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واالحتياطات والتدابير الوقائية المعتمدة 
في هذا السياق، وذلك إلبقاء موظفينا 

وعمالئنا على دراية تامة بالتعليمات 
واالرشادات المتبعة وتعريفهم بالطرق 
المتبعة في هذا اإلطار من أجل حماية 

أنفسهم.

لقد واصلنا المساهمة في جمعية 
اإلمارات للطبيعة والصندوق العالمي 

للطبيعة وغيرها من المبادرات االجتماعية 
األخرى على غرار حملة رمضان التي قدمت 
الرعاية والدعم للمجتمع. كما قمنا بتوطيد 

أواصر التعاون والشراكة مع مؤسسة 
الفجيرة الخيرية، وأجرينا العديد من برامج 
التوعية الصحية للموظفين والعمالء من 

أجل المساعدة في مكافحة انتشار وباء 
“كوفيد-19”. واصلنا أيًضا حمالت التوعية 

حول الشمول المالي وتجنب االحتيال 
المالي عبر اإلنترنت، وذلك كمحفز للنمو 
والتنمية المستدامة - والتي تعد اللبنات 
األساسية لالقتصاد القائم على المعرفة 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
وهذه ليست سوى غيض من فيض 

من األنشطة والفعاليات المتعددة التي 
نظمها البنك في عام 2020.

وبما أننا سنمضي قدمًا في نهجنا الرامي 
إلى التركيز على تبني ممارسات مستدامة 

في أعمالنا وتقديم الدعم االجتماعي 
المطلوب وإضافة قيمة خاصة على 

التزاماتنا تجاه أصحاب المصلحة لدينا، 
فإننا ندعوكم لالطالع على مسيرتنا 
الغنية في هذا اإلطار من خالل هذا 

التقرير. يتمنى بنك الفجيرة الوطني لكم 
وألحبائكم سنة سعيدة ومزدهرة.

وال يسعني في نهاية المطاف إال أن 
أتوجه بالشكر الجزيل لكم.

فينس كوك
الرئيس التنفيذي

ال شك أن العالم أجمع يمر بوقت 
صعيب وغير مسبوق. لقد تسبب الوباء 

في حدوث موجات من الصدمات في 
االقتصاد العالمي. كما تسبب في إحداث 
قلق كبير لدى الناس بشأن حياتهم وسبل 

عيشهم. صناع السياسات في كل مكان 
في بحث دائم ومستمر عن طرق الحتواء 

انتشار الفيروس مع الحد من التداعيات 
االقتصادية. ولعل الدرس األول الذي 

تعلمناه من هذا الوباء هو أن نعامل 
الطبيعة باالحترام الذي تستحقه.

حتى في ظل هذه األوقات الصعبة، 
تواصلت مساعي بنك الفجيرة الوطني 

الرامية إلى إحداث تأثير إيجابي في 
مجتمعاتنا. كما في السنوات الماضية، 

فقد تم اعتماد مبادرات المسؤولية 
االجتماعية للشركات لدينا بناء على 
خمس ركائز هي: الشراكة وتمكين 

المجتمعات، الحفاظ على البيئة، الصحة 
والرشاقة، االستثمار في التعليم والتقدم 
التكنولوجي، وأخيرًا وليس آخرًا، االهتمام 

بموظفينا.

لقد أتاح لنا هذا العام الفرصة للتفكير في 
أشياء أكثر أهمية في الحياة، لعل أبرزها 

الصحة والرشاقة. وكبنك ملتزم بالصحة 
والرشاقة، فقد تم اتخاذ تدابير وقائية 

واتباع بروتوكوالت صارمة لضمان سالمة 
موظفينا وعمالئنا على حد سواء. أبرز 

تلك اإلجراءات فتمثل في اآلتي: تركيب 
معقمات اليدين في جميع أقسام البنك 

والمناطق المخصصة للجلوس واالنتظار، 
وتوفير القفازات واألقنعة التي تستخدم 
لمرة واحدة لجميع العمالء للتعامل مع 
مختلف الوثائق وأجهزة الصراف اآللي / 
أجهزة اإليداع النقدي لدينا، واتباع أعلى 
معايير التنظيف المعمول بها في هذا 

اإلطار، وإجراءات التعقيم المنتظم لنقاط 
التماس المباشر في جميع فروعنا، وغيرها 

الكثير. كما أطلقنا أيًضا حملة تواصل 
وتوعية شاملة بشأن فيروس كورونا 

االستدامة هي أساس التعافي من مرض كوفيد -19.

رسالة الرئيس 
التنفيذي

5 4
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نبذة عن بنك الفجيرة 
الوطني



لقد تمكن بنك الفجيرة الوطني، على مر 
السنين، من تحقيق سجل ثابت من التميز 

في المجاالت كافة التي اختارها ضمن 
نطاق اهتمامه. ولعل هذا األداء المتميز 

والثابت يعود إلى التزام البنك ببناء عالقة 
منفتحة وشفافة مع أصحاب المصلحة 

والمساهمين والعمالء والموظفين 

والموردين على حد سواء، وذلك من 
خالل جهوده الحثيثة والدؤوبة للتواصل 

مع السوق والمجتمع المحلي. ولعل 
هذا الدور المميز لنا ال يلقي الضوء على 

تقدمنا في هذا المجال فحسب، بل يزودنا 
أيًضا بالبصيرة الكفيلة بفهم احتياجات 
وتطلعات أصحاب المصلحة الرئيسيين 

بشكل أفضل. وباعتباره البنك المفضل 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة على 

مدى أكثر من 30 سنة، اكتسب بنك 
الفجيرة الوطني سمعة طيبة كمزود 

خدمات مالية مخصصة للشركات.

نحن معروفون بخبرتنا الطويلة 
ومعرفتنا الواسعة في مجاالت عدة 

تشمل الخدمات المصرفية للشركات 
والخدمات المصرفية التجارية والتمويل 

التجاري والطاقة والشؤون البحرية 
والمعادن الثمينة والخزينة. لقد قمنا 

أيًضا بتوسيع نطاق خدماتنا ليس فقط 

لتشمل مجموعة متنامية من الخيارات 
المصرفية الشخصية، بما في ذلك 

الخدمات المصرفية المميزة والمنتجات 
المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، ولكن 

أيًضا الحلول المتخصصة األخرى التي 
تخص تمويل المعدات والخدمات المالية 

العالمية. لقد تفوقنا أيًضا على البنوك 

األخرى العاملة في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، وذلك من خالل خدمة العمالء 

المتميزة التي نحظى بها.

باعتبارنا البنك الوطني إلمارة الفجيرة، 
فإننا نحرص على تحقيق تطلعات إمارتنا، 

في الوقت الذي نلتزم فيه بدعم النمو 
االقتصادي لدولة اإلمارات بوجه عام.

نبذة عن بنك الفجيرة الوطنينبذة عن بنك الفجيرة الوطني

9 8
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نبذة عن بنك الفجيرة الوطنينبذة عن بنك الفجيرة الوطني

خدماتنا

هذا ما نؤمن به ونعمل من أجله

دور لجاننا

قيمنامهمتنارؤيتنا

تقديم عوائد دائمة 
وطويلة األجل 

للمساهمين لدينا

التعهد بتقديم مختلف 
الخدمات المصرفية 

بما يتماشى مع 
التشريعات والقوانين 

الناظمة لذلك

خلق بيئة عمل مثالية 
ترتقي إلى طموحات 

الموظفين لدينا

اتخاذ كافة اإلجراءات 
الكفيلة باالهتمام 

بالقضايا االجتماعية 
واالقتصادية والبيئية 

المستدامة، والتي 
ُتفضي في المحصلة 
إلى االرتقاء بالمجتمع 

بوجه عام

إن رؤية ورسالة وقيم بنك الفجيرة الوطني تؤكد التزام البنك الدائم والثابت نحو
تطوير وتنمية دولة اإلمارات، بوجه عام، وإمارة الفجيرة، على نحو خاص.

