
 تقرير
حوكمة البنك



الفجيرة
فرع الفجيرة

شارع حمد بن عبدالله 
ص.ب: 887، الفجيرة
هاتف: 565551 600

فاكس: 9470 222 9 971+

فرع دبا
شارع الشيخ محمد بن حمد 

ص.ب: 11700، الفجيرة
هاتف: 565551 600

فاكس: 3785 244 9 971+

فرع سيتي سنتر الفجيرة
ج 012 أ، سيتي سنتر الفجيرة 

ص.ب: 887، الفجيرة
هاتف: 9010 202 9 971+
فاكس: 7550 223 9 971+

فرع مسافي
مبنى بنك الفجيرة الوطني، 

مسافي 
ص.ب: 11208، الفجيرة

هاتف: 565551 600
فاكس: 3339 256 9 971+

فرع قدفع
مبنى بنك الفجيرة الوطني، قدفع 

ص.ب: 12002، الفجيرة
هاتف: 565551 600

فاكس: 0494 236 9 971+

فرع الطويين
 مبنى بنك الفجيرة الوطني، 

طريق دبا 
ص.ب: 30098، الفجيرة

هاتف: 565551 600
فاكس: 4355 258 7 971+

فرع المنطقة الحرة في الفجيرة
مبنى بنك الفجيرة الوطني، 

الفجيرة، طريق خورفكان 
ص.ب: 887، الفجيرة
هاتف: 565551 600

فاكس: 1047 224 9 971+

فرع محكمة الفجيرة
شارع الشيخ خليفة بن زايد 

هاتف: 565551 600

شبكة فروعنا

المقر الرئيسي
شارع حمد بن عبدالله, ص.ب: 887، الفجيرة. هاتف: 565551 600, فاكس: 4516 222 9 971+

