك في هذه الفئة محملين 
بحماسة وتصميم كبير، ويرجع هذا كله 
إلى جهود البنك في إطالق هذا الحدث 

وجعله متاحًا للجميع.

ويتضمن ذلك تتبع نقاط كل موظف 
من حيث الطول والوزن وضغط  
الدم والكوليسترول ومستويات 

السكر واختبار مقاومة التوتر والتحكم 
بمنطقة الخصر واألوراك.

تضافرت جهود  بنك الفجيرة الوطني 
مع القائمين على 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. أطلقت هذه 
المبادرة بالتزامن مع شهر التوعية بسرطان 

الثدي وهو شهر أكتوبر.

سباق	بنك	الفجيرة	
الوطني	2018
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االستثمار	في	
التعليم
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GenNextKNOWLEDGE SERIES

"من واجبنا كشركاء لعمالئنا 
ضمان انتقال سلس 

ألعمالهم عبر األجيال".

"تهدف مبادرة Knowledge Series من بنك الفجيرة الوطني إلى 
تزويد العمالء بالمعرفة واإلرشاد لتحديد النهج الالزم لهم من أجل 

إعادة وضع التصور الخاص بأعمالهم  وتعزيز قدراتهم وضمان 
أنهم في أفضل موقع ممكن لالستفادة من الفرص التي تواصل 

دولة اإلمارات العربية المتحدة في تقديمها".
فيكرام	برادهان

مدير	قسم	الخدمات	المصرفية	للشركات	
والمؤسسات	في	بنك	الفجيرة	الوطني

فينس	كوك
الرئيس	التنفيذي،	بنك	الفجيرة	الوطني

 NBFشهد عام 2018 المبادرة الرابعة لـ
GenNext والتي تم إطالقها عام 2015 

من خالل برنامج مصمم لتبادل المعرفة 
والتعلم وتدريب أوالد عمالء البنك في 

الشركات. وتهدف هذه المبادرة إلى 
إعدادهم للتعرف على المهارات المطلوبة 
ليكونوا رواد أعمال ناجحين. تعمل المبادرة 

أيضًا على نقل المعرفة فيما يتعلق 
باإلدارة والمبادئ المالية مثل تحديد 

عائدات المستثمرين وتطوير استراتيجيات 
تمويل الشركات والمزيد. ومع نجاح  

المبادرات السابقة قررنا توسيع البرنامج 
ليشمل الجيل الثاني من أصحاب األعمال 

باإلضافة إلى طالب الجامعات. وقد تم 
استضافة البرنامج بالتعاون مع مؤسسة 

.Fitch Learning

وفقًا لسعينا الرامي إلى توجيه العمالء عبر 
النصائح المفيدة والرؤية الذكية، استضفنا 
دورة Knowledge Series السنوية الثالثة، 

وكان موضوع عام 2018 هو "إعادة رسم 
الخطوط" من أجل دعم العمالء وابقائهم 
مطلعين على طبيعة بيئة األعمال. حضر 
حوالي 700 من رائدي األعمال والمحللين 

في اإلمارات العربية المتحدة جلسات 

تواصل لمدة يوم واحد في كل من إمارة 
الفجيرة ودبي وأبوظبي، وتناولت تلك 

المناقشات التي أثيرت موضوعات عدة 
مثل االتجاهات المعاصرة والتحديات 

الناشئة التي تواجهها الشركات في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة. استقبلت 

هذه الجلسات رموز صناعة بارزين مثل 
كبار المحللين من طومسون رويترز، 

إنكور آند بارتنر – ديربي جروب، غارتنر، و
KPMG Lower Gulf للتحدث وتقديم 

وجهات نظرهم، وقد أعربوا عن أفكارهم 
حول التحديات ذات الصلة التي تواجه 

أصحاب األعمال بما في ذلك التوقعات 
االقتصادية اإلقليمية والعالمية وتغير 

البيئة التجارية والمزيد. 
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تطوير	الموظفين
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معرض	التوظيف