لجنة المسؤولية االجتماعية للشركاتاللجنة التوجيهية لالستدامة 

تتمثل المسؤولية األساسية للجنة التوجيهية لالستدامة في توجيه المسؤولية االجتماعية للشركات.

وتخطط اللجنة التوجيهية لالستدامة لتطوير القدرات الداخلية للبنك لتحقيق التمويل المستدام وإدارة المخاطر بما 
يتماشى مع إعالن دبي للمؤسسات المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة بشأن التمويل المستدام.

تركز لجنة المسؤولية االجتماعية للشركات على االرتقاء 
بقدرات البنك من أجل لعب دور إيجابي في بناء استدامة 

المجتمعات التي يعمل فيها وتطوير األنشطة بما 
يتماشى مع إعالن دبي للمؤسسات المالية في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة:

الشريك المالي لألعمال الذي 
يحرص على تلبية احتياجاتك 

المصرفية كافة على الصعيد 
الشخصي والمهني.

تزويد شركائنا بخدمات مالية استثنائية.

تعزيز روح الشراكة من خالل الخدمات واالبتكار.

خلق بيئة محفزة يمكن لألفراد من خاللها 
تسخير إمكاناتهم من أجل الوصول إلى آفاق 

جديدة.

العمل وفق أعلى المعايير المهنية مع 
المساهمة في نمو المجتمعات التي نعمل 

فيها والنهوض بها.

• رئيس إدارة المخاطر - رئيس مجلس اإلدارة

 • رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات
- نائب رئيس مجلس اإلدارة

• المدير المالي

• رئيس قسم العمليات

• رئيس قسم االئتمان

• رئيس قسم التسويق االستراتيجي واالتصاالت

• حسن ابراهيم سعدي الريس رئيس قسم الشؤون الحكومية وإدارة 
المسؤولية، مجموعة الخدمات المصرفية للشركات )رئيس مجلس اإلدارة(

• محمد أيمن األتاسي، رئيس قسم التسويق االستراتيجي واالتصاالت 
)نائب رئيس مجلس اإلدارة(

• عزة الشجاع، موظف درجة أولى - ضمان الجودة، الخدمات المصرفية 
لألفراد )سكرتير(

• زايبون خان، مدير أول، هيئة إدارة المخاطر التشغيلية، إدارة المخاطر

• إروين أبرانتيس، موظف - الخدمات التجارية

• بابكر يوسف - مدير االئتمان التعويضي

• موزة الكعبي - مدير فرع - الخدمات المصرفية لألفراد

• شاندرا شاالساني، موظف درجة أولى - الممتلكات والخدمات

• آشيش مادان، مدير عالقات أول، الخدمات المصرفية للشركات واالستثمار

الشغف وااللتزام

االحترام

النزاهة

اإلخالص في العمل الجماعي

االمتياز في الخدمة

11 10



ركائز االستدامة لدينا

الشراكة وتمكين 
المجتمعات

الحفاظ على 
البيئة

الصحة 
والرشاقة

االستثمار في التعليم 
والتقدم التكنولوجي

استراتيجية المسؤولية االجتماعية لشركتنا
ترتكز إلى هذه المجاالت األساسية.

االهتمام بكوادرنا

13 12
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عالمة غرفة دبي للمسؤولية 
االجتماعية للشركات

للسنة الرابعة على التوالي، تم 
منح بنك الفجيرة الوطني عالمة 

غرفة دبي للمسؤولية االجتماعية 
للشركات، تقديرًا الستراتيجيتنا 

المتميزة للمسؤولية االجتماعية 
للشركات. تعتبر هذه الجائزة بمثابة 

اعتراف بجهودنا في اتخاذ تدابير 
عملية لضمان أن المسؤولية 

االجتماعية للشركات جزء ال يتجزأ 
من عملياتنا.

في كل عام، يعمل البنك بجد 
بشكل استثنائي من أجل رد الجميل 

للمجتمع، وذلك كجزء من جهودنا 
المستمرة في إطار المسؤولية 
االجتماعية للشركات. للمضي 
قدًما، سنواصل تعزيز التزامنا 

بالمسؤولية االجتماعية للشركات 
من أجل غد مستدام وأفضل!

15 14

Has been awarded 2020 Dubai Chamber CSR Label

2020 قـد حـازت علـى عالمــة غـرفــــة دبـــي للمسـؤوليــة االجـتـمـاعـيــة 

• Valid one year from date

تــشــهـــــد غـــرفـــــة دبـــــي أن
Dubai Chamber certifies that

Dubai Chamber of Commerce & Industry

National Bank of Fujairah PJSC

20
20



101

أبرز مبادرات المسؤولية 
االجتماعية للشركات 2020

إذا ما تأملنا جميع األنشطة والفعاليات التي أقيمت 
في عام 2020، يمكننا القول إن بنك الفجيرة الوطني 

قد قام بالعديد من المبادرات الرامية إلى دعم المجتمع 
المحلي، وال سيما تلك المتعلقة بالصحة والرشاقة. ولعل 

أبرز الحمالت السنوية تمثل في حملة رمضان وحملة 
التوعية بسرطان الثدي.كما التزم البنك أيًضا بإجراءات 

وبروتوكوالت صارمة من أجل سالمة موظفينا وعمالئنا 
على حد سواء. واصلنا أيًضا حمالت رفع الوعي بالشمول 

المالي واألمن السيبراني.

17 16
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الشراكة وتمكين 
المجتمعات

19 18
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الشراكة مع جمعية 
الفجيرة الخيرية

حملة التبرع في 
رمضان

قام بنك الفجيرة الوطني بدعم حملة امتدت على مدى عام كامل 
لصالح مؤسسة الفجيرة الخيرية، وذلك من أجل تشجيع العمالء على 
التبرع، ودعم األسر المحتاجة والطالب المحرومين في إمارة الفجيرة 

والذين يحتاجون إلى مختلف الخدمات الطبية. ولقد تم الترويج 
للمشروع في جميع فروع بنك الفجيرة الوطني.

قام البنك هذا العام بحملة لجمع التبرعات 
عبر اإلنترنت خالل شهر رمضان بداًل من 

الفعالية التقليدية المعتادة لدعم المجتمع 
في إمارة الفجيرة وذلك إلتزامًا بالتدابير 

اإلحترازية للوقائية من وباء “كوفيد-19”، 

تم التبرع بمساهمة موظفي بنك الفجيرة 

كل درهم مهم

الشراكة وتمكين المجتمعاتالشراكة وتمكين المجتمعات

الوطني لصالح  “منظمة مهمة من أجل 
البحارة”  وهي مبادرة خيرية تهدف إلى 

تقديم الدعم للبحارة العاملين على البواخر 
التي ترسو قبالة الساحل الشرقي لدولة 

اإلمارات. إذ واجه البحارة على مختلف 
السفن التجارية أشهرًا من العزلة في البحر، 

حيث منعت أزمة فيروس كورونا السفن 

من الرسو في موانئ اإلمارات. وهكذا 
ُترك البحارة في طي النسيان مع إغالق 

الموانئ ونفاد إمداداتهم.

ولقد سهلت لنا “منظمة مهمة من أجل 
البحارة”   تلك المهمة من خالل شراء 

الحاجات األساسية للبحارة وتسليمها لهم.

