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اإلستدامة 
األولوية الرئيسية أكثر من أي وقت مضى.

إستهاك الوقود والصديقة للبيئة. سيواصل بنك 
الفجيرة الوطني التركيز على بناء ممارسات مستدامة 

في األعمال التجارية، وتوسيع نطاق دعم البنك 
للمجتمعات، وتقديم قيمة ألصحاب المصلحة.

تعد سعادة الموظفين والعماء من األمور األساسية 
لبنك الفجيرة الوطني، ويهدف برنامج سعادة 

الموظفين التابع للبنك إلى رفع الوعي بقضايا الصحة 
والسامة، و ذلك بإتباع البروتوكوالت واإلجراءات 

المتعلقة بالوقاية من فيروس كوفيد-19. ويعد 
اإلستثمار المستمر في التعليم والتكنولوجيا أولوية 
أخرى، فقد قام البنك بالشراكة مع حكومة الفجيرة 

إلطاق “أكاديمية إن بي إف للتكنولوجيا”، لدعم 
أجندة دولة اإلمارات لإلبتكار.

في عام 2021، التزم بنك الفجيرة الوطني بدعم 
المهارات اإلبداعية في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
من خال المسابقة الفنية من بنك الفجيرة الوطني، 

التي أقيمت لإلحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس 
دولة اإلمارات العربية المتحدة. ولقد كان هذا تماشيًا 
مع رؤية قيادة دولة اإلمارات الرامية إلى تعزيز وتنمية 

القطاعات الفنية والثقافية. كما يلتزم البنك بتطوير 
الجيل القادم من الرواد على مستوى القطاع المالي، 

وقد قدم برنامجًا خاصًا للطاب اإلماراتيين الذي 
يدرسون في كليات الفجيرة العليا للتكنولوجيا.

وبينما يستمر تركيزنا على بناء ممارسات مستدامة 
في أعمالنا، وتوسيع نطاق دعمنا للمجتمعات التي 
نعمل فيها وتقديم قيمة ألصحاب المصلحة لدينا، 
فإننا ندعوك إلستكشاف آفاق رحلتنا المتنوعة من 

خال هذا التقرير. 

ويود فريق عمل بنك الفجيرة الوطني في نهاية 
المطاف التعبير عن تمنياته بدوام الصحة والعافية 

والسعادة لك وألحبائك، وأن يكون عام 2022 مليئًا 
باإلزدهار والنجاح ويعم السام والوئام واألمان.

وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير...

فينس كوك
الرئيس التنفيذي

لم يحمل عام 2021 معه المعنى الحقيقي للعودة 
إلى الوضع الطبيعي الذي كان يتطلع إليه الكثيرون 

بشوق بالغ. وفي ظل المتحورات الجديدة التي طرأت 
على فيروس “كوفيد-19” والتي ألقت بظالها على 
كل من األفراد والشركات على حٍد سواء، وشكلت 

لهم تحديات مستمرة، تأتي أهمية تعاون جهود 
الجميع من أجل تحقيق التوازن بين الحياة والطبيعة 

للمساعدة في إعادة عجلة االقتصاد إلى عهدها 
السابق، وبما يخدم مصالحنا على الوجه األمثل.

وكما جرت العادة دائًما، يظهر بنك الفجيرة الوطني 
حرصه البالغ والتزامه التام بالتفاعل مع مختلف 
القضايا اإلجتماعية التي تأتي في إطار عملية رد 
الجميل للمجتمع الذي يعمل به، وحماية البيئة، 
واإلرتقاء بالقدرات و المواهب المحلية. وتحقيقًا 

لهذه الغاية، تتماشى مبادرات المسؤولية المجتمعية 
لبنك الفجيرة الوطني مع اإلستراتيجيات ذات الصلة 

والمعمول بها في كل أنحاء المنطقة، والتي تأتي في 
نطاق حمات الحفاظ على البيئة، وفي إطار الشراكة 
مع مختلف الجمعيات والمنظمات والهيئات الخيرية.

يستمر بنك الفجيرة الوطني على نهجه الرامي إلى 
تخصيص الموارد من أجل المبادرات التي تعمل 

على توسيع نطاق الممارسات المستدامة وتسريع 
وتيرتها، وذلك بما يتماشى مع رؤية دولة اإلمارات 

2021، وإعان دبي، هذا فضًا عن دعم عملية تحويل 
اإلقتصاد الوطني إلى أنشطة خضراء، وبما يتماشى 
مع إستراتيجية دولة اإلمارات للطاقة 2050. في عام 
2021، تعاون بنك الفجيرة الوطني مع شركة »توتال 

إنرجيز«، حيث قام البنك بالتوقيع على إتفاقية تمويل، 
بقيمة 34 مليون دوالر أمريكي، لبناء محطة كهربائية 

بطاقة مقدارها 50 ميجاوات في دبي؛ للحد من 
إنبعاثات غاز الكربون؛ وإطاق العديد من المبادرات 

الخضراء التي تأتي في إطار التقليل من إستهاك 
الطاقة. وشملت تلك الجهود األخيرة تركيب سخانات 

المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية، واأللواح، 
والافتات، وإستبدال اإلضاءة اإلصطناعية بنظام 
 )LED( اإلضاءة عبر الصمام الثنائي الباعث للضوء

الذي يعمل بواسطة أجهزة اإلستشعار. كما ساهمت 
تلك الجهود في بناء موقف للسيارات الكهربائية 

ومحطة شحن، والمشاركة في ساعة األرض.