"نحن مستمرون في االستثمار في رعاية المواهب اإلماراتية عبر 
تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية ومبادرات التوطين وتوفير 

بيئة داعمة يّمكن لتلك المواهب أن تزدهر فيها".
عبد	الله	العطر

مدير	الموارد	البشرية،	بنك	الفجيرة	الوطني

تعد معارض التوظيف خطوة كبيرة نحو 
التوطين والتي قام بها قسم الموارد 
البشرية لدينا. وقد قمنا بالتركيز على 
التوظيف والتطوير الوظيفي وريادة 

األعمال، وركزنا هدفنا على توفير فرص 

وظيفية مثيرة للمواهب الطامحة. كما 
وجهنا جهودنا نحو المواطنين اإلماراتيين 
الستكشاف إمكانياتهم وإعداد الخريجين 

الجدد ألدوار إدارية من خالل برنامج 
تدريب إداري.

لقد كنا جزءًا فعااًل في معارض 
التوظيف والذي أقيم في إمارة 

الفجيرة ودبي وأبوظبي.

مبادرات المسؤولية االجتماعية للشركات 2018مبادرات المسؤولية االجتماعية للشركات 2018

رعاية	المواهب	
اإلماراتية

بنك الفجيرة الوطني ملتزم بمبادرة 
توظيف اإلماراتيين ويظهر ذلك بكفاءة 
في نسبة الموظفين اإلماراتيين بالبنك 
والتي وصلت إلى ٤0%، وهو رقم أعلى 
من المتوسط في المجال المصرفي. 

نحن نأخذ عملية تطوير األجيال القادمة 
من المهنيين اإلماراتيين بجدية، ولهذا 
السبب نحن ندعم عدد من  المبادرات 
بدءًا من تقديم الدعم للمتخرجين بعد 

إتمام دراستهم ومساعدتهم في تطوير 
مهنتهم لضمان عافيتهم أثناء العمل. 

نحن نوفر فرص عمل للمواهب المحلية 
عبر عدة معارض للفرص الوظيفية في 

كافة أنحاء اإلمارات.

كما أطلق بنك الفجيرة الوطني مبادرات 
تتمحور حول إدارة الشركات لتعزيز النمو 

الوظيفي للمواطنين اإلماراتيين، من 
خالل منصات مختلفة مثل برامج التدريب 
اإلداري للمتخرجين الجدد وبرنامج التطور 
المهني للموظفين، وأطلق بنك الفجيرة 
الوطني أيضًا مبادرات رائدة في المجال 

المصرفي لرعاية النمو المهني لمواطني 
اإلمارات. وتهدف  تلك البرامج إلى 

االرتقاء بحياتهم المهنية عبر تدريبهم 
على المثابرة والنجاح في المهام األكثر 

تعقيًدا وتحديًا. نجاح تلك المبادرات أدى 
إلى تحسن ملحوظ في نوعية الموظفين  

وتميزهم. ولدينا أيضًا برنامج التنمية 
الوطنية للموظفين اإلماراتيين الحاليين 

 لتقديم مزيد من الدعم لهم في
حياتهم المهنية.

في الوقت نفسه يسعى البنك إلى لعب 
دور مهم في تعزيز مكانة المرأة اإلماراتية 

ضمن القوة العاملة ويظهر ذلك في 
حقيقة أن ما قدره ُثلث فروعنا البالغ عددها 

18 يشرف تحت إدارة مديرات إماراتيات.  
في عام 2018 حاز البنك على جائزة التوطين 
وجائزة فريق الموارد البشرية للعام وجائزة 

تجربة الموظف في الخليج العربي. 
باإلضافة إلى ذلك تم االعتراف بتميز 

البنك في منتدى هيومان كابيتال الشرق 
األوسط عام 2018، حيث تلقى البنك 

للمرة الثالثة جائزة "فريق الموارد البشرية 
للعام" كما نال المرتبة الثالثة في تصنيف 

"أفضل جهة عمل".
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"نحن فخورون بمشاركة رحلة إشراك 
الموظفين مع المنظمات الرائدة 

األخرى، األمر الذي ُيعد جزءًا مهمًا من 
استراتيجيتنا ليتم االعتراف بنا كجهة 

عمل مفضلة لدى المتخصصين".