دبي
فرع بر دبي

بناية الفجيرة، شارع خالد بن الوليد 
ص.ب: 2979، دبي
هاتف: 565551 600

فاكس: 9100 397 4 971+

فرع أبو هيل
 بناية الزرعوني، مقابل مركز 

أبو هيل، أبو هيل الطريق الرئيسي 
ص.ب: 125841، دبي

هاتف: 565551 600
فاكس: 6831 221 4 971+

فرع جبل علي
بناية بنك الفجيرة الوطني بجانب 

اتصاالت، جبل علي 
ص.ب: 17676، دبي
هاتف: 565551 600

فاكس: 0939 881 4 971+

فرع القوز
محل رقم 14، بناية كيرف، بجانب 

معرض سيارات أودي، شارع الشيخ 
زايد، القوز 

ص.ب: 126565، دبي
هاتف: 565551 600

فاكس: 5494 328 4 971+

فرع الراس
موقف سيارات تطوير الواجهة 

البحرية في ديرة، مبنى رقم 1، 
شارع الضغاية، الراس، ديرة 

هاتف: 565551 600
فاكس: 3740 226 4 971+

مكتب إن بي اف األلماس
برج الماس، أبراج بحيرة جميرا 

ص.ب: 340550، دبي
هاتف: 8362 507 4 971+
فاكس: 7515 397 4 971+

أبوظبي
فرع أبوظبي

برج الفردوس، شارع السالم 
ص.ب: 786، أبوظبي

هاتف: 565551 600
فاكس: 8503 676 / 8362 672 2 971+

فرع المصفح
بناية راشد المزروعي، شارع البنوك، 

منطقة مصفح الصناعية 
ص.ب: 786، أبوظبي

هاتف: 565551 600
فاكس: 1215 555 2 971+

فرع الريف
وحدة خدمة مصرفية إلكترونية 

ص.ب: 131885، أبوظبي
هاتف: 5791 612 2 971+

مكتب إن بي اف للخدمات المصرفية 
للشركات

بناية البادي، منطقة العاصمة 
بالقرب من مركز أبوظبي الوطني 

للمعارض
ص.ب: 786، أبوظبي

هاتف: 5320 612 2 971+
فاكس: 9929 445 2 971+

فرع العين
بناية الشيخ فالح بن زايد آل نهيان، 
بجوار تقاطع الساعة، مقابل مكتب 

البريد المركزي، الشارع الرئيسي 
ص.ب: 88108، العين

هاتف: 565551 600
فاكس: 8156 764 3 971+

الشارقة
فرع الشارقة

 بناية سباركو، كلية الشارقة، 
المنطقة الصناعية 

ص.ب: 1416، الشارقة
هاتف: 565551 600

فاكس: 5887 525 6 971+

 الشركات التابعة 
لبنك الفجيرة الوطني

شركة إن بي اف كابيتال المحدودة
)منظمة من قبل سلطة دبي 

للخدمات المالية(
الطابق الثالث، مكتب رقم 303 

مبنى الدوائر اإلدارية 4، مركز دبي 
المالي العالمي

ص.ب: 128217، دبي
هاتف: 8517 507 4 971+

شركة إن بي اف للخدمات المالية 
ش.م.ح

المنطقة الحرة بالفجيرة
ص.ب: 5230، الفجيرة

هاتف: 9231 920 9 971+
فاكس: 2979 228 9 971+

شركة إن بي اف ماركتس )كايمان( 
المحدودة

الطابق الرابع، هاربر 
شارع كنيسة الجنوب 103

ص.ب: 10240، كايمان الكبرى، 
KY1 - 1002، جزيرة كايمان

الفجيرة
الشارقة

دبي

أبوظبي
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قيمنا

نزاهةن
االلتزام دائمًا بالصدق والشفافية

فريق عمل واحد ومتماسكف
العمل بجد وبفكر استراتيجي نحو األهداف المشتركة

ت
تبادل االحترام

التعامل في جميع األوقات مع اآلخرين بطريقة عادلة 
وخلق روابط ثقة قوية مع عمالئنا

خدمة متميزةخ
تقديم الخدمات االستثنائية للعمالء في 

صميم جميع األعمال التي نقوم بها

روح التفاني والشغف بالعملر
االستعداد التام لبذل المزيد من الجهد 

لصالح زمالئنا وعمالئنا

من نحن
يفتخر بنك الفجيرة الوطني بتاريخ يمتد 36 عامًا في تقديم الخدمة المتميزة لعمالئنا 

وخلق قيمة للمجتمع على نطاق أوسع. 

رؤيتنا
أن نكون الشريك المالي لألعمال، وُنركز على تلبية احتياجات عمالئنا.

رسالتنا
تقديم خدمة استثنائية لعمالئنا  ›

خلق شراكات مستدامة بالتوافق مع أعمال العميل  ›

االستفادة من إمكانات الموظفين وذلك بتقديم بيئة عمل استثنائية لهم  ›

خلق قيمة للمجتمع مع العمل بأعلى المعايير األخالقية  ›
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إن االلتزام بأعلى معايير أخالقيات الحوكمة وعالقات المستثمرين يستمر 
في أن يكون أولوية قصوى لبنك الفجيرة الوطني.
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مقدمة
يلتزم بنك الفجيرة الوطني )»البنك«( بأعلى أخالقيات ومعايير حوكمة الشركات. إن نهجنا تجاه حوكمة الشركات يدعم نموذج أعمالنا وهو أمر بالغ 

األهمية للحفاظ على ثقة عمالئنا والمجتمع الذي نعيش به.
 

إن مسؤولية مجلس اإلدارة تتمثل بصورة رئيسية بتوفير الحوكمة الفعالة إلدارة شؤون البنك التي تحقق مصالح مساهميه وتحفظ التوازن بين 
مصالح األطراف المتعددة، والتي تشمل مستثمريه وعمالئه وموظفيه ومورديه والهيئات التنظيمية والحكومة والمجتمعات المحلية.

تضمن استراتيجية حوكمة الشركات لدينا مستويات عالية من الشفافية والمساءلة.

من نحن
إن بنك الفجيرة الوطني هو مزود إقليمي للخدمات المالية مع تركيزه على دولة اإلمارات العربية المتحدة. نقدم مجموعة واسعة من الخدمات التي 
يجب على كل واحدة منها أن تلتزم بالمتطلبات التنظيمية. وقد تم إدراج أسهم البنك في سوق أبوظبي لألوراق المالية. إن المنظمون الرئيسيون 
للبنك هم مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة األوراق المالية والسلع. إن الشركات التابعة لبنك الفجيرة الوطني هي إن بي اف 
للخدمات المالية وشركة إن بي اف كابيتال المحدودة وإن بي إف ماركتس )كايمان( المحدودة، باإلضافة إلى مكتب ممثل إن بي اف في بلجيكا 

التي يشرف عليها المنظمون في تلك المناطق.

الهيكل العام للحوكمة
نقوم باستمرار بمراجعة ممارسات حوكمة الشركات لدينا في ضوء التغييرات التي تطرأ على استراتيجيتنا أو التغيرات التي تطرأ في بيئة األعمال 

الخارجية.