ومواكبًة لركائز اإلستدامة لوزارة التغير المناخي 
والبيئة، يهدف البنك إلى تطوير منتجات وخدمات 

أكثر إبتكاًرا وإستدامة. وقد تمخضت جهوده عن 
إنطاق القروض الشخصية ألغراض صديقة للبيئة، 

باإلضافة إلى قروض السيارات المقتصدة في 



نبذة عن
بنك الفجيرة الوطني

7 6



حقق بنك الفجيرة الوطني، على مر السنين، 
سجًا ثابًتا من التميز في مجاالت تركيزه 

المختارة. مع وجود هذا األداء العالي المستمر 
والتزام البنك ببناء عاقة منفتحة وشفافة 

مع أصحاب المصلحة والمساهمين والعماء 
والموظفين والموردين على حد سواء، 

من خال جهد دؤوب للتواصل مع السوق 
والمجتمع المحلي. وال تقتصر هذه المشاركة 

على إبراز تقدمنا في هذا اإلطار فحسب، 
بل تزودنا أيًضا بالبصيرة لفهم إحتياجات 
وتطلعات مجموعات أصحاب المصلحة 

الرئيسيين على نحو أفضل. وبصفته البنك 
المفضل في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

منذ قرابة األربعين عاًما، إكتسب بنك الفجيرة 
الوطني سمعة طيبة كمزود خدمات مالية 

مخصصة للشركات واألفراد. نحن معروفون 
بخبرتنا وعراقتنا في مجاالت الخدمات 

المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية 

من نحن
لألعمال، والتمويل التجاري، وقطاع 

الطاقة والقطاع البحري، والمعادن الثمينة، 
والخزينة. لقد قمنا أيًضا بتوسيع نطاق 
خدماتنا لتشمل، ليس فقط، مجموعة 

متزايدة من الخيارات المصرفية الشخصية، 
بما في ذلك الخدمات المصرفية ذات 

األولوية والمنتجات المتوافقة مع الشريعة 
اإلسامية، ولكن أيًضا تلك الحلول 

المتخصصة والمتمثلة في تمويل المعدات 
وخدمات المعامات العالمية. وبإعتبارنا 

البنك الوطني إلمارة الفجيرة، فإننا نحرص 
على تلبية تطلعات إمارتنا الحبيبة من جهة، 
ودعم النمو اإلقتصادي في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة، من جهة أخرى.
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دور لجاننا
تتمثل المسؤولية األساسية للجنة التوجيهية لإلستدامة في توجيه المسؤولية المجتمعية للشركات. وتخطط 

اللجنة التوجيهية لإلستدامة لتطوير القدرات الداخلية للبنك لتحقيق التمويل المستدام وإدارة المخاطر بما تتماشى 
مع إعان دبي للمؤسسات المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة بشأن التمويل المستدام.

اللجنة التوجيهية لإلستدامة 
مسؤول المخاطر الرئيسي - )رئيس اللجنة(  •

رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات   •
المسؤول المالي الرئيسي  •

مسؤول العمليات الرئيسي  •
رئيس قسم اإلئتمان  •

رئيس قسم التسويق اإلستراتيجي واإلتصاالت  •

تركز لجنة المسؤولية المجتمعية للشركات على اإلرتقاء بقدرات 
البنك من أجل لعب دور إيجابي في بناء إستدامة المجتمعات 
التي يعمل فيها وتطوير األنشطة بما تتماشى مع إعان دبي 

للمؤسسات المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة:

لجنة المسؤولية المجتمعية للشركات
حسن إبراهيم سعدي الريس - رئيس قسم الشؤون الحكومية وإدارة    •

المسؤولية، مجموعة الخدمات المصرفية للشركات )رئيس اللجنة (  
محمد أيمن األتاسي، رئيس قسم التسويق اإلستراتيجي    •

واإلتصاالت ) الرئيس البديل(  
عزة الشجاع، مدير - ضمان الجودة، الخدمات المصرفية لألفراد    •

)سكرتيرة اللجنة(  
زايبون خان، مدير أول، هيئة إدارة المخاطر التشغيلية، إدارة المخاطر  •

إروين أبرانتيس، موظف - الخدمات التجارية  •
بابكر يوسف - مدير متابعة التحصيل  •

شاندرا شاالساني، موظف درجة أولى - الممتلكات والخدمات  •

خدماتنا

تقديم عوائد دائمة 
وطويلة األجل 

للمساهمين لدينا.

التعهد بتقديم 
مختلف الخدمات 

المصرفية بما 
تتماشى أو و التي 

سوف تتماشى  مع 
التشريعات والقوانين. 

الناظمة.

خلق بيئة عمل مثالية 
ترتقي إلى طموحات 

الموظفين لدينا.

إتخاذ كافة اإلجراءات 
الكفيلة باإلهتمام 

بالقضايا اإلجتماعية 
واإلقتصادية والبيئية 

المستدامة، والتي 
ُتفضي إلى مجتمع 

راقي.