20
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الشراكة وتمكين المجتمعاتالشراكة وتمكين المجتمعات

94

التدابير الوقائية 
لمواجهة وباء 
“كوفيد-19”

تسبب تفشي وباء 
“كوفيد-19” في وضع 

قطاع الصحة في 
وضع حرج في جميع 

أنحاء العالم.  ولقد 
التزم بنك الفجيرة 
الوطني بتعليمات 

حكومة دولة اإلمارات 
العربية المتحدة 
الرشيدة بتنفيذ 

إجراءات التعقيم 
المناسبة واتخاذ 
التدابير اإلحترازية 

للنظافة المعمول 
بها في كافة فروعنا 

ومكاتبنا.

بيئة عمل 
آمنة

التباعد 
االجتماعي

مًعا، سنتخطى هذه المرحلة 
ونصبح أقوى.

لما بادرت حكومة اإلمارات العربية المتحدة 
والسلطات الصحية إلى تشجيع المواطنين 
على ممارسة سياسات التباعد االجتماعي، 

فإننا بادرنا في المقابل إلى ضمان عزل 
الموظفين ألنفسهم والبقاء في المنزل 

في حال المرض. فيما يلي البروتوكوالت 
التي يتم اتباعها في مواجهة الجائحة.

يتبع موظفونا بدقة معايير التباعد االجتماعي، بما في ذلك 
سياسة عدم المصافحة وعدم الذهاب للتجمعات االجتماعية.

إتخذ البنك قرار تقليل االجتماعات الرسمية وإجراء 
االجتماعات الالزمة عبر تقنيات الفيديو / الهاتف، وإذا لزم 
األمر إلنعقاد اجتماعات فعلية، يجب على جميع الحاظرين 

ممارسة معايير التباعد االجتماعي.

لقد اتخذنا العديد من االحتياطات للحفاظ على نظافة 
فروعنا، بما في ذلك التنظيف المتقن وتوفير مطهرات 

إضافية في كل موقع.

القيود المفروضة 
تنظيف المبانيعلى االجتماعات
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خدمات مصرفية 
سهلة وآمنة

تأجيل 
القروض

لقد شجعنا جميع عمالئنا على استخدام منصاتنا الرقمية لتلبية احتياجاتهم المصرفية عن ُبعد، 
والحد من زيارتهم لفروعنا:

لتخفيف الضغط واألعباء المالية على األفراد أو 
التدفقات النقدية لألنشطة التجارية، أخذنا في 
االعتبار تأجيل أقساط القرض حتى ستة أشهر 

كحد أقصى على أساس كل حالة على حدة.

لقد قمنا بحث العمالء للتحول إلى الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت من خالل مجموعة من 
الخيارات الرقمية، بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت والهاتف المحمول:

التحقق من أرصدة 
الحسابات

دفع فواتير الخدمات

إجراء تحويالت مالية 
محلية ودولية

طلب بطاقة ائتمان / 
دفتر شيكات، إلخ

تأجيل شهرين من دون أي رسوم*:

 “إن بي إف كوربوريت أكسيس”  
)الخدمات المصرفية للشركات عبر 

اإلنترنت(

 “إن بي إف دايركت”  
)الخدمات المصرفية لألفراد عبر 

اإلنترنت(

تطبيق “إن بي إف دايركت” 
للخدمات المصرفية عبر 

الهاتف الذكي

خدمة إيداع الشيكات 
عن بعد

سحوبات نقدية 
مجانية من أكثر من 
6,000 جهاز صراف 

آلي في اإلمارات 
العربية المتحدة

أجهزة الصراف اآللي 
وأجهزة اإليداع النقدي 

التابعة لبنك الفجيرة 
الوطني

عمليات شراء آمنة عبر 
اإلنترنت باستخدام جميع 

بطاقات االئتمان والخصم 
 التابعة لبنك الفجيرة الوطني    

)عبر نظام ثري دي سيكيور( 

قمنا بتأجيل المستحقات، وكذلك الفائدة وخفض أسعار الفائدة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تقليص نفقاتها المالية 
اإلجمالية. لقد قمنا أيًضا بتوسيع نطاق التسهيالت اإلضافية للعمالء الذين يحتاجون إلى بدء أعمالهم التجارية وقّدمنا الدعم المالي من 

خالل دفع رواتب موظفيهم وفواتير الخدمات واإليجارات من خالل نظام تسهيالت قصيرة األجل.

القروض متوسطة األجل ورأس المال 
العامل ستة أشهر كحد أقصى للتأجيل 
دون أي رسوم * )على أساس كل حالة 

على حدة(

القروض الشخصية وقروض السياراتالتمويل الشخصي وتمويل السيارات

تعديل وتخفيض معدل الفائدة 
األساسي لبنك الفجيرة الوطني

الشركات الصغيرة 
والمتوسطة لألعمال التجارية 

وخدمات البيع بالتجزئة 

خدمات البيع بالتجزئة

الخدمات عن بعد
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شراكة ودعم 
العمالء

لطالما وضع بنك الفجيرة الوطني 
الشراكة مع العمالء في طليعة 

اهتماماته وخدماته وعروضه.

نحن نؤمن ببناء العالقات مع 
عمالئنا باعتبارنا “شريكهم المالي” 

من خالل إضفاء قيمة خاصة 
على معامالتهم وتقديم المشورة 
الواعية التي يمكنهم الوثوق بها، 
مع تأمين الدعم الالزم ألعمالهم 

وتلبية احتياجاتهم المصرفية 
الشخصية.

تم إطالق عدد من المبادرات هذا 
العام تماشيًا مع هذا الهدف:

العالقات مع 
العمالء

انهاء العمل بسعر الفائدة المعروض 
بين البنوك العاملة في لندن

يقوم بنك الفجيرة الوطني، من خالل نهجه الذي 
يتمحور حول االهتمام بالعمالء، بتطوير منتجاته 
وخدماته بما يلبي احتياجاتهم. وباعتبارنا مصرفًا 

خاصًا بالناس، فقد طبقنا تدابير مناسبة لضمان 
تلبية احتياجات عمالئنا على النحو األمثل. فيما يلي 

بعض األمثلة العديدة والناجحة في هذا اإلطار.

ال تنوي هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، التي تشرف على سعر الفائدة المعروض بين 
البنوك العاملة في لندن، إجبار البنوك المشتركة على العمل بسعر الفائدة المعروض بين البنوك 

العاملة في لندن إلجراء أي نوع من الحسابات، وذلك بدءًا من نهاية عام 2021. ولهذا السبب، فمن 
المتوقع أن يتم انهاء العمل بسعر الفائدة المعروض بين البنوك العاملة في لندن.

تدرس الهيئات التنظيمية ومجموعات العمل في القطاعين العام والخاص عبر مختلف الواليات 
القضائية مسألة االنتقال من سعر الفائدة المعروض بين البنوك العاملة في لندن   

 إلى “معدالت خالية من المخاطر”.

يستعد بنك الفجيرة الوطني إليقاف العمل بسعر الفائدة المعروض بين البنوك العاملة في 
لندن، وذلك من خالل مراقبة التطورات الحاصلة في هذا الصدد والتي يشرف عليها المشرعون 

والقائمون على هذه الصناعة، في الوقت الذي يتواصل فيه مع عمالئه / األطراف األخرى 
إلطالعهم على التطورات في هذا المجال والقاضية بإيقاف العمل  بسعر الفائدة المعروض بين 

البنوك العاملة في لندن.

في وقتنا الراهن، من المهم للغاية أن نكون 
على دراية مستمرة باحتياجات العمالء المتزايدة 

والمتغيرة. وهكذا يقع على عاتق وحدة رعاية العمالء 
لدينا مسؤولية جمع مالحظات العمالء واالطالع 
على ما جاء فيها، وتحديد مواطن التقصير والبدء 

في عملية االرتقاء بالخدمات المتاحة وإصالح الخلل 
في حال وجوده.

مجموعة مخصصة لعمالئها المميزين لتلبية جميع 
احتياجاتهم على أساس مبدأ األولوية وتسريع عملية 

تقديم الخدمة بشكل أكبر واالستجابة لطلباتهم 
واحتياجاتهم كافة.