تم ترسيخ سياسة االفصاح الرسمية الخاصة بنا بشكل جيد، حيث تم إدراج بعض اإلفصاحات في البيانات المالية السنوية الموحدة. لمزيد من 
المعلومات حول إطار إدارة المخاطر والحوكمة الخاصة بنا، يمكنكم الرجوع إليها على النحو التالي:

إيضاح رقم )2(: تفاصيل التزامنا بجميع القوانين واللوائح المعمول بها  

إيضاح رقم )4(: السياسات المحاسبية  

إيضاح رقم )5(: ممارسات إدارة المخاطر المالية  

تشمل وثائق الحوكمة التي يمكن الوصول إليها من خالل موقعنا االلكتروني على التالي:

عقد التأسيس والنظام األساسي  

إطار حوكمة الشركات الخاص بمجلس اإلدارة  

ميثاق قواعد السلوك وسياسة االنذار المبكر  

إطار حوكمة الشريعة  

تعزيز اإلفصاحات المتعلقة بعالقات المستثمرين وحوكمة الشركات  
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الهيكل التنظيمي
المخطط أدناه يبين المستوى العالي للجان الحوكمة بالبنك. حيث تقوم اللجنة اإلدارية ولجنة المخاطر باالشراف على اللجان األخرى

وتوفير التوجيه االستراتيجي للجان األخرى. كما تقوم أيضًا بتقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة.

بنك الفجيرة الوطني

لجنة حوكمة البيانات

 اللجنة التوجيهية
لتقنية المعلومات

لجنة مراجعة األعمال

المساهمين

مجلس اإلدارة

شركة إن بي اف للخدمات
المالية ش.م.ح

شركة إن بي اف ماركتس
)كايمان( المحدودة

شركة إن بي اف كابيتال 
المحدودة

لجان مجلس اإلدارةالرئيس التنفيذيقسم التدقيق الداخلي

لجنة التظلمات واالنضباطاللجان اإلداريةاألقسام

الخدمات المصرفية للشركات 
والمؤسسات

الخدمات المصرفية لألفراد

الخزينة

إدارة المخاطر

المالية

العمليات وتقنية المعلومات

الموارد البشرية

الشؤون القانونية

 التسويق االستراتيجي
واالتصال المؤسسي

 إدارة تجربة
العمالء والقنوات

االئتمان

إدارة االستثمار

لجنة جودة خدمة العمالء

لجنة الموارد البشرية

اللجنة التوجيهية لالستدامة

لجنة االلتزام

لجنة االئتمان المركزية

لجنة االستثمار

لجنة مخاطر العمليات

لجنة الموجودات والمطلوبات

لجنة المنتجات

لجنة حوكمة الشريعة

لجنة التدقيق بمجلس اإلدارة

 لجنة الترشيحات والمكافآت
بمجلس اإلدارة

لجنة المخاطر بمجلس اإلدارة

يتبع وظيفيًاً

يتبع إداريًا

لجنة المخاطر اإلدارية
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إن بي اف اإلسالمي – هيكل حوكمة الشريعة

حوكمة الصيرفة اإلسالمية
لقد قمنا بتأسيس إطار لحوكمة الشريعة وهيئة الرقابة الشرعية وعملية التدقيق الشرعية لضمان أن ممارسات حوكمة الشريعة لدينا على مستوى 

عالمي. كما يحتفظ البنك بسجالت وحسابات مستقلة للنافذة اإلسالمية إن بي اف اإلسالمي.

تقارير االمتثال الشرعية

اإلبالغ عن المخاطر

تقارير أداء األعمال

 لجنة المخاطر
بمجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

مجلس الرقابة الشرعية 
الداخلية

اللجنة اإلدارية
 لجنة إدارة 

المخاطر

 لجنة حوكمة
الشريعة
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بسم الله الرحمن الرحيم

إن بي اف اإلسالمي، النافذة اإلسالمية لبنك الفجيرة الوطني ش.م.ع )البنك(

تقرير لجنة هيئة الرقابة الشرعية الداخلية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

للسنة  البنك  أبرمها  والتي  اإلسالمية،  الشريعة  لمبادئ  وفقًا  والمعامالت  العقود  على  وأشرفت  الداخلية  الشرعية  الرقابة  هيئة  لجنة  وافقت 
المنتهية في 31 ديسمبر 2018. كان األداء المستقل للجنة هيئة الرقابة الشرعية الداخلية وإشرافها لتمكينها من إبداء الرأي حول التزام البنك مع 

أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، ومع الفتاوى والقرارات والمبادئ التوجيهية المحددة التي صدرت منها من وقت آلخر. 

إن إدارة البنك مسؤولة عن االمتثال للقوانين ومبادئ الشريعة اإلسالمية في جميع المعامالت المصرفية اإلسالمية، وتقتصر مسؤولية لجنة 
هيئة الرقابة الشرعية الداخلية على إبداء رأي مستقل بناء على مراقبتها لعمليات البنك.

لقد شملت المراجعة والمراقبة السنوية للجنة هيئة الرقابة الشرعية الداخلية تفتيش الوثائق واإلجراءات المعمول بها في الخدمات المصرفية 
اإلسالمية التي يقوم بها البنك على أساس اختبار عينة من جميع أنواع المعامالت.