هذا ما نؤمن به ونعمل من أجله

قيمنامهمتنارؤيتنا

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

الشريك المالي لألعمال الذي 
يحرص على تلبية إحتياجاتك 

المصرفية كافة على الصعيد 
الشخصي والمهني.

تزويد شركائنا بخدمات مالية استثنائية.

تعزيز روح الشراكة من خال الخدمات واإلبتكار.

خلق بيئة محفزة يمكن لألفراد من خالها تسخير 
إمكاناتهم من أجل الوصول إلى آفاق جديدة.

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

والنهوض بها.

الشغف واإللتزام

اإلحترام

النزاهة

اإلخاص في العمل الجماعي

اإلمتياز في الخدمة
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ركائز اإلستدامة لدينا
أساسيات إستراتيجية المسؤولية 

المجتمعية لشركتنا.

الشراكة وتمكين 
المجتمعات

الحفاظ على 
البيئة

الصحة 
والرشاقة

اإلستثمار في التعليم 
والتقدم التكنولوجي

اإلهتمام بكوادرنا

1213
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للسنة الخامسة على التوالي، يحصل 
بنك الفجيرة الوطني على عامة 

غرفة دبي للمسؤولية المجتمعية 
للشركات، وذلك تقديرًا إلستراتيجيتنا 

المتميزة والمتعلقة بالمسؤولية 
المجتمعية للشركات. وتعد هذه 

الجائزة بمثابة إعتراف واضح بجهودنا 
الرامية إلى اتخاذ تدابير عملية لضمان 

أن تكون المسؤولية المجتمعية 
للشركات جزءًا ال يتجزأ من عملياتنا. 

Has been awarded 2021 Dubai Chamber CSR Label

2021 vقـد 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

عامة غرفة دبي للمسؤولية 
المجتمعية للشركات

في كل عام، يعمل البنك بجد وبشكل 
استثنائي من أجل رد الجميل للمجتمع، 
وذلك كجزء من جهودنا المستمرة في 
إطار المسؤولية المجتمعية للشركات. 
وللمضي قدمًا في هذا النهج المميز، 

سنواصل في نهجنا الرامي إلى 
اإللتزام التام بالمسؤولية المجتمعية 
للشركات، وذلك من أجل غد أفضل 

ومستدام.



Email Fraud

Stop
When you receive email stating:
• Your account or card has been blocked
• Your account details require update of personal details

Think
• Is your name mentioned in the email? If not, would you
   get such emails?
• Are you marked as BCC in the email, and your email ID is not visible?
• Is the sender’s email ID matching 100% with the email ID of your
   bank or other entities? Or is there a slight mismatch?

Protect
• Your bank would never ask for your personal details in such manner
• Do not click on links received from unkown senders
• If you suspect that your personal details have been compromised,
   report it immediately to your bank

Please report fraud to your bank, in addition, please report on www.uaebf.ae/en/fight-fraud

Disclaimer: Please make sure that you report fraudulent activity to both your bank and UBF.

You might receive email from unknown 
email IDs, asking you to click on a link.

FRAUDSTERS COULD BE TARGETING YOU.

TOGETHER
AGAINST FRAUDTOGETHER
AGAINST FRAUD
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إذا مــا تأملنا جميع األنشــطة 
والفعاليــات التــي أقيمــت في عام 

2021، يمكننــا القــول إن بنك 
الفجيــرة الوطنــي قد قــام بالعديد من 
المبــادرات الراميــة إلى دعــم المجتمع 

المحلــي، والســيما تلــك المتعلقة 
بالصحــة والرشــاقة. ولعــل أبرز الحمالت 

الســنوية تمثــل فــي حملة رمضان 

أبرز مبادرات المسؤولية المجتمعية 
للشركات في عام 2021

وحملــة التوعية بســرطان الثدي. 
كمــا التزم البنــك أيضًا بإجراءات 

صارمــة من أجل ســالمة موظفينا 
وعمالئنــا على حد ســواء. واصلنا 

أيضــًا حمالتنــا في إطار رفع 
الوعــي بالشــمول المالي واألمن 

السيبراني.
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شراكة مستمرة مع مؤسسة 
الفجيرة الخيرية للنهوض 

بالمجتمعات في منطقة الفجيرة.
حملة التبرع في رمضان

مهمة من 
أجل البحارة

كل درهــم مهم!   
علــى مــدى عــام بأكمله إســتمر بنــك الفجيرة الوطني 

بدعــم مؤسســة الفجيــرة الخيرية، وذلك لتشــجيع 
العمــاء والموظفيــن علــى التبرع، ودعم األســرالمحتاجة 

والطــاب الذيــن ال ينعمون بالمســتوى المعيشــي 

فمنــذ عــام 2012، اســتمر بنــك الفجيــرة الوطنــي في تقديــم الدعم التام 
لمهمــة مــن أجــل البحــارة، وهي مؤسســة خيرية تســاعد فــي تأمين حياة 

رغيــدة للبحــارة فــي جميــع أنحــاء دولــة اإلمارات العربيــة المتحدة. وفي هذا 
العــام، أظهــر بنــك الفجيــرة الوطنــي التزامــه بدعم هــذه القضية من خال 

التبــرع بمبلــغ 75,000 درهــم إماراتــي. إن إحــداث فرق إيجابي لمــن يعملون 
فــي البحــر يوضــح حرصنــا التــام علــى رد الجميل للمجتمع. إن شــراكتنا 

مــع المؤسســة علــى مرالســنين هــي بمثابة شــهادة علــى إهتمامنا ببناء 
المجتمع.