لجنة مكرسة لهذا الغرض، حيث يقود األبطال 
المهرة داخل البنك عملية االرتقاء بخدمة العمالء 

إلى آفاق غير مسبوقة وبوتيرة مستمرة، هذا فضاًل 
عن تقييم كل خطوة في هذا اإلطار باالعتماد 

على أبحاث وتحليالت تراعي أعلى معايير الجودة 
المعمول بها في هذا المجال.

مع التحول الرقمي المتسارع، هناك حاجة ماسة إلى 
الوقوف إلى جانب الشركاء والعمالء وتثقيفهم في 
هذا اإلطار. وتتركز المسؤولية الرئيسية لفريق تجربة 
العمالء لدينا في تقديم المساعدة للعمالء وتسهيل 

االنتقال نحو الخيارات الرقمية من خالل استخدام 
تطبيقات بنك الفجيرة الوطني عبر اإلنترنت.

وحدة االهتمام بالعمالء

مجموعة خدمة العمالء – “بي إس جي”

أبطال جودة الخدمة

فريق تجربة العمالء
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منتجات وحمالت 
العمالء

لتلبية احتياجات العمالء المتزايدة، قام بنك الفجيرة الوطني بإطالق حمالت عدة في هذا 
اإلطار، وذلك من أجل االرتقاء بخدماته على نحو يتالءم مع نمط حياتهم دائم التغير. 

حملة شكرًا

حملة األقساط الشهرية 
المتساوية

خدمة مصرفية مجانية لعمالء 
خدمة “إن بي إف الممّيز”

أعرب بنك الفجيرة الوطني عن امتنانه ألبطال 
خط المواجهة في بالدنا خالل هذه األوقات 

العصيبة وغير المسبوقة. وعرفانًا بالجميل وعلى 
سبيل الشكر، قدمنا مجموعة من الخدمات 

المصرفية المصممة لعمالئنا وأحبائهم.

في بنك الفجيرة الوطني، ندرك أن القرارات 
المالية الفورية ليست سهلة عندما يتعلق األمر 

بالسداد، ولذلك، فقد قمنا بإطالق حملة يمكن 
لعمالئنا من خاللها التقدم بطلب للحصول على 
قرض شخصي أو قرض سيارة من بنك الفجيرة 

الوطني والبدء في دفع أول قسط شهري في 
سلسلة األقساط المتساوية من حيث القيمة 

بعد انقضاء فترة 5 * أشهر. سيحظون أيًضا 
بمجموعة من المزايا الحصرية وأسعار الفائدة 

التفضيلية.

نحن نحرص على بناء عالقات مستمرة وطويلة األمد مع عمالئنا تتجاوز كل ما 
هو متوقع، وذلك لمساعدة عمالئنا على تنمية ثرواتهم، وتحويل أحالمهم إلى 

حقيقة وأمر واقع.

خدمات مصرفية مجانية عبر اإلنترنت /  • 
الهاتف المتحرك  

خدمة المسار السريع  •

حساب توفير مجاني  •
بطاقات إضافية مجانية  •

بطاقة »إنفينيت/ بالتينيوم االئتمانية المجانية مدى الحياة  •
قرض شخصي بأسعار فائدة تفضيلية تبدأ من 4.99٪ *  •

خدمات مصرفية من دون رسوم **  •
سحب نقدي مجاني من أكثر من 6000 جهاز صراف آلي موزعة في كل أنحاء   • 

دولة اإلمارات العربية المتحدة  
تحويالت مالية دولية مجانية  •

خصومات حصرية على الطعام وخدمات التسلية والترفيه واألفالم  •
عرض استرداد نقدي غير محدود على جميع نفقات بطاقتك االئتمانية  •
ما يصل إلى 1,000 درهم إماراتي *** مكافأة نقدية لعميل جديد ****  •

مكافآت إحالة تصل قيمتها إلى 1,000 درهم *****  •

• خدمات مصرفية من دون رسوم **
مدير عالقات مخصص يراعي احتياجات العميل المالية الخاصة  •

بطاقة ائتمان إنفينيت مجانية مدى الحياة  •
خصومات حصرية على الطعام وخدمات الترفيه والتسلية واألفالم  •

عرض استرداد نقدي غير محدود على جميع نفقات بطاقتك االئتمانية  •
ما يصل إلى 1,000 درهم إماراتي *** مكافأة نقدية لعميل جديد ****  •

مكافآت إحالة تصل قيمتها إلى 1,000 درهم ****  •
سحب نقدي مجاني من أكثر من 6000 جهاز صراف آلي موزعة في كل أنحاء   • 

دولة اإلمارات العربية المتحدة  
منتجات استثمارية مخصصة  •

مدير عالقات مخصص يراعي احتياجات العميل المالية الخاصة  •
أسعار تفضيلية  •

خدمة المسار السريع  •
منتجات استثمارية مخصصة  •

بطاقة “إن بي إف إنفينيت” اإلئتمانية المجانية مدى الحياة  •
السماح بدخول صاالت االنتظار الخاصة في المطار لجميع أفراد األسرة  •

سهولة ويسر:
خدمات مصرفية مجانية 

المزايا:ألفراد عائلتك:

مزايا خاصة بصاحب الحساب:

سيحظون أيًضا بمجموعة من الخدمات 
الشخصية التي تتوافق وأسلوب حياتهم

الحصول على الخدمات المطلوبة على   • 
مدار الساعة وطوال أيام األسبوع من    

خالل الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت /    
عبر الهاتف المتحرك  
خدمة المسار السريع  •

حساب توفير مجاني  •
بطاقات إضافية مجانية  •

حساب التوفير / حساب الودائع   • 
لألطفال/ خاص باألطفال الذي لديهم    

حساب “إن بي إف براعم”  

تحويالت دولية ومدفوعات محلية مجانية  •
دفاتر شيكات غير محدودة  •

خدمة استعالمات دائمة  •
سحوبات مجانية من أجهزة الصراف اآللي   • 

المحلية والدولية  
كشوفات حساب متعددة ومجانية  •

ال توجد رسوم صيانة للحساب  •

سهولة ويسر:
الخدمات المصرفية ألفراد 

عائلتك:

أكثر من 40 خدمة مصرفية 
مجانية لعمالء خدمة “إن بي 

إف الممّيز”:
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الشراكة مع جمعية 
اإلمارات للطبيعة

بالتعاون مع الصندوق 
العالمي للطبيعة

حملة للتبرع من 
أجل استعادة نظام 

الري باألفالج

نحن نؤمن بشدة بضرورة إحداث تأثير إيجابي 
في المجتمعات التي نمارس فيها أعمالنا ونفخر 

بعالقتنا الوطيدة مع جمعية اإلمارات للطبيعة 
بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة.

لقد قمنا بتشجيع الناس على المساهمة في 
الحفاظ على محمية وادي الوريعة الوطنية.

قمنا بتمديد عقد شراكتنا مع جمعية اإلمارات للطبيعة بالتعاون مع 
الصندوق العالمي للطبيعة للعام السابع على التوالي. تتماشى هذه 
الشراكة مع مساهمة بنك الفجيرة الوطني المستمرة في ممارسات 
االستدامة البيئية والحوكمة. ستركز شراكتنا تلك على أعمال الحفاظ 

على البيئة في وادي جبال الحجر، وذلك بدًءا من الحفاظ على األرض، 
وصواًل إلى دعم المساعي الرامية إلى دراسة ومعاينة أصناف الحياة 

الليلية هناك. ولقد واصلنا االعتماد على شبكة فروعنا من أجل 
تشجيع العمالء على التبرع لهذه القضية الجديرة باالهتمام.
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في إطار مشاريعنا ومبادراتنا المستمرة الرامية 
إلنقاذ الكوكب عن طريق استخدام وسائل الطاقة 
المستدامة، يركز بنك الفجيرة الوطني على العديد 

من المبادرات الخضراء.