لقد قامت لجنة هيئة الرقابة الشرعية الداخلية بالتخطيط لتنفيذ أعمال التدقيق والمراقبة للحصول على كافة المعلومات واإليضاحات التي تعتبر 
ضرورية لمراجعة األدلة الكافية على أن الصيرفة اإلسالمية ال تتعارض مع مبادئ الشريعة اإلسالمية وأي قرارات تصدر عن هيئة الرقابة الشرعية 

العليا التابعة لمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

بناء على نتائج المراقبة واإلشراف، تصرح لجنة هيئة الرقابة الشرعية الداخلية ما يلي:

أ.   إن العقود والمعامالت المنفذة والعمليات المتبعة من قبل البنك خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، أجريت وفقًا لمبادئ 
الشريعة اإلسالمية ووفقًا لقرارات هيئة الرقابة الشرعية العليا رقم: 18 / 3 / 2018 فيما يتعلق باعتماد معايير هيئة المحاسبة والمراجعة 

للمؤسسات المالية اإلسالمية.

ب.   إن جميع المبالغ التي يتعين توجيهها للمؤسسات الخيرية قد تم التبرع بها إلى المؤسسات الخيرية المعتمدة من قبل لجنة هيئة الرقابة 
الشرعية.

ج.   إن تخصيص األرباح وتحصيل الخسائر والتكاليف والنفقات المتعلقة بحسابات االستثمار يتوافق مع األساس الذي تمت الموافقة عليه 
من قبلنا وفقًا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.

هذا والله أعلم.

التاريخ: 11 فبراير 2019 
تم التصديق عليه بواسطة:  لجنة هيئة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الفجيرة الوطني

الدكتور محمد علي القري )الرئيس(

الدكتور محمد داود بكر )عضو تنفيذي(

الدكتور محمد أمين علي قطان )عضو(

الدكتور أسامة الدريعي )عضو(
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المساهمون
كما في 31 ديسمبر 2018، يشمل مساهمو بنك الفجيرة الوطني كل من:

عام 2018: خالل العام تم تداول 17.542.474 سهمًا، وهو ما يمثل 1.07٪ من أسهم البنك. )عام 2017: تم تداول 3.878.687 سهمًا، 
وهو ما يمثل 0.28٪ من أسهم البنك(. بلغت القيمة السوقية للبنك 7.9 مليار درهم )عام 2017: 6.8 مليار درهم(.

مجلس اإلدارة
بنك الفجيرة الوطني »البنك« أعضاء مجلس اإلدارة  

رئيس مجلس اإلدارة سمو الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي 

نائب رئيس مجلس اإلدارة سعادة »سير« عيسى صالح القرق 

عضو مجلس اإلدارة الشيخ حمد بن صالح بن محمد الشرقي 

عضو مجلس اإلدارة السيد/ حسين ميرزا الصايغ 

عضو مجلس اإلدارة د. سليمان موسى الجاسم 

عضو مجلس اإلدارة السيد/ سيف سلطان السالمي 

عضو مجلس اإلدارة السيد/ محمد عبيد بن ماجد العليلي 

عضو مجلس اإلدارة السيد/ عبدالله فريد القرق 

عضو مجلس اإلدارة السيد/ أحمد سعيد الرقباني 

دائرة الصناعة واالقتصاد - حكومة الفجيرة

%40.67

 بقية مساهمي دولة
اإلمارات العربية المتحدة

%24

شركة الفجيرة لالستثمار

%5.10
مؤسسة دبي لالستثمارات الحكومية

%8.74
شركه عيسى صالح القرق ذ.م.م

%21.49
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مسؤوليات مجلس اإلدارة 
بنك  استراتيجية وسياسات  على  واإلشراف  باعتماد  اإلدارة  يقوم مجلس 
الفجيرة الوطني وسقوف المخاطر والتعيينات في المناصب اإلدارية العليا 

ومكافآت كبار التنفيذيين. 

إن مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة محددة بوضوح في دليل إطار حوكمة 
الشركات الخاص بنا.

العناصر الرئيسية لدور مجلس اإلدارة ومسؤولياته هي:

الثقافة والسمعة
  مراجعة أداء الرئيس التنفيذي واإلدارة العليا

االستراتيجية
  تحديد رؤية ورسالة مجموعة بنك الفجيرة الوطني

  الموافقة على الخطة االستراتيجية السنوية

األداء
  مراجعة أداء المجموعة مقابل الخطط المالية والخطط األخرى

التقارير الخارجية
   اعتماد التقارير التنظيمية المالية للبنك

   إدارة المخاطر واالمتثال
   مراقبة نتائج إدارة المخاطر

سقوف المخاطر والثقافة
المدى  على  لنجاحنا  أساسي   أمر  هو  المخاطر  إلدارة  الصارم  نظامنا  إن 
مع  يتماشى  بما  المخاطر  عناصر  مختلف  ب��إدارة  البنك  يقوم  الطويل. 