تــم نشــر كل التفاصيــل المتعلقة 
بالحملــة األولــى والتي حملت إســم  

myramadanmemory# علــى جميع 
منصــات التواصــل اإلجتماعــي الخاصة بنا. 

لقــد شــجعنا الموظفيــن والعماء وعامة 
النــاس علــى مشــاركة ذكرياتهــم الرمضانية على 

مرالســنين. وفــي نهايــة الحملــة، قام البنك 
بالتبــرع بمبلــغ 5 دراهــم مقابــل كل ذكرى 

تلقاهــا عبــر وســائل التواصــل اإلجتماعي، وكان 
المبلــغ اإلجمالــي الــذي تم التبــرع به لصالح 
جمعيــة الفجيــرة الخيريــة هو 10,000 درهم. 

يفخــر بنــك الفجيرة الوطني 
بدعمــه المســتمر لمهمــة من أجل 

البحــارة، ال ســيما أن ذلــك يعزز روح 
التضامــن والتكافــل بيــن جميع أفراد 
المجتمــع، ســواء في إمــارة الفجيرة 

أو فــي اإلمارات األخرى. 

أطلــق بنــك الفجيــرة الوطني خالل شــهر العطاء 
مشــروعين يندرجــان في إطــار المســؤولية المجتمعية 

للشركات.
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المائــم لهــم، وأولئــك الذين يحتاجون إلــى مختلف 
الخدمــات الطبيــة. ولقــد تم الترويج للمشــروع في 

جميــع أفــرع بنــك الفجيرة الوطني.

وبذلــك فنحــن نحــث المجتمع إلحياء روح 
العطــاء في شــهر رمضان الكريم.

ومــن أجــل تقديم الدعم الــازم للمجتمع 
فــي إمــارة الفجيــرة مع اإللتــزام التام باتخاذ 

كافــة التدابيــر الوقائيــة للحد من إنتشــار جائحة 
كوفيــد19-، فقــد تم إســتبدال الفعاليات 

التقليديــة بحملــة جمــع التبرعــات عبر اإلنترنت 
خــال شــهر رمضان. ولقــد تم التبرع 

بمســاهمات موظفــي بنــك الفجيرة الوطني 
لصالــح مهمــة مــن أجــل البحارة - وهي مبادرة 

خيريــة ترعــى البحارة قبالة ســواحل دولة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة. إذ واجــه البحارة في 

تلــك األثنــاء شــهوًرا من العزلــة، حيث منعت 
أزمة فيروس كورونا رســو الســفن في موانئ 

دولــة اإلمــارات العربية المتحــدة. وبهذا فقد 
تــرك البحــارة فــي طي النســيان، حيث أغلقت 
الموانــئ ونفــدت إمداداتهم. ولقد ســاعدتنا 

المنظمــة علــى تقديــم العــون لهؤالء من خال 
شــراء الضروريات األساســية للبحارة وتســليمها 

لهم.
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وقــع بنــك الفجيــرة الوطنــي مذكــرة تفاهــم مــع بنك اإلمارات للتنمية بشــأن ضمان 
اإلئتمــان واإلقــراض المشــترك للشــركات الصغيــرة والمتوســطة العاملة في دولة 

اإلمارات العربيــة المتحدة.

التــزام بنــك الفجيــرة الوطنــي علــى المــدى الطويــل بمنظومــة األعمال النابضــة بالحياة في دولة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة - أيــام الجولــف لمجموعــة األعمــال البريطانية 2021

التزامنا بتعزيز النظام البيئي للشركات 
الصغيرة والمتوسطة

وفــي إطــار مذكــرة التفاهم، ســيقدم مجلس التنميــة اإلقتصادية 
ضمانــًا ائتمانيــًا أو برنامــج إقراض مشــترك خــاص بعماء بنك 

الفجيــرة الوطنــي مــن الشــركات الصغيرة والمتوســطة. ضمن نطاق 
مذكــرة التفاهم،ســيقدم بنــك الفجيــرة الوطنــي تمويًا يصل إلى 
10 ماييــن درهــم للشــركات الصغيــرة والمتوســطة، بحيث يكون 
%50 مــن مبلــغ التســهيل مضموًنــا أو مشــترًكا مــن قبل مجلس 

التنميــة اإلقتصاديــة. ويهــدف البرنامــج أيًضــا إلى دعم أصحاب 
المشــاريع الناشــئة مــن مواطنــي دولة اإلمارات العربيــة المتحدة 

لمســاعدتهم فــي رحلــة بــدء التشــغيل من خال تقديم تســهيات 
تمويليــة تصــل إلــى مليــون درهــم إماراتي، حيــث يتم ضمان ما 

يصــل إلــى %60 مــن تلــك التســهيات أو إقراضها مــن قبل مجلس 
التنميــة اإلقتصادية.