استهالك الطاقة 
المستدامة

يوم البيئة 
العالمي

لقد زودنا فروعنا كافة بسخانات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية في المقر 
الرئيسي - دبي، المقر الرئيسي - الفجيرة، الطويين، دبا، قدفع، المنطقة الحرة 
في الفجيرة ومسافي، والتي ساهمت في توفير الطاقة بمقدار 22,000 كيلو 

واط في الساعة وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 60 ألف كجم.

تتمثل الجهود المستدامة األخرى في مصابيح LED التي يتم تنشيطها 
بواسطة أجهزة االستشعار، واعتماد الطاقة الشمسية إلضاءة الالفتات 

الخارجية، وتقليل استخدام اإلضاءة االصطناعية واستخدام المواد الخالية من 
المركبات العضوية المتطايرة لتقليل تلوث الهواء الداخلي.

لزيادة الوعي حول االستهالك المستدام للطاقة بين الموظفين والعمالء على 
حد سواء، يشارك البنك كل عام في االحتفال »بساعة األرض« حول العالم.

من المهم اآلن أكثر من أي وقت مضى 
تثقيف أنفسنا حول االستهالك من أجل 

الحفاظ على الموارد وحماية الكوكب 
وابتكار نمط حياة جيد ألنفسنا ولألجيال 

القادمة.

استخدم المصابيح الموفرة للطاقة

اضبط غرفتك على درجة حرارة 
23 درجة مئوية

إطفاء األنوار وأجهزة تكييف 
الهواء في جميع الغرف غير 

المستخدمة

استخدم أكياس التسوق القابلة 
إلعادة االستخدام

إيقاف تشغيل األجهزة والشواحن 
في حالة عدم استخدامها

أعد تدوير نفاياتك واجعل من 
مكتبك ومنزلك أصدقاء للبيئة

المشي أو ركوب الدراجات 
لمسافات قصيرة

تستخدم مصابيح LED طاقة أقل بنحو 80٪ 
وتستمر لفترة أطول بكثير من تلك التقليدية.

كل درجة إلى األعلى في مكيف 
الهواء الخاص بك توفر ما يصل 

إلى ٪9 من استهالك الطاقة.
سيوفر لك هذا الكثير من المال 

ويساعد في الحفاظ على البيئة أيًضا.

تحتاج األكياس التي تستخدم لمرة 
واحدة إلى ما يصل إلى 800 عام لكي 

تتحلل، وبذلك فهي تقضي على الحياة 
البرية وتلوث طعامنا ومياهنا.

يستهلك ضوء عرض الطاقة الصغير 
الموجود على أجهزتك ما يصل إلى 85٪ 

من إجمالي الطاقة المستخدمة طوال 
عمرها االفتراضي.

قم بزيارة صفحة االستدامة على شبكة 
التواصل الداخلية في الشركة )اإلنترانت( 

لمعرفة المزيد.

فبذلك ستخفض من وزنك وتحافظ 
في الوقت نفسه على لياقتك وتوفر 
المال وتسهم في الحفاظ على البيئة

لذلك، وبمناسبة يوم البيئة العالمي، 
الذي يوافق الخامس من يونيو، أجرى بنك 
الفجيرة الوطني حملة اتصال داخلية تطرق 

فيها إلى نقاط االتصال وتبادل األفكار 
البسيطة للحد من البصمة الكربونية:

الحفاظ على البيئةالحفاظ على البيئة
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خطوات صغيرة 
نحو غد مستدام

إدارة 
المخلفات

المنتجات والخدمات 
المستدامة

فتح حساب 
رقمي

باعتباره بنًكا مسؤواًل، يتخذ بنك الفجيرة الوطني إجراءات عدة 
للحد من النفايات الخطرة وغير الخطرة وإدارة النفايات المتزايدة. 

أنشأ بنك الفجيرة الوطني مركًزا إلعادة التدوير في مكتبه الرئيسي 
في دبي وحث الجميع على استخدام أوراق الـ A4الصديقة للبيئة 

والمصنوعة من قش القمح.

شارك بنك الفجيرة الوطني مع مجموعة اإلمارات للبيئة وشبكة 
استدامة غرفة دبي في العديد من حمالت إعادة التدوير وإعادة 

االستخدام.

يعمل بنك الفجيرة الوطني في ما يخص قضايا االستدامة لديه مع 
وزارة التغير المناخي والبيئة ويهدف هذا التعاون إلى تطوير منتجات 

وخدمات أكثر ابتكاًرا واستدامة. قام بنك الفجيرة الوطني بالفعل 
باعتماد عدد من القروض الشخصية الخاصة بمنتجات صديقة 

للبيئة، باإلضافة إلى تقديم قروض لشراء السيارات لألشخاص الذين 
يبحثون عن سيارات اقتصادية في استهالك الوقود وصديقة للبيئة.

في إطار تحقيق الهدف المشترك، وهو تحقيق االستدامة داخل 
الشركة، أطلق بنك الفجيرة الوطني طريقة رقمية لفتح الحساب 

باستخدام جهاز لوحي الستكمال البيانات الضرورية، وبالتالي تقليل 
االعتماد على النماذج الورقية. وهكذا تحول ذلك المشروع التجريبي 

والخاص بعمالء محددين والذي تم إطالقه في عام 2019، إلى 
طريقة مستخدمة على نطاق واسع لفتح حساب في الوقت الحاضر.

إعادة التدوير تقريًبا
5000   كجم - ورق

100   كجم – من المحابر الخاصة 
بالطابعات

15  كجم - علب
50  كجم - بالستيك

األوراق المصنوعة من قش القمح 
والمستخدمة في بنك الفجيرة الوطني

تغطي ما نسبته ٪32 من إجمالي 
القرطاسية المستخدمة في البنك

ساهمت أجهزة استشعار المياه التي 
تم تركيبها في جميع حمامات الرجال 

في توفير ما يربو على 16,000 جالون 
من الماء في الشهر

منتجات تعمل بالطاقة الشمسية
ساهمت في توفير 960.000 كيلو 

واط ساعي من الطاقة سنوًيا

مصابيح LED ساهمت في الحد من
انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 

800,000 كجم
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التوعية بسرطان 
الثدي

في محاولة لرفع مستوى الوعي حول المرض والحد من آثار سرطان 
الثدي من خالل التثقيف حول األعراض والعالج في الوقت المناسب، 

نظم بنك الفجيرة الوطني ندوة حصرية عبر اإلنترنت بالشراكة مع  
»برايم ميديكال سنتر« ترافقت مع رسائل توعوية نشرت عبر منصات 

التواصل االجتماعي للبنك.

في بنك الفجيرة الوطني، نشجع بعضنا بعضًا يوميًا على البقاء 
بصحة جيدة والتمتع بلياقة بدنية جيدة. كانت المشاركة في تحدي 

دبي 30 × 30 تأكيدًا على التزامنا للتوجة نحو حياة أفضل. تحدي 
دبي للياقة هو احتفالية سنوية بكل ما يتعّلق باللياقة البدنية 
والحياة الصحية ويسعدنا أن نكون جزًءا من هذه الحملة وهي 

عبارة عن القيام بالتمارين الرياضية لمدة نصف ساعة على مدى 
30 يوًما. في الوقت المناسب، يقوم كل منا برفع لياقته البدنية 

لالستعداد لتحقيق هدف أكبر أال وهو - لياقة دبي.

تمت دعوة الموظفين والعمالء وعدد كبير من الجمهور لالنضمام 
إلى ندوة تثقيفية عبر اإلنترنت لنشر الوعي حول ذلك.