منهجيات بازل من خالل استراتيجية مخاطر خطوط الدفاع الثالث. 

لقد قمنا بإنشاء إطار شامل وقوي إلدارة المخاطر والحوكمة على مستوى 
البنك.

يتم اعتماد بيان سقوف المخاطر من قبل مجلس اإلدارة ويتم 
مراجعته سنويًا. ويقدم التوجيه النوعي والكمي إلدارة المخاطر. 
ويشكل المعيار األساسي الذي نقوم من خالله بقياس أداء إدارة 

المخاطر. 

ويتم إجراء استبيان ثقافة المخاطر للموظفين كل عامين لفهم 
وقياس وتعزيز إدارة المخاطر بشكل أفضل داخل البنك.

رأس المال والسيولة
رأس  كفاية  من  قوية  مستويات  على  المالي  استقرارنا  استند 
كما  والنمو.  المخاطر  بمحفظة  المتعلقة  والسيولة  ال��م��ال 
إلى إجمالي  الودائع الممولة وودائع المجموعة  استقرت نسبة 
الموجودات عند 76.6٪ في عام 2018. واستقرت نسبة القروض 

إلى الودائع عند ٪86.4.

إن الميزانية العمومية للبنك متنوعة بشكل جيد، وبلغت نسبة 
الموجودات السائلة المؤهلة 21.9٪ في نهاية عام 2018.

التمويل  صافي  ونسبة  السيولة  تغطية  نسبة  بمراقبة  نقوم 
المستقر. في 31 ديسمبر 2018، استقر معدل صافي التمويل 
)عام   ٪105 عند  للمجموعة  السيولة  تغطية  ونسبة  المستقر 

2017: 107٪( وعند 319٪ )عام 2017: 270٪( على التوالي.

احتفظ بنك الفجيرة الوطني بحدود مخاطر السوق بشكل حذر ويتم 
تنفيذ أنشطتنها التجارية بشكل رئيسي لدعم أنشطة العمالء.

 ٪14.1 وبنسبة   ٪15.2 عند  مال  رأس  بكفاية  العام  أنهينا  لقد 
للشق األول وبنسبة 12.6٪ لحقوق الملكية العامة.

اإلضافي  المال  رأس  إص��دار  بعملية  الوطني  الفجيرة  بنك  بدأ 
للشق األول المستوفي التفاقية بازل )3(.

االمتثال التنظيمي
ومعايير  االمتثال  معايير  بأعلى  الوطني  الفجيرة  بنك  ويلتزم 
مكافحة غسيل األموال وحماية النظام المالي في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة. 

األموال  مكافحة غسيل  وأنظمة  وإجراءات  وتتماشى سياسات 
م��ع أح���دث ال��ت��وص��ي��ات ال���ص���ادرة ع��ن ف��ري��ق ال��ع��م��ل المعني 
غسيل  لمكافحة  الدولية  التنظيمية  والهيئة  المالية  باإلجراءات 
المتحدة  العربية  اإلم��ارات  لدولة  االتحادية  والقوانين  األم��وال 
العربية  اإلم���ارات  مصرف  عن  ال��ص��ادرة  التوجيهية  والمبادئ 

المتحدة المركزي.

الوكالة  بمتطلبات  يتعلق  فيما  بالمطلوب  أيضًا  التزمنا  وقد 
الوطنية لألمن اإللكتروني )نيسا(.

في بنك الفجيرة الوطني، ُيلزم جميع الموظفين بإكمال برامج 
وأم��ن  واألخ��الق��ي��ات  باالمتثال  والمتعلقة  بانتظام  ال��ت��دري��ب 

المعلومات.
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2017

36.7

27.9

24.1
4.9

2018

1,573.8

615.3

1,052.1

العائد على متوسط الموجودات

العائد على متوسط حقوق المساهمين

نسبة التكلفة إلى اإليرادات

نسبة كفاية رأس المال

نسبة الشق األول

نسبة القروض إلى الودائع

نسبة الموجودات السائلة المؤهلة

النتائج المالية
مؤشرات األداء والمخاطر )٪(

20182017

%1.6

%12.3

%15.2

%14.1

%21.9

%1.3

%10

%17.5

%15.1

%24.1

%33.7 %33.2

%86.4 %86

2017

1,378.5

471.9

913.6

2018

39.8
30.5

26.2

5.1

بيان المركز المالي )مليار درهم(
ودائع العمالء

قروض وسلفيات
حقوق المساهمين

الموجودات

بيان الدخل )مليون درهم(
صافي الربح

األرباح التشغيلية
اإليرادات التشغيلية
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مجلس اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة
في عام 2018، اجتمع مجلس اإلدارة ولجانه الفرعية بشكل منتظم.