ســيؤدي برنامــج ضمــان اإلئتمان واإلقراض المشــترك إلــى تحفيز 
وزيادة اإلقراض المالي للشــركات الصغيرة والمتوســطة، ال ســيما 

تلــك التــي تنشــط بقطاعــات صناعيــة معينة تحظــى بأهمية خاصة 
والمتمثلــة بقطــاع التصنيــع والرعايــة الصحيــة، والبنيــة التحتية، 

واألمــن الغذائــي، والتكنولوجيا.

تعكــس شــراكتنا مــع بنــك اإلمــارات للتنمية التزامنا تجاه الشــركات 
الصغيــرة والمتوســطة التــي تعــد عصــب الحياة في دولة اإلمارات 

العربيــة المتحــدة، وتقديــم حلــول التمويــل لعمائنا ودعــم تطلعات 
الحكومــة الراميــة إلــى النهــوض بهذا القطاع المهــم وتنميته.

كان بنــك الفجيــرة الوطنــي أحد البنوك 
المشــاركة والتــي تعمــل من أجل إطاق 

“منصــة التجــارة الرقميــة”، وهي عبارة عن 
منصــة خاصــة بالتجارة الرقميــة المبتكرة 

القائمــة علــى اســتخدام تقنيات البلوك تشــين 
فــي العمليــات المصرفيــة التجارية، ويكمن 

الهدف من وراء إنشــائها إلى  مســاعدة 
المؤسســات الماليــة على مكافحــة عمليات 

اإلحتيــال الناتجــة مــن النظام الحالــي المعتمد 
علــى األوراق فــي مجــال تمويل التجارة، 

واإلزدواجيــة، وإنشــاء نظام بيئــي للعديد من 

دخــل بنــك الفجيــرة الوطني في شــراكة مع 
مجالــس األعمــال لتنظيــم حدثيــن ليوم الجولف 
خــال عــام 2021 نظمتهمــا مجموعة األعمال 

البريطانية.
ولقــد كان ذلــك بمثابــة جهــد إضافي آخر 

لتســليط الضــوء علــى التزام بنــك الفجيرة 

 منصة التجارة الرقمية

مجموعة األعمال البريطانية
“بي بي جي جولف دايز” 2021

UAE TRADE 
CONNECT 

EM
PO

W
ER

IN
G

 C
O

M
M

U
N

IT
IE

S

وتحظــى مجموعــة رويــال هيلــث بمجموعــة متنوعة من أقســام الرعايــة الصحية 
ضمــن شــبكتها، بمــا فــي ذلك العيــادات المتخصصــة، والصيدليات، وجراحات 

اليــوم الواحــد، والرعايــة المنزليــة، وخدمــات إعــادة التأهيل. تم اســتخدام التمويل 
إلدارة عمليــات إثنيــن مــن مستشــفيات الطــوارئ الخاصة بعــاج المصابين 

بفيــروس “كوفيــد-19”، ودعــم الفــرق المتنقلــة المتخصصة لجمــع إختبارات الـ 
)PCR( المنتظمــة فــي مواقــع مختلفــة مــن دولة اإلمارات العربيــة المتحدة، 

والمســاعدة فــي حملة التطعيــم الوطنية.

أبــرم بنــك الفجيــرة الوطني إتفاقية شــراكة مــع مجموعة 
رويــال هيلــث، وهــي مجموعــة طبية تعمــل على تقديم 

الرعايــة الطبيــة والصحيــة وتتخــذ مــن العاصمة اإلماراتية 
أبوظبــي مقــرًا لهــا، قــدم البنك بموجبهــا للمجموعة 

تمويــاًل بقيمــة 50 مليــون درهــم إماراتي للمســاعدة في 
الحــد مــن إنتشــار جائحة “كوفيد-19”.

الشراكة مع مجموعة رويال هيلث عبر تقديم تمويل 
بقيمة 50 مليون درهم للمساعدة في الحد من إنتشار 

فيروس “كوفيد-19”
الكيانــات المرتبطــة بالتجــارة، وتقديــم العديد 
مــن الحلــول للقضايــا التي تتعلــق بالتمويل 

التجاري. 

ويعــد إطــاق منصــة “يوتي ســي ديجيتال تريد” 
إحــدى الخطــوات الرئيســية الرامية إلى الحد 
مــن مخاطــر اإلحتيــال في عمليــات التمويل 

التجــاري والكامنــة فــي النظــام الورقي الحالي. 
ومن شــأن هذه المنصة أن تســهم في العثور 

علــى النســخ المكررة والمطابقــة للفواتير 
التجاريــة مــن بيــن مايين الفواتير التــي تتعامل 

معهــا البنــوك اإلماراتيــة. كما ســتعمل المنصة 
الجديــدة، أيًضــا، علــى تعزيــز التعاون الدولي في 
هــذا اإلطــار، واإلرتقــاء بمعاييــر التمويل التجاري 

على مســتوى العالم.

وهــذه المنصــة الوطنيــة متاحــة اآلن أمام جميع 
البنــوك اإلماراتيــة لإلنضمــام إليها وحماية 

نفســها مــن مخاطــر اإلحتيــال المحتملة وتقديم 
التمويــل اإلضافــي لعمائها من الشــركات 

والمؤسســات الصغيرة والمتوســطة.