لقد تعاوننا مع لينكد إن في تنظيم ثاني 
فعالية إفطار لنا، وفي إطار تركيزنا على 
مشاركة الموظفين، حضر إلى الفعالية 

ممثلو الموارد البشرية من منظمات 
مثل موفنبيك وشالوب وغيرها. وقد أثير 

خالل هذا الحدث مناقشات حول نهج 
البنوك في خلق بيئة مثالية للموظفين 

نتج عنها مشاركة النقاط الحيوية مثل 
تحفيز إمكانيات الموظفين وتشجيع 

مشاركة الموظفين والتي تعد من العوامل 
الرئيسية التي تؤدي إلى النتائج المرجوة 

للعمالء والمساهمين.

مشاركة	الموظفين
إفطار	لينكد	إن

مشاركة	
الموظفين
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في بنك الفجيرة الوطني، نحن نؤمن بأنه 
من أجل إشراك الموظفين بشكل كامل، 

فمن المهم تقسيم الموظفين إلى 
مجموعات واتخاذ االجراءات المناسبة 

بناًء على احتياجاتهم الخاصة، سواًء كانوا 
موظفين إماراتيين أو موظفي الفروع أو 
المدراء أو الموظفين صغار السن. نعمل 
أيضًا على تطوير استراتيجيات دمج لكل 

مجموعة وخطط للعمل.

في عام 2018 قمنا بتيسير نحو 20 نشاطًا 
لبناء فرق عمل تتعامل مع التحديات 

المشتركة وتشجع الموظفين عبر 

األقسام المختلفة للعب دور فعال في 
العمل الجماعي نحو إيجاد حلول مناسبة. 

نحن نفتخر أيضًا بوجود فريق إداري يسهل 
الوصول إليه ويستثمر جهوده في دعمنا 
في المشاركة. نركز أيضًا على اإلنصات 
إلى موظفينا واتخاذ اجراءات فورية لحل 

أي مشكلة. كما يفتخر البنك ببرنامج 
عافية مميز يركز على العناية بصحة 

الموظفين البدنية والعقلية في مكان 
العمل وخارجه. نحن نقوم بذلك من 

خالل متابعة األيام المخصصة للتوعية 
الصحية وإشراك الموظفين في األنشطة 

الرياضية والبدنية.

بنك الفجيرة الوطني هو أول بنك يقوم 
بتضمين الفوائد المرنة المصممة 

لتلبية االحتياجات والتوقعات المختلفة 
للموظفين مثل التأمين على الحياة 

والفحص الصحي الشامل والتأمين على 
المنزل والتأمين على السفر في جميع 

أنحاء العالم والمزيد.

يبلغ مستوى مشاركة موظف البنك نحو 
 7 7%  بينما يبلغ معدل دوران الموظفين

3�6% فقط وهو أدنى مستوى في السوق. 
ُيعد بنك الفجيرة الوطني اليوم رائدًا في 

مشاركة الموظفين بعد أن تم االعتراف به 
من قبل العديد من المنصات المرموقة.

عبد	الله	العطر
مدير	الموارد	البشرية،	بنك	الفجيرة	الوطني
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استدامة	الغد
إن نهجنا نحو تبني االستدامة يشمل خطوات صغيرة تؤدي إلى تغييرات 

كبيرة، كما أن بعض التدابير مثل اختيار أدوات مكتبية ومصادر صديقة للبيئة 
لإلضاءة وتسخين المياه تساهم في تحقيق نتائج أفضل نحو تحسين البيئة. 
مع استمرار التكنولوجيا في تطوير طرق فعالة أكثر من أي وقت فإننا دومًا 
نجد تطبيقات جديدة من شأنها أن تقلل من تأثيرنا على البيئة، ومع المزيد 

من هذه المبادرات سنواصل توسيع مفهوم االستدامة في كل ما نقوم به.
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