تحدي دبي 

30X30
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يتمثل الهدف من وراء سباق بنك الفجيرة 
الوطني االفتراضي للجري - لجميع الفئات 

العمرية - إلى الجمع بين عشاق اللياقة 
البدنية من جميع المستويات والقدرات 

واالستفادة من المساحات الداخلية 
والخارجية داخل منازلهم وحول منازلهم 

وأحيائهم.

هذا العام، كانت النسخة الرابعة من سباق 
بنك الفجيرة الوطني للجري عبارة عن 

سلسلة من ثالثة أشواط افتراضية، تضم 
ثالث فئات: سباقات 3 كيلومترات و5 

كيلومترات و10 كيلومترات.

اكتملت السلسلة بنجاح، حيث بدأ في 
شهر سبتمبر من العام 2020 وانتهت 

بنوفمبر من العام نفسه، وشهدت 

سلسلة جري افتراضية

سباق بنك الفجيرة 
الوطني للجري 

مشاركة أكثر من 1,000 عداء. حافظ بنك 
الفجيرة الوطني على التزامه باستضافة 

هذا الحدث السنوي مع مراعاة اإلرشادات 
والتعليمات الخاصة بالصحة والسالمة 

والصادرة عن الحكومة والسلطات الصحية 
في ما يخص وباء  “كوفيد-19”، مع التأكيد 
على ضرورة تبني نمط حياة صحي ونشط.

استقطب الحدث عددًا كبيًرا من المشاركين 
من المقيمين في جميع أنحاء دولة 

اإلمارات العربية المتحدة ومن جميع األعمار 
والقدرات البدنية. ولقد أتيحت للمشاركين 

الفرصة للفوز بجوائز تزيد قيمتها عن 2,500 
درهم لكل جولة باإلضافة إلى قمصان 

وميداليات وجوائز نقدية بقيمة 6,000 درهم 
)1,000 درهم للفائز(.

أقيمت جميع الجوالت خالل عطالت نهاية 
األسبوع، حيث شارك المتسابقون من 

خالل مجموعة متنوعة من األماكن مثل 
األحياء وأجهزة الجري الداخلية والحدائق 
إلكمال المسافة الخاصة بفئة السباق 
التي قاموا باختيارها، وقد ترافق ذلك 

مع استخدام تطبيق خاص أو أجهزة 
تتبع خاصة لتتبع ومراقبة أداء كل فرد 

على حدة. مع هذا النجاح الكبير في أول 
سباق افتراضي له، سيسعى البنك في 
المستقبل إلطالق العديد من األنشطة 
المماثلة لالنخراط في منافسات الجري، 

لذا إبق على تواصل واطالع دائم من أجل 
المشاركة والفوز!
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األمن 
اإللكتروني

مع تزايد معدالت التحول الرقمي عبر 
مجموعة متنوعة من القنوات ونقاط 
االتصال، تولى بنك الفجيرة الوطني 

مسؤولية إدارة حملة توعية حول األمن 
السيبراني لمساعدة عمالئنا على الحصول 

على الموارد الالزمة التي ال تسمح لهم 
بالعمل فقط ضمن بيئة عمل متغيرة 

بشكل دائم، بل النمو والتطور بشكل أكبر 
في بيئة آمنة ومأمونة.

عزز بنك الفجيرة الوطني مزيًدا من مزايا 
األمان الرقمي على منصاته المصرفية 
عبر اإلنترنت، وذلك للحد من عمليات 

االحتيال، بما في ذلك أنظمة المصادقة 
متعددة العوامل شديدة التطور، مثل 

األنظمة المعتمدة على القياسات الحيوية 
ونظام التعرف على الوجه.

زيادة حملة 
التصيد 

فحص دوري 
خارجي 

زيادة نصائح 
األمان لزيادة 
الوعي األمني

المصادقة 
الثنائية اإللزامية

التقييمات 
األمنية

مراقبة  مركز 
عملياتنا على مدار 

الساعة

الوصول إلى أسبوعييومي وشهريحملة لمدة عام
األنظمة باستخدام 

VASCO  رمز

تقييمات أدوات 
العمل عن بعد، 

VDI ، إلخ.

المراقبة الدقيقة 
لمركز عملياتنا

منذ شهر أكتوبر المعروف باسم شهر 
التوعية باألمن السيبراني، أجرى البنك 
حملة تواصل وتوعية على مدى شهر 

كامل، حيث تمت مشاركة كتيب شامل 
حول التعامل مع األمن السيبراني 

واالحتيال مع جميع العمالء والجمهور، 
هذا فضاًل عن سلسلة من الرسائل 

المخصصة لذلك الغرض عبر منصاته 
االجتماعية يحث من خاللها الجميع على 

توخي الحيطة والحذر أثناء العمل من 
المنزل. أما داخل مكاتب بنك الفجيرة 

الوطني، فقد تم اتخاذ العديد من تدابير 
التوعية عبر مختلف الوسائل المتاحة 
كرسائل البريد اإللكتروني وشاشات 

التوقف والملصقات والعديد من 
المبادرات األخرى إلطالع الجميع على 

التهديدات والمخاطر المحتملة.

لتسليط الضوء على التزامنا تجاه حمالت 
المكافحة العالمية لالحتيال، انضم 

بنك الفجيرة الوطني إلى اتحاد مصارف 
اإلمارات  جنبًا إلى جنب مع جميع البنوك 
األخرى العاملة في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة لدعم جهود االتحاد للحد من تأثير 
عمليات االحتيال، وذلك من خالل رفع 

الوعي في ما يخص مكافحة االحتيال وعبر 
عمليات التوعية والتثقيف في هذا اإلطار.

باإلضافة إلى ذلك، نظم البنك مجموعة 
من الندوات عبر اإلنترنت لتبادل المعرفة 
حول األمن السيبراني للشركات واألفراد. 

كما قام بنك الفجيرة الوطني مؤخًرا 
بإطالق المرحلة الثانية من فحص 

شهادة »نظام إدارة أمن المعلومات 
إلدارات مخاطر أمن المعلومات وخدمات 
وتكنولوجيا المعلومات. ومن شأن هذه 

الشهادة أن تكون بمثابة ضمان لعمالئنا 
بشأن حماية بياناتهم. سيؤدي هذا أيًضا 

إلى االرتقاء باألساليب المتبعة في اإلدارة 
البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات 

)االستدامة( كبنك مسؤول.

لقد شاركنا جميع المعلومات المتوفرة مع 
الشركات في جميع أنحاء دولة اإلمارات 

العربية المتحدة للبقاء في حالة تأهب 
واالرتقاء بإمكانات األمن السيبراني لديهم.

حملة اتحاد 
مصارف 

اإلمارات ضد 
االحتيال

إليصال الرسائل التوعوية لجميع الناس 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة، فقد 
قمنا بتسخير قنواتنا المتعددة، بما في 

ذلك موقعنا على اإلنترنت ومنصات 
التواصل االجتماعي ومركز االتصال 

والفروع الخاصة بنا لنشر رسائل الحملة 
وزيادة الوعي بين األفراد والشركات على 

حد سواء للمساعدة في منع مختلف 
األنشطة االحتيالية والجرائم اإللكترونية.

47 46



االستثمار في التعليم والتقدم التكنولوجياالستثمار في التعليم والتقدم التكنولوجي

في بنك الفجيرة الوطني، 
قمنا بتنظيم أكثر من 40 

ندوة عبر اإلنترنت تركز على 
القضايا والتحديات والفرص 

الرئيسية المتاحة أمام عمالئنا 
وموظفينا وبقية أفراد 

المجتمع.

