
Option : 1.

Occupational Health and 
Safety Policy 

 

یعتبر بنك الفجیرة الوطني واحد من البنوك التي تحظى باحترام كبیر 
من خالل تقدیمھ خدمات متكاملة للشركات وخبرتھ الكبیرة في مجال 
الخدمات المصرفیة للشركات والخدمات المصرفیة التجاریة والخزانة 
والتمویل التجاري باإلضافة إلى مجموعة واسعة من خیارات الخدمات 

شخصیة والخدمات المتوافقة مع الشریعة. إضافة إلى ذلك المصرفیة ال
فإن بنك الفجیرة الوطني ملتزم على الدوام بتحسین أداء سیاسة الصحة 

من أجل توفیر بیئة عمل آمنة وصحیة لكافة األفراد   یسعىوالسالمة و 
الذین یعملون لدى البنك أو بالنیابة عنھ بما في ذلك الموظفین 

بین والزوار ... الخ. إن إدارة بنك الفجیرة الوطني والمقاولین والمتدر
تسعى جاھدة لدمج أنظمة إدارة الصحة والسالمة في عملیة تسییر 

 األعمال من خالل اتخاذ اإلجراءات التالیة:

National Bank of Fujairah (NBF) is one of the well-respected 
full services corporate bank with strong corporate and 
commercial banking, treasury and trade finance expertise 
as well as an expanding suite of personal banking options 
and Shari’a compliant services. NBF is also continuously 
committed towards improvement of health & safety 
performance and endeavors to provide a safe and healthy 
work environment to all individuals working for or on behalf 
of the bank including employees, contractors, trainees, 
visitors etc. NBF management has a keen interest to pursue 
integration of health & safety management systems into 
business operation, and is determined as below: 

  القض�������اء عل�������ى المخ�������اطر وتخفی�������ف مخ�������اطر الص�������حة
 عبر غرس ثقافة النھج االستباقي المھنیةوالسالمة 

 To eliminate hazard and reduction of OHS 
(Occupational Health and Safety) risk by cultivating 
a culture of proactive approach 

  ت����وفیر الس����المة والرف����اه للم����وظفین والمق����اولین والمت����دربین
 والزوار في مكان العمل

 To provide safety and wellbeing to employees, 
contractors, trainees & visitors at work place 

  إصابة أو مرض في مكان العملمنع حدوث أي  To prevent occurrence of injury and ill health at 
work place 

  تحسین الوعي بمخاطر الصحة والسالمة والبیئة بین األطراف
المعنیة بھدف اإلبالغ عن أي حاالت أو تصرفات غیر آمنة من 

 أجل تفادي وقوع أي حوادث غیر مرغوب فیھا قبل حدوثھا 

 To enhance awareness on Health Safety & 
Environment (HSE) risks among stakeholders for 
seeking report on unsafe conditions, unsafe acts, so 
that anything undesirable can be avoided before 
occurrence 

  تنفیذ التزامات سیاسة الصحة والسالمة والبیئة المعمول بھا، بما
ذل��ك تل��ك المبین��ة في لوائح دول��ة اإلم��ارات العربی��ة المتح��دة  في

 وأي التزامات أخرى متعلقة بالعمالء

 To comply with applicable HSE obligations, including 
UAE regulation and any other customer obligations 

  ًبناء فریق یتمتع بالكفاءة في المكتب الرئیسي وكافة الفروع سعیا
 للوصول ألداء یحقق أھداف سیاسة الصحة والسالمة والبیئة

 To develop a competent team across Head Office 
and all branches for delivering committed 
performance towards achieving HSE goals 

  تعیین الموظفین والمقاولین والمتدربین المالئمین من أجل المنفعة
ً لتحسین أداء سیاسة المشتركة أث ناء عملیة اتخاذ القرار سعیا

 الصحة والسالمة والبیئة

 To involve appropriate employees, contractors, 
trainees for mutual benefits in decision making 
process for improving HSE performance 

  ت����وفیر الم����وارد والمعلوم����ات والص����الحیات لمختل����ف لج����ان
المھ���ام المتقاطع���ة الت���ي ی���تم تش���كیلھا م���ن أج���ل قی���د واإلب���الغ 

 عن وتحدیث أداء سیاسة الصحة والسالمة والبیئة

 To provide the necessary resources, information & 
authority to various cross function committees 

 

یعتبر بنك الفجیرة الوطني واحد من البنوك التي تحظى باحترام كبیر 
من خالل تقدیمھ خدمات متكاملة للشركات وخبرتھ الكبیرة في مجال 
الخدمات المصرفیة للشركات والخدمات المصرفیة التجاریة والخزانة 
والتمویل التجاري باإلضافة إلى مجموعة واسعة من خیارات الخدمات 

شخصیة والخدمات المتوافقة مع الشریعة. إضافة إلى ذلك المصرفیة ال
فإن بنك الفجیرة الوطني ملتزم على الدوام بتحسین أداء سیاسة الصحة 

من أجل توفیر بیئة عمل آمنة وصحیة لكافة األفراد   یسعىوالسالمة و 
الذین یعملون لدى البنك أو بالنیابة عنھ بما في ذلك الموظفین 

بین والزوار ... الخ. إن إدارة بنك الفجیرة الوطني والمقاولین والمتدر
تسعى جاھدة لدمج أنظمة إدارة الصحة والسالمة في عملیة تسییر 

 األعمال من خالل اتخاذ اإلجراءات التالیة:

 

  القض�������اء عل�������ى المخ�������اطر وتخفی�������ف مخ�������اطر الص�������حة
 عبر غرس ثقافة النھج االستباقي المھنیةوالسالمة 

  

  ت����وفیر الس����المة والرف����اه للم����وظفین والمق����اولین والمت����دربین
 والزوار في مكان العمل

  

  إصابة أو مرض في مكان العملمنع حدوث أي   

  تحسین الوعي بمخاطر الصحة والسالمة والبیئة بین األطراف
المعنیة بھدف اإلبالغ عن أي حاالت أو تصرفات غیر آمنة من 

 أجل تفادي وقوع أي حوادث غیر مرغوب فیھا قبل حدوثھا 

  

  تنفیذ التزامات سیاسة الصحة والسالمة والبیئة المعمول بھا، بما
ذل��ك تل��ك المبین��ة في لوائح دول��ة اإلم��ارات العربی��ة المتح��دة  في

 وأي التزامات أخرى متعلقة بالعمالء

  

  ًبناء فریق یتمتع بالكفاءة في المكتب الرئیسي وكافة الفروع سعیا
 للوصول ألداء یحقق أھداف سیاسة الصحة والسالمة والبیئة

  

    

   framed for recording, reporting and updating HSE 
performances 

 