ويوضح الجدول أدناه؛ تفاصيل عضوية واجتماعات مجلس اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة في عام 2018.

عضوية واجتماعات مجلس اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة:

االسم
 انتهاء الفترة 

الحالية
 مجلس
اإلدارة

لجنة المخاطر 
بمجلس اإلدارة

لجنة التدقيق 
بمجلس اإلدارة

لجنة الترشيحات 
والمكافآت بمجلس 

اإلدارة

الرئيس الرئيس     2020 سمو الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي 

عضو الرئيس  نائب رئيس    2020  سعادة »سير« عيسى صالح القرق 
مجلس اإلدارة    

عضو  عضو  عضو   2020 الشيخ حمد بن صالح بن محمد الشرقي 

عضو  عضو     2020 حسين ميرزا الصايغ 

عضو  عضو     2020 سليمان موسى الجاسم 

عضو عضو  الرئيس  عضو   2020 سيف سلطان السالمي 

عضو  عضو  عضو   2020 محمد عبيد بن ماجد العليلي 

عضو  عضو  عضو   2020 عبدالله فريد القرق 

عضو  عضو  عضو   2020 أحمد سعيد الرقباني 

 *  * يوليو 2019*    شيكر تي إن 

مدعو  مدعو  مدعو  الرئيس التنفيذي  فينس كوك 

مدعو  مدعو  مدعو  المسؤول المالي الرئيسي  عدنان أنور 

مدعو مدعو   مسؤول العمليات الرئيسي  باالجي كريشنامورتي 

مدعو  مسؤول المخاطر الرئيسي    جاستين مورجان كوبر 

مدعو رئيس قسم التدقيق الداخلي     كيفين تايلور 

4  4  4 إجمالي عدد االجتماعات   6 

-  -  1 موافقات بالتمرير   2 

يقوم جميع أعضاء إدارة البنك الرئيسيين سنويًا بتقديم تقرير إلى مجلس اإلدارة يتضمن تقييم األداء المتعلقة بالمخاطر واالستراتيجية.

قام مجلس اإلدارة باعتماد طلبات االئتمان واالستثمارات التي تكون فوق األسقف المحددة. وفي عام 2018، بلغت عدد إحالة طلبات االئتمان 
إلى مجلس اإلدارة للموافقة بالتمرير 142 طلبًا.

*عضو محترف مستقل )يتم تجديده سنويًا(
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التعيين والتقاعد وإعادة االنتخاب
تم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة بتاريخ 26 مارس 2017 لفترة ثالث سنوات. 

إن رئيس مجلس اإلدارة ونائب رئيس مجلس اإلدارة وجميع أعضاء مجلس اإلدارة هم أعضاء غير تنفيذيين.

يجب على أعضاء مجلس اإلدارة اإلفصاح سنويًا عن مصالحهم وعضوياتهم.

نسبة التملك الشخصية ألسهم البنك من قبل أعضاء مجلس اإلدارة:

-  -  - سمو الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي 

-  -  - سعادة »سير« عيسى صالح القرق 

-  -  - الشيخ حمد بن صالح بن محمد الشرقي 

-  -  - حسين ميرزا الصايغ 

٪7.5  1.403.438  1.305.524 سليمان موسى الجاسم 

-  -  - سيف سلطان السالمي 

٪7.5  357.696  332.741 محمد عبيد بن ماجد العليلي 

-  -  - عبدالله فريد القرق 

-  -  - أحمد سعيد الرقباني 

التغيراالسم )أعضاء مجلس اإلدارة(
 األسهم المملوكة

كما في 1 يناير 2018
 األسهم المملوكة

كما في 31 ديسمبر 2018

أداء مجلس اإلدارة
يقوم مجلس اإلدارة دوريًا بمراجعة األداء المالي للبنك وقطاعات 
أعماله الفردية ومناطق الدعم الخاصة به. كما يقوم مجلس اإلدارة 
وحوكمة  والسياسات  المخاطر  سقوف  وضع  على  بالتركيز  أيضًا 
المشاريع وإطار المخاطر والرقابة واعداد استراتيجية أعمالنا لمدة 

ثالث سنوات.

يجري مجلس اإلدارة ولجنة الترشيحات والمكافآت التابعة للمجلس 
التوجيهية  المبادئ  المجلس لمجموعة من  استعراضًا سنويًا ألداء 

الواضحة، مع تقديم تقرير كامل إلى المجلس للنظر فيه.