الوطنــي علــى المدى الطويــل بنظام األعمال 
النابــض بالحيــاة في دولة اإلمــارات العربية 
المتحــدة، وتمكيــن أصحــاب األعمال ورجال 
األعمــال، علــى حد ســواء، من خال حلول 
مخصصــة وخدمــات فريدة تســاعدهم على 

اإلرتقــاء بعمليــة النمــو فــي أعمالهم إلى آفاق 

غير مســبوقة. ولقد شــهدت بطولة الشــركات 
تلــك جولــة مؤلفــة من 18 حفــرة أقيمت على 
ملعــب جميرا جولف إســتيتس إيرث. وشــهد 

الحــدث أيًضــا توزيع العديــد من الجوائز.
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شراكة ودعم العماء

العاقة مع العماء
يقــوم بنــك الفجيرة الوطني، 
مــن خالل نهجه الــذي يتمحور 

حول اإلهتمــام بالعمالء، 
بتطويــر منتجاتــهً  وخدماته 

بمــا يلبــي إحتياجاتهــم كافة. و 
بإعتبارنــا مصرفــًا مكرســًا لخدمة 

العمــالء، فقــد اتخذنا تدابير 
مناســبة لضمــان تلبيــة إحتياجات 

عمالئنــا علــى النحو األمثل. 
فيمــا يلــي بعض األمثلة 

العديــدة والناجحــة في هذا 
اإلطار.

جهاز إيداع نقدي مخصص ألصحاب 
الهمم في الفجيرة مول

توزيع أدوات التعقيم لعماء 
بنك الفجيرة الوطني

فــي ظــل التحــورات التــي طــرأت على فيروس “كوفيــد-19” وتأثيرها على 
حياتنــا اليوميــة، تواصلــت جهــود البنــك الراميــة إلــى مكافحة الوباء، وذلك 

مــن خــال اإللتــزام ببروتوكوالت الســامة والتدابيــر الوقائية وحمات 
التعقيــم للعمــاء والموظفيــن علــى حد ســواء. وفي إطــار هذه الجهود 

والمبــادرات، أطلــق البنــك مبــادرة لتســليم مجموعة أدوات التعقيــم للعماء 
فــي جميــع أنحــاء المنطقــة. وتكللــت تلــك الحملة بالنجــاح، حيث تم توزيع 

أدوات التعقيــم المذكــورة علــى جميــع العمــاء بداخل الفروع.

فــي إطــار الجهــود المســتمرة والراميــة إلــى تقديــم الدعم الدائــم ألصحاب الهمم، قام بنــك الفجيرة 
الوطنــي بإنجــاز مشــروع ناجــح آخــر. إذ تــم تركيــب جهاز إيــداع نقدي تغطي جميع التســهيات ذات 

الصلــة مــن أجــل ضمــان تقديــم الخدمات بشــكل ســلس. إذ من شــأن جهاز الصــراف اآللي المركب 
حديًثــا أن يســاعد فيما يلي:

وحدة اإلهتمــام بالعمالء
فــي وقتنــا الراهــن، يتعيــن علينا أن نكون 

علــى درايــة تامــة بإحتياجات العمــاء المتزايدة 
والمتغيــرة. ومــن هــذا المنطلــق، يقع على 
عاتــق وحــدة رعاية العماء لدينا مســؤولية 
جمــع ماحظــات العماء، واإلطاع على 

كل مــا جــاء فيهــا، وتحديد مواطــن التقصير، 
والبــدء فــي عمليــة اإلرتقاء بالخدمــات المتاحة، 

وإصــاح الخلــل في حال وجوده.

أبطــال جودة الخدمة
مــن خــال لجنة مكرســة لهــذا الغرض، يقود 
األبطــال المهــرة داخل البنــك عملية اإلرتقاء 

بخدمــة العمــاء إلى آفاق غير مســبوقة، 
وبوتيــرة مســتمرة، هــذا فضًا عــن تقييم كل 

خطــوة فــي هــذا اإلطار على حــدة باإلعتماد على 
أبحــاث وتحليــات تراعــي أعلــى معايير الجودة 

المعمــول بها فــي هذا المجال.

خدمــة العمالء
مجموعــة “بــي إس جي”  هــي مجموعة 

مخصصــة لعمائهــا المميزيــن لتلبيــة جميع 
إحتياجاتهــم علــى أســاس مبدأ األولوية، 

وتســريع عمليــة تقديــم الخدمة بشــكل أكبر، 
واإلســتجابة لطلباتهــم وإحتياجاتهــم كافة.

فريــق تجربة العمالء
مــع التحــول الرقمي المتســارع، هناك حاجة 

ماســة للوقوف إلى جانب الشــركاء والعماء 
وتثقيفهــم فــي هــذا اإلطار. وتتركز المســؤولية 

الرئيســية لفريــق تجربــة العماء لدينــا لتقديم 
المســاعدة للعمــاء وتســهيل اإلنتقال نحو 

الخيــارات الرقميــة مــن خال إســتخدام تطبيقات 
بنــك الفجيــرة الوطنــي اإللكترونية.