كما هو الحال مع وباء “كوفيد-19”، اعتمد 
العالم العديد من الطرق االفتراضية الجديدة 

لممارسة األعمال التجارية، ولعل أبرز تلك 
التحوالت تمثل في زيادة االعتماد على 

الفعاليات واألنشطة االفتراضية. وهكذا فقد 
أجرى بنك الفجيرة الوطني بنجاح عدًدا من 
الندوات عبر اإلنترنت للعمالء والموظفين 
وبقية أفراد المجتمع تطرقت إلى مجموعة 

متنوعة من الموضوعات، وناقشت التحديات 
واستعرضت الفرص المحتملة.

من خالل هذه الندوات عبر اإلنترنت، فقد 
تفاعلنا مع مختلف األطراف من خالل مختلف 

وسائل التواصل المتاحة في العالم االفتراضي، 
وذلك عبر استطالعات الرأي والمحادثات 
اإللكترونية، وأيًضا عبر الدعوات إلى اتخاذ 
إجراءات حاسمة في هذا اإلطار مع إتاحة 

الفرصة الستعراض ومناقشة االهتمامات 
المشتركة. لقد دخلنا أيًضا في شراكة مع 

عدد من العالمات التجارية داخل الدولة وعلى 
أقام بنك الفجيرة الوطني شراكة مع 

جامعة أبوظبي وصندوق الزكاة كجزء من 
حملة صندوق الزكاة خالل شهر رمضان. 

تحت عنوان “شبابنا مسؤوليتنا، زكاتنا 
حصننا”، تم تنفيذ المبادرة بهدف جمع 

األموال لـ 500 طالب يفتقرون إلى 
الموارد المالية المطلوبة. امتدت الحملة 

على مدى شهر رمضان المبارك وتم 
الترويج لها من خالل شبكة الصراف اآللي 

التابعة لبنك الفجيرة الوطني والتي تدعو 
إلى تقديم تبرعات مالية لدعم اكتساب 

الشباب للمعرفة والتعليم.

الخدمات المصرفية المضمونة 
خالل األزمات

الرفاهية الماليةمستقبل المدفوعات الرقمية

والكثير غير ذلك …

سلسلة قيادة الفكر
)الندوات عبر اإلنترنت(

الصعيد الدولي، وهناك أمثلة قليلة في هذا 
اإلطار مثل “مجلس سيدات أعمال دبي” 

واتصاالت و“إنغيج مي” وغيرها الكثير. من 
خالل جهود الريادة الفكرية هذه، نجح البنك 

في التعامل مع مجموعة متنوعة من الكيانات 
تتراوح بين الشركات الصغيرة والمتوسطة 

والشركات وعمالء التجزئة ومجموعة من 
الشباب اإلماراتي. ولقد تناولت تلك الندوات 
اإللكترونية مواضيع عدة مثل إدارة االستثمار 

والوعي باألمن السيبراني وواجهة برمجة 
التطبيقات والذكاء االصطناعي والخدمات 

المصرفية عبر اإلنترنت والخدمات المصرفية 
واالهتمام بصحة الموظفين والتوعية بسرطان 

الثدي وغيرها الكثير.

ال تحل هذه األحداث االفتراضية الناشئة محل 
األحداث والفعاليات التقليدية فحسب، بل 

تعمل أيًضا على توسيع نطاق الوصول إلى 
الجمهور وعلى نحو أبعد مما قد يكون ممكًنا 

مع األحداث التقليدية.

الشراكة مع 
الجامعة ومع 

صندوق الزكاة 
بأبوظبي
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التحول الرقمي

For SMEs, by SMEs

المزاياأبرز مزايا المنصة

كونه من بين البنوك القالئل في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، التي أطلقت خدمات مصرفية 

مخّصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، 
أطلق بنك الفجيرة الوطني وبنجاح منصة  “إن 

بي إف كونيكت”، وهي منصة رقمية فريدة 
خاصة بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة 

وإبقائها على اطالع دائم بالمستجدات 

كامتداد لخدماتنا الرامية إلى تلبية االحتياجات المصرفية لعمالئنا 
بطريقة متطورة، فقد أبرمنا عقد شراكة مع وزارة المالية لنصبح أحد 

البنوك القليلة في المنطقة التي تقدم خدمات الدرهم اإللكتروني 
لعمالئنا. ُيمّكن الدرهم اإللكتروني، وهي منصة وطنية مبتكرة للدفع 

الرقمي في اإلمارات، الفرد من الدفع مقابل الخدمات الحكومية 
بسهولة وأمانة وأمان ويسر.

يفتخر بنك الفجيرة الوطني بكونه أحد الشركاء األساسيين إلطالق 
محفظة “Klip” ، بما يتماشى مع رؤية اإلمارات العربية المتحدة 

لتصبح مجتمًعا غير نقدي. محفظة Klip هي بمثابة نقود حقيقية في 
حوزتك، ولكن على هاتفك الذكي بداًل من جيبك. وهي سهلة التعامل 

تمامًا كالنقود، ولكنها أكثر أماًنا وتتناسب مع أسلوب حياتك.

يمكن الوصول إليه 
”Klip عبر “إن بي إف

إرسال واستقبال 
األموال

تسوق في المتاجر 
إدخار النقود بأمانوعبر اإلنترنت

منصة اجتماعية

طريقة دفع دون بطاقة

• فتح حساب رقمي سريع بسهولة وسالسة بالغة
• خدمات مصرفية عبر اإلنترنت في الوقت الحقيقي في أي زمان ومكان

حساب مصرفي 
للشركات الصغيرة 

والمتوسطة

أحدث االتجاهات 
وآخر المستجدات

الخدمات المصرفية 
عبر اإلنترنت

خدمات األعمال

ومساعدتها في مواجهة التحديات التي 
تواجه أعمالها واستعراض ومناقشة الفرص 

المحتملة.

توفر المنصة، التي تم إنشاؤها باالشتراك 
مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مجموعة 

من المزايا، بما في ذلك سهولة الوصول 
إلى مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة 

والخدمات المصرفية لألعمال والخدمات 
الرقمية، وذلك بهدف الجمع بين أصحاب 

األعمال من جميع نواحي الحياة، مما يمنحهم 

الفرصة للتواصل وتبادل األفكار واكتشاف 
سبل النمو. “إن بي إف كونيكت” هو مساحة 

رقمية حصرية مخصصة لفهم احتياجات 
وتطلعات الشركات في المنطقة ومعالجتها. 
سواء كان األمر يتعلق بالتعرف على مقدمي 

الخدمات اآلخرين أو حول الخدمات غير 
المصرفية والتعرف على موارد مفيدة بشأن 

مختلف السياسات واإلجراءات المتعلقة 
بالقطاع، فإننا نقدم دعمنا الثابت للشركات 
الصغيرة والمتوسطة. وتجسد هذه المنصة 

التزامنا الدائم باالرتقاء بهذا القطاع إلى 
المستوى التالي.

الدرهم اإللكتروني

”Klip إن بي إف“
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تقديم الرعاية 
واالهتمام لكوادرنا
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تقديم الرعاية واالهتمام لكوادرناتقديم الرعاية واالهتمام لكوادرنا

االهتمام بصحة 
الموظف

سبل االدخار 
األكثر كفاءة

إن التمتع بالصحة العقلية والبدنية في بيئة العمل الحالية دائمة التغير أمر في غاية األهمية. إذ 
يعد الحفاظ على صحة وسالمة الموظفين أمرًا أساسيًا ودائمًا في بنك الفجيرة الوطني، ويشهد 

هذا األمر في وقتنا الحالي اهتمامًا أكبر في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها كل من المجتمعات 
والشركات على حد سواء بسبب انتشار جائحة  “كوفيد-19”.