لجان مجلس اإلدارة
يتولى مجلس اإلدارة مسؤولية الموافقة واإلشراف على إطار عمل 
إدارة المخاطر لدى بنك الفجيرة الوطني. قام المجلس بتشكيل لجان 

المخاطر لتعزيز آلية الرقابة وتحتفظ كل لجنة بميثاق رسمي.

لجنة المخاطر بمجلس اإلدارة تتكون من أربعة أعضاء من مجلس 
اإلدارة وعضو محترف مستقل. وهي تشرف على المخاطر الكامنة 
في أعمال المجموعة وعمليات التحكم وإدارة المخاطر واالمتثال.

والمدعوين لهذه اللجنة هم: الرئيس التنفيذي ومسؤول المخاطر 
هذه  مسؤوليات  تتضمن  الرئيسي.  المالي  والمسؤول  الرئيسي 

اللجنة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر على ما يلي:

    مراجعة اإلطار العام إلدارة مخاطر مشاريع المجموعة والرقابة 
الداخلية

    مراجعة سقوف قبول مخاطر المجموعة ووضع سياسات المخاطر
    مراجعة نظام تصنيف مخاطر االئتمان

    مراجعة السياسات إلدارة الموجودات والمطلوبات
    مراجعة المخاطر المالية ومخاطر التعرضات األخرى واإلجراءات 

التي اتبعتها اإلدارة لتحديد وقياس هذه المخاطر
    مراجعة المعامالت أو السقوف التجارية المالئمة

    مراجعة التقارير والنتائج المهمة الصادرة من قسم إدارة المخاطر 

ومن لجنة المخاطر باإلدارة ومن المؤسسات التنظيمية التي لها عالقة 
بمسائل المخاطر

لمصرف  المال  رأس  كفاية  لتقييم  الداخلية  اإلج��راءات  تسليم      مراجعة 
اإلمارات العربية المتحدة المركزي

المال  رأس  وتخصيص  ال��م��ال  رأس  وكفاية  وهيكل  ج���ودة      مراجعة 
االقتصادي

    مراجعة منهجية بازل )3( ومنهجية مراجعة السيولة وكفاية رأس المال
    متابعة التزام المجموعة بااللتزامات القانونية والتنظيمية
    مراجعة توثيق اإلفصاحات الرئيسية قبل نشرها بالسوق. 

لجنة التدقيق بمجلس اإلدارة تتكون من خمسة أعضاء من مجلس اإلدارة 
وعضو محترف مستقل. ومن المدعوين لهذه اللجنة، رئيس قسم التدقيق 
الداخلي والرئيس التنفيذي ومسؤول العمليات الرئيسي والمسؤول المالي 
اللجنة  وتقوم  اإلدارة.  مجلس  رئيس  نائب  اللجنة  ه��ذه  ي��رأس  الرئيسي. 
باستالم ودراسة التقارير والتوصيات المقدمة من قبل رئيس قسم التدقيق 
الداخلي والمدققين الخارجيين. باإلضافة إلى أية تقارير صادرة من السلطات 
الرقابة  وأنظمة  المالية  بالتقارير  المتعلقة  التوصيات  وترفع  التنظيمية، 
الداخلية وكاًل من إجراءات التدقيق الداخلية والخارجية. تتضمن مسؤوليات 

هذه اللجنة، على سبيل المثال ال الحصر على ما يلي:

    تأكيد وضمان استقاللية المدققين الداخليين

لنطاق  الخارجي  والمدقق  الداخلي  التدقيق  قسم  رئيس  مع      المراجعة 
وخطة وتنسيق وفعالية عمل التدقيق الداخلي والخارجي

    اإلشراف على إعداد البيانات المالية بما في ذلك مراجعة البيانات المالية 
المرحلية والسنوية، وذلك للتأكد من أن الحسابات قد تم اعدادها وفقًا 

للمبادئ المحاسبية المناسبة

    مراجعة نظم الرقابة الداخلية للمجموعة لضمان الفعالية

    مراجعة كافة تقارير التدقيق الداخلية المتعلقة بأية عمليات تحقيق، أو 
احتيال كبيرة تحدث في المجموعة.
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مدققي الحسابات واالستقاللية 
خارجيين  حسابات  كمدققي  كوبرز  ه��اوس  ووت��ر  برايس  تعيين  تم 
للبنك وشركاته التابعة من ِقَبل المساهمين في اجتماع الجمعية 
رسوم  إن   .2018 مارس   18 بتاريخ  ُعقد  الذي  السنوية  العمومية 
للسنة  التابعة  وشركاته  البنك  أعمال  على  الخارجيين  المدققين 
)باإلضافة  درهم   535.000 بلغت   2018 ديسمبر   31 في  المنتهية 

إلى مصاريف إضافية في حال تكبدها(.