تشــفير جهــاز اإلدخال اآلمن لرمز 
التعريف الشــخصي بإســتخدام 

طريقــة برايــل باللغــة اإلنجليزية )لوحة 
مفاتيــح خاصة لمســاعدة العمالء 

المســتفيدين مــن خدمــة الدفع عند 
التسليم(

إجراء معامــالت البطاقة 
التــي تعتمــد على خدمة 

الدفع عند التســليم، ســواء 
تلــك التــي تجري من خالل 

بنــك الفجيــرة الوطني أو من 
خــالل بنوك أخرى

إجــراء معامالت الســحب النقدي 
واإلســتعالم عــن الرصيد عبر 

األوامــر الصوتية

لطالمــا وضــع بنــك الفجيــرة الوطني قضية 
الشــراكة مــع العمــالء في طليعــة إهتماماته 

وخدماتــه وعروضــه. فنحــن نؤمن ببناء 
عالقــات متينــة ووطيــدة مع عمالئنــا بإعتبارنا 
“ شــريكهم المالــي”، وذلــك من خالل إضفاء 

قيمــة خاصــة علــى معامالتهم، وتقديم 

المشــورة الواعيــة التــي يمكنهــم الوثوق بها، هذا 
فضــاًل عــن توفيــر الدعم الالزم ألعمالهــم، وتلبية 

كافــة إحتياجاتهــم. ولقــد تم إطــالق العديد من 
المبــادرات هــذا العــام تماشــيًا مع هذا الهدف.
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إستبيان رضا العماء من بنك الفجيرة الوطني

القدرات اإلجرائية

المنافسة مع أقراننا

يســتمر بنــك الفجيــرة الوطنــي فــي نهجــه الرامــي إلى إرضاء عمالئــه وتقديم خدمات تلبــي طموحاتهم، 
وذلــك مــن خــالل إســتطالع ســنوي لرضــا العمــالء يجريه عادة بالتعاون مع شــركة إستشــارية بحثية 

مســتقلة. ولطالمــا تمخضــت نتائــج اإلســتطالع عــن رضــا تــام من قبــل العمالء عن الخدمات التــي يقدمها 
البنــك لهــم، وعلــى العالقــة الوطيدة التي تجمــع بينهم.

علــى الرغــم مــن اإلمكانات التــي تتحلى بها 
فــرق العمــل لدينــا فيمــا يتعلق بإنجــاز مختلف 
المعامــات، إال أنــه ال بــد مــن إجراء عدد من 

التحســينات فيمــا يخــص توقيت الخدمة 
علــى صعيــد الخدمــات المصرفية لألفراد 

والشــركات، والدقــة في اإلجــراءات المتعلقة 
بالخدمــات المصرفيــة الخاصة بالشــركات.

نســتمر فــي تحقيــق نتائج أفضل من 
المنافســة فــي معظــم الحاالت )ضمن 
قاعــدة عمائنــا الخاصــة(. فقد حصلت 

الخدمــات المصرفيــة الخاصة بالشــركات 
لدينــا علــى 103 نقــاط على مؤشــر “تريم” 
)TRIM( الخــاص برضــا العمــاء، في حين 

حصلــت البنــوك األخــرى على 93 نقطة 
فقط.

مؤشر األداء

لقــد كان مؤشــر رضــا العماء لعام 2021 
جيــًدا للغايــة، ولعــل هذا يؤكد علــى حقيقة 

أننــا مســتمرين فــي نهجنــا الرامي إلى اإلرتقاء 
بقيمــة عامتنــا التجارية.

فقــد حصلــت الخدمــات المصرفية الخاصة 
بالشــركات لديهــا علــى 38 نقطــة من نقاط 

الترويــج و 103 نقــاط على مؤشــر “تريم” 
)TRIM(.  فيمــا شــهد معــدل صافي نقاط 

الترويــج المتعلــق بالخدمــات المصرفيــة لألفراد 
بمقــدار 6 نقــاط لتصــل إلى 55، فــي حين إرتفع 

معــدل النقــاط المســجلة على مؤشــر “تريم” 
)TRIM( إلى 110.

مدراء العاقات

حلول تقنية رائدة

يواصــل مديــرو العاقــات لدينــا تقديم الحلول 
المناســبة فــي الوقــت المناســب. علمًا أننا 
بصــدد اإلرتقاء بعملية اإلســتجابة الســريعة 

وتبني نهج ســّباق.

نواصــل فــي نهجنــا الرامي إلــى بناء عاقات 
مصرفيــة متينــة علــى أســاس التميز في 

الخدمــات التكنولوجيــة، علمــًا أننــا ندرك بأنه 
يتعيــن علينــا إجراء سلســلة مــن التعديات 

والتحســينات التــي تهــدف إلى اإلرتقاء بشــكل 
/ مظهــر الموقــع اإللكترونــي والتطبيــق الخاص 
بالهاتــف المحمــول لدينــا. ولقد شــهدت اآلونة 

األخيــرة تبنــي مــا يربــو على %83 من عماء 
البنــك للخدمــات المصرفيــة اإللكترونية. 
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وقعت شركة “توتال إنرجيز” على تمويل، تسدد قيمته من 
أرباح المشروع، بقيمة 34 مليون دوالر أمريكي مع الشركة 

العربية لإلستثمارات البترولية )أبيكورب( وبنك الفجيرة الوطني 
لبناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 50 ميجاوات في دبي.

