
Occupational Health and
Safety Policy

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:

To ensure continual improvement of processes and activities 

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

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

To prevent occurrence of injury and ill health at work place

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
occurrencet

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

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

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

To provide the necessary resources, information & authority to
various cross function committees framed for recording, reporting
and updating HSE performances

من كبير  باحترام  تحظى  التي  البنوك  من  واحد  الوطني  الفجيرة  بنك  يعتبر 
الخدمات مجال  في  الكبيرة  وخبرته  للشركات  متكاملة  خدمات  تقديمه  خالل 
التجاري والتمويل  والخزانة  التجارية  المصرفية  والخدمات  للشركات  المصرفية 
الشخصية المصرفية  الخدمات  خيارات  من  واسعة  مجموعة  إلى  باإلضافة 
الفجيرة بنك  فإن  ذلك  إلى  إضافة  الشريعة.  مع  المتوافقة  والخدمات 
الصحة والسالمة و يسعى أداء سياسة  الدوام بتحسين  الوطني ملتزم على 
لدى يعملون  الذين  األفراد  لكافة  وصحية  آمنة  عمل  بيئة  توفير  أجل  من 
والمتدربين والمقاولين  الموظفين  ذلك  في  بما  عنه  بالنيابة  أو  البنك 
أنظمة لدمج  جاهدة  تسعى  الوطني  الفجيرة  بنك  إدارة  إن  الخ.   ... والزوار 
اإلجراءات اتخاذ  خالل  من  األعمال  تسيير  عملية  في  والسالمة  الصحة  إدارة 

التالية

:

للحرص على تطوير مستمرفي الممارسات واالنشطة

المعنية األطراف  بين  والبيئة  والسالمة  الصحة  بمخاطر  الوعي  تحسين 
بهدفاإلبالغ عن أي حاالت أو تصرفات غير آمنة من أجل تفادي وقوع أي حوادث

غير مرغوب فيها قبل حدوثها

تنفيذ التزامات سياسة الصحة والسالمة والبيئة المعمول بها، بما فيذلك تلك
المبينة في لوائح دولة اإلمارات العربية المتحدة وأي التزامات أخرى متعلقة بالعمالء

بناء فريق يتمتع بالكفاءة في المكتب الرئيسي وكافة الفروع سعيًا للوصول
والبيئة والسالمة  الصحة  أهداف سياسة  يحقق  ألداء 

تعيين الموظفين والمقاولين والمتدربين المالئمين من أجل المنفعة المشتركة
أداء سياسة الصحة والسالمة والبيئة القرار سعيًا لتحسين  اتخاذ  أثناء عملية 

توفير الموارد والمعلومات والصالحيات لمختلف لجان المهام المتقاطعة التي يتم
تشكيلها من أجل قيد واإلبالغ عن وتحديث أداء سياسة الصحة والسالمة والبيئة

غرس عبر  المهنية  والسالمة  الصحة  مخاطر  وتخفيف  المخاطر  على  القضاء 
االستباقي النهج  ثقافة 

في والزوار  والمتدربين  والمقاولين  للموظفين  والرفاهية  السالمة  توفير 
العمل مكان 

منع حدوث أي إصابة أو مرض في مكان العمل
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