األخ��رى  للخدمات  المشاركة  رس��وم  بلغت  ذل��ك،  إل��ى  باإلضافة 
المقدمة مبلغ 218.150 درهم. ويوافق مجلس اإلدارة مسبقًا على 

جميع األعمال غير التدقيقية.

برايس ووتر هاوس كوبرز،
إعمار سكوير، مبنى رقم 4، الطابق 8

ص.ب: 11987، دبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة
هاتف: 3100  304  4  971+    

فاكس: 4100  330  4 971+

التنوع واالستدامة والمسؤولية المجتمعية
يلتزم بنك الفجيرة الوطني بضمان والحفاظ على أعلى مستويات 
وظيفيًا  داعمة  بيئة  توفير  إلى  باإلضافة  والمساءلة،  الشفافية 

للقيام بأنشطته التجارية.

لضمان اتباع أفضل الممارسات في برنامج المسؤولية المجتمعية 
للشركات، عينت إدارة بنك الفجيرة الوطني لجنة توجيه االستدامة 
المسؤولية  لجنة  قبل  من  ال��م��دارة  األنشطة  على  تشرف  التي 
المجتمعية للشركات، كما أنها في الوقت ذاته أحد لجانها الفرعية. 

عالقات المستثمرين واالتصال المؤسسي 
الخارجي

الخارجي من  إدارة عالقات المستثمرين واالتصال المؤسسي  تتم 
خالل قسم اإلدارة المالية وقسم التسويق االستراتيجي واالتصال 

المؤسسي بالبنك على التوالي:

اإلدارة المالية
هاتف: 9210  202  9  971+

فاكس: 9403 202 9 971+
NBF-investorrelations@nbf.ae :البريد اإللكتروني

www.nbf.ae  :الموقع اإللكتروني
)لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى قسم عالقات المستثمرين(

 قسم التسويق االستراتيجي
واالتصال المؤسسي
هاتف: 1700  397  4  971+
فاكس: 5385  397  4  971+

لجنة المكافآت
أعضاء مجلس اإلدارة - المكافآت ونسبة تملك أسهم البنك

إن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة عبارة عن مبالغ ثابتة للسنة ويتم دفعها 
السنوية.  العمومية  الجمعية  اجتماع  تماشيًا مع موافقة  بشكل سنوي 
في عام 2018، بلغت األتعاب 4.8 ماليين درهم التي تم احتسابها في 

بيان الدخل، وهي تمثل نسبة 0.8٪ من صافي أرباح البنك.

500.000 رئيس مجلس اإلدارة 

500.000 نائب رئيس مجلس اإلدارة 

250.000 )لكل منهم( أعضاء وأمين سر مجلس اإلدارة 

 مكافآت 
 أعضاء مجلس اإلدارة  المدفوعة 

خالل عام 2018 عن عام 2017
أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 

)درهم سنويًا(

اللجنة اإلدارية

الرئيس التنفيذي فينس كوك  

المسؤول المالي الرئيسي عدنان أنور  

مسؤول العمليات الرئيسي باالجي كريشنامورتي  

مسؤول المخاطر الرئيسي جاستين مورجان كوبر  

رئيس الخدمات المصرفية  فيكرام برادان  
للشركات والمؤسسات    

كبير المدراء التنفيذيين -   شريف محمد رفيع  
منطقة الفجيرة    

رئيس قسم الموارد البشرية عبدالله العطر  

رئيس الخدمات المصرفية لألفراد كولن داالس  

مسؤول تنفيذي أول –  داس بي بي  
    إن بي اف كابيتال المحدودة

لجنة الترشيحات والمكافآت بمجلس اإلدارة تتكون من رئيس مجلس 
اإلدارة ونائبه وعضو مجلس إدارة واحد. تشمل مسؤوليات هذه اللجنة، 

على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:

التعيين  وإع��ادة  بالتعيين  المتعلقة  المجلس  إل��ى  التوصيات      رف��ع 
رئيس  باستثناء منصب  اإلدارة  للتعاقب ألعضاء مجلس  والتخطيط 

مجلس اإلدارة.

    النظر في التعيينات وإنهاء الخدمة وخطط التعاقب للرئيس التنفيذي، 
والمناصب اإلدارية العليا األخرى في المجموعة.

    مراجعة سياسة المكافآت لمجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي واإلدارة 
العليا وموظفين البنك.

    مراجعة هيكل وحجم وتشكيل مجلس اإلدارة. 

    تقييم التوازن بين المهارات والمعرفة والخبرات في مجلس اإلدارة.

    مراجعة أداء مجلس اإلدارة. 
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تم إعداد المعلومات الواردة هنا من ِقَبل بنك الفجيرة الوطني. ويعتمد البنك 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 أية أوراق مالية. كما ال 
ينبغي على هذه المعلومات أو أي جزء منها، أن يستخدم فيما يتعلق بأية 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.