وفي إطار هذه الجهود، أجرى بنك الفجيرة الوطني هذا العام عدًدا من الندوات والفعاليات عبر 
اإلنترنت لكوادره، وذلك لتبادل األفكار والتوصيات حول كيفية إنشاء بيئة اجتماعية وصحية آمنة 
وأكثر مرونة في ظل انتشار فيروس “كوفيد-19”، وكيفية تبنيها، وكيف يمكننا أن نلعب دوًرا أكبر 
في هذا اإلطار، ليس فقط من أجل المستقبل القريب، ولكن من حيث االستعداد للمضي قدًما.

الدخار األموال لحاالت الطوارئ والمشتريات 
المستقبلية وتعليم األطفال والتقاعد.

كجزء من سلسلة ندواتنا عبر اإلنترنت 
بعنوان “إي دبليو بي”، نظمنا جلسة حول 
“الذكاء العاطفي” - فالذكاء العاطفي يعد 

عنصًرا مهًما في عصرنا الحديث. ولقد 
تناولت هذه الجلسة االختالفات بين 
معدل الذكاء ومكافئ الذكاء، وأهمية 

تطوير ذكائنا العاطفي. كما استعرضنا 
المجاالت األربعة الرئيسة للذكاء العاطفي،  

وتطرقنا، أيضًا، إلى نصائح تتمحور حول 
كيفية تطوير هذه الكفاءات األساسية.

لزيادة الوعي حول المدخرات واالستثمار وتثقيف 
الموظفين لالستعداد بشكل أفضل للمستقبل، 

قام بنك الفجيرة الوطني بإطالق حملة ضمن 
العالم االفتراضي استمرت على مدى ثالثة أشهر 
ترافقت مع فعاليات أخرى تقليدية أقيمت أيضًا 

لهذا الغرض.

أطلق فريق إدارة االستثمار لدينا مبادرة رائعة تهدف 
إلى مساعدة الجميع في بنك الفجيرة الوطني على 

فهم أفضل الممارسات إلدارة المدخرات.

التطوير الوظيفي هو عملية تستمر 
مدى الحياة الكتساب المعرفة وتعزيز 
سبل االستكشاف وتحسين المهارات 

والتقدم على طول مسار حياتك المهنية. 
في بنك الفجيرة الوطني، نبحث دائًما 

عن طرق لمساعدة موظفينا على النمو 
والتطور، وفي إطار هذه العملية، تم هذا 

العام تنظيم فعاليات عدة عبر اإلنترنت 
للمساعدة في بناء الوعي بفرص التطوير 

الوظيفي المتاحة في بنك الفجيرة الوطني 
وكيفية الوصول إليها.

التطوير المهنيالذكاء العاطفي

ادخر قبل أن تنفق عن طريق ادخار بعض األموال بشكل ممنهج في بداية كل 
شهر لتجنب اإلنفاق الزائد. يميل بعض الناس إلى اإلنفاق أواًل وادخار ما تبقى 

فقط في النهاية. عادة، ينتج عن هذا األمر ادخار مال قليل أو عدم ادخار.
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تقديم الرعاية واالهتمام لكوادرناتقديم الرعاية واالهتمام لكوادرنا

التوطين وتنمية الموارد 
البشرية لجيل الشباب

يأتي االبتكار في صلب اهتمامات بنك الفجيرة الوطني. ومن هذا المنطلق، فقد أطلق بنك 
الفجيرة الوطني مسابقة NBF Innov8، وهي مسابقة مدفوعة باالبتكار تترجم التحديات إلى 
حلول ومفاهيم وأفعال. ولقد تمثل الهدف الرئيس من المسابقة في تشجيع ثقافة االبتكار 

داخل البنك في محاولة لتقديم حلول لمشاكل األعمال واالرتقاء بالخدمات والمنتجات.

يتجلى التزام بنك الفجيرة الوطني بالتوطين بشكل فعال من خالل نسبة الموظفين 
اإلماراتيين، التي تبلغ حالًيا ٪40 من الكادر الوظيفي، وهو بذلك يتفوق على غيره من 

المؤسسات األخرى في هذا القطاع.

نحن جادون في تطوير الجيل القادم من 
المهنيين اإلماراتيين، ولهذا السبب لدينا 

عدد من المبادرات الجاهزة، بدًءا من 
دعم الطالب بعد التخرج ومساعدتهم 
على التطور الوظيفي من أجل ضمان 

حصولهم على المطلوب لنجاحهم في 
مهماتهم الوظيفية المستقبلية.

من خالل منصات مثل برنامج إدارة 
المتدربين للخريجين الجدد وبرنامج التطور 

الوظيفي للموظفين الحاليين، طور 
بنك الفجيرة الوطني مبادرات رائدة في 

في يوم الهاكاثون، وضعت الفرق 
اللمسات األخيرة على النماذج األولية 

وخطة العمل وقدمت أفكارها إلى لجنة 
التحكيم. ُسمح لكل فريق بعرض تقديمي 

مدته خمس دقائق، تلتها خمس دقائق 
أخرى ُخصصت لإلجابة عن األسئلة.

هذا القطاع  تهدف إلى االهتمام بالنمو 
المهني لمواطني دولة اإلمارات العربية 

المتحدة. تعمل البرامج على تسريع وتيرة 
حياتهم المهنية من خالل تمكينهم من 

تولي وظائف أكثر صعوبة والنجاح فيها، 
مما يؤدي إلى تحسن ملحوظ في معايير 
الجودة واألداء العام لهؤالء األفراد. لدينا 

أيًضا برنامج تطوير وطني للموظفين 
اإلماراتيين الحاليين لدعمهم بشكل أكبر 

في مهاراتهم المهنية. لكن ولألسف، فقد 
تم تأجيل معرض التوظيف على مستوى 

البالد حتى عام 2021 بسبب تفشي الوباء.

في الوقت نفسه، سعى البنك أيًضا إلى لعب 
دور أكبر في النهوض بالمرأة اإلماراتية في قطاع 
العمل. إذ تشرف حاليًا 10 مديرات إماراتيات على 

ثلث فروعنا البالغ عددها 19.

يستمر بنك الفجيرة الوطني في نهجه الرامي إلى 
االستجابة لنظام نقاط التوطين بوتيرة دائمة، 

وهو يتفوق على أقرانه من المؤسسات األخرى 
في المنطقة في دعمه الستراتيجية التوطين 

الوطنية من خالل اتخاذ مبادرات منتظمة تهدف 
إلى ضمان وجود مجموعة دائمة من المهنيين 

المصرفيين في اإلمارات العربية المتحدة.

وقد فاز الفريق صاحب األفكار الواعدة 
بجائزة خاصة، ومن المرجح أن يحظى 

ابتكاره ذاك الحقًا بفرصة التنفيذ 
ودخول الحياة العملية. 
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حّدد البنك أربعة مواضيع رئيسية، وتم 
تشكيل فرق مخصصة لذلك الغرض 

اقتصرت مهمتها على التركيز على تلك 
المواضيع. كما خضعت تلك الفرق إلى 
عملية توجيه وتعريف وتثقيف، وُمنحت 
وقتًا طوياًل للبحث واالستقصاء، وذلك 

قبل يوم الهاكاثون.

إن بي إف إنوف 8
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نحو غد أفضل

تؤدي الخطوات الصغيرة إلى تغييرات كبيرة، وهذا هو بالضبط نهجنا 
تجاه تبني االستدامة. إذ تساهم تدابير عدة مثل اختيار أدوات مكتبية 

صديقة للبيئة ومصادر إضاءة ووسائل تسخين المياه الصديقة 
للبيئة في تحقيق نتيجة أفضل للبيئة. ومع استمرار التكنولوجيا 
في تطوير طرق فعالة وجديدة إلنجاز المهام على النحو األمثل 
والمستدام، فإننا نجد أنفسنا أمام تطبيقات جديدة من شأنها 

الحد من تأثيرنا السلبي على البيئة. مع المزيد من تلك المبادرات، 
سنواصل االرتقاء بمفهوم االستدامة في كل ما نقوم به.