يلتــزم كل مــن “توتــال إنرجيــز” والشــركة العربيــة لإلســتثمارات البتروليــة )أبيكورب( وبنــك الفجيرة الوطني 
بدعــم خطــط التحــول نحــو إســتخدام الطاقة المتجددة والنظيفة في الشــرق األوســط.

الشراكة مع جمعية اإلمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق 
العالمي للطبيعة

الحد من البصمة الكربونية

إستهاك الطاقة المستدامة

قمنــا بتوســيع شــراكتنا مــع جمعيــة اإلمارات للطبيعــة بالتعاون 
مــع الصنــدوق العالمــي للطبيعــة للعــام الثامــن على التوالي. 
تتماشــى هذه الشــراكة مع مســاهمة بنك الفجيرة الوطني 

المســتمرة في ممارســات اإلســتدامة البيئية والحوكمة. ســتركز 
شــراكتنا علــى الحفــاظ علــى النظــام البيئي فــي منطقة وادي 

جبــال الحجــر، وذلــك بــدًءا من الحفاظ علــى التربة، وصواًل إلى 
تقديــم الدعــم المطلــوب مــن أجل إجــراء عمليات تحليــل البيانات 

التــي يتــم رصدهــا عبــر أجهــزة الكاميرات الخفية التي تســجل 
وترصــد نشــاط الكائنــات الليليــة المتواجــدة في محيــط المنطقة. 

ولقــد واصلنــا نهجنــا الرامــي إلى حث وتشــجيع العماء، من 
خــال جميــع فروعنــا، للتبــرع لصالح هــذه القضية الجديرة 

باإلهتمام. 

لطالمــا شــكلت عمليــة التحــول الرقمي محوًرا 
رئيســًيا للبنــك قبــل تفشــي الوبــاء بفترة طويلة، 
مما ســاعدنا في أن نكون على أتم اإلســتعداد 

للحفــاظ علــى هــذا النهج خال مرحلة تفشــي 
الوبــاء وبطريقة فعالة.

فــي عــام 2021، اســتثمر بنــك الفجيرة الوطني 
فــي منتجــات وخدمات جديدة، حيث ســعى 

إلى زيادة الكفاءة، ومســاعدة الشــركات على 

قمنــا بتركيــب ســخانات المياه العاملــة بالطاقة 
الشمســية فــي أفرعنــا – الفرع الرئيســي في 

دبــي، الفــرع الرئيســي فــي الفجيرة، طويان، دبا، 
قدفــع، المنطقــة الحرة بالفجيرة ومســافي، 

والتــي ســاهمت بدورهــا في توفير 960,000 
كيلــووات ســاعي مــن الطاقة وتقليــل انبعاثات 

ثانــي أكســيد الكربون بمقدار 800,000 
كيلوغرام.

و تتمثــل جهــود اإلســتدامة األخرى في 
اســتخدام المصابيــح العاملــة بنظام اإلضاءة 

ثنائــي الصمــام الباعــث للضوء بواســطة أجهزة 

نحــن نؤمــن بإحداث تأثيــر إيجابي في 
المجتمعــات التــي نمارس فيهــا أعمالنا 

ونفخــر بعالقتنــا الوطيدة والمســتمرة مع 
جمعيــة اإلمــارات للطبيعــة بالتعاون مع 

الصنــدوق العالمــي للطبيعة.

حصلــت شــركة “توتال إنرجيــز” على تمويل 
بقيمــة 34 مليــون دوالر أمريكــي مــن قبل 

الشــركة العربيــة لإلســتثمارات البترولية 
)أبيكــورب( وبنــك الفجيرة الوطنــي لتمويل 

إنشــاء محطة بســعة 50 ميغاوات. ومع 
اإلنتهــاء مــن هذا اإلنجاز الرئيســي، تقوم 

“توتــال إنرجيــز” بتقديــم الدعــم في هذا اإلطار 
لمــا قــدره 30 مــن عمائها الناشــطين في 
القطــاع الصناعــي والتجــاري في إمارة دبي 

فــي دولــة اإلمارات العربيــة المتحدة، وذلك 

مــن خــال حلــول متكاملة من شــأنها الحد، 
وعلــى نحــو كبيــر، من قيمــة فاتورة الطاقة 
اإلجماليــة والبصمــة الكربونيــة. إذ يتــم من 
خــال ذلــك تغطيــة مــا يصل إلى %95 من 

احتياجــات الطاقــة للعمــاء مــن خال الطاقة 
المتجــددة. فــي المجموع، ســتمثل حافظة 
الطاقــة الشمســية إنتاًجا ســنوًيا قدره 83 

جيجاوات ســاعي وتســهم، في الوقت نفســه، 
فــي تخفيــض 36,600 طــن مــن إنبعاثات ثاني 

أكســيد الكربون ســنوًيا. تلتزم شــركة “توتال 

إنرجيــز” بدعــم عمائهــا فــي عملية اإلنتقال 
نحــو الطاقــة المتجــددة، وتعمل الشــركة على 

مشــروع قيد التطوير في الشــرق األوســط 
لتوليــد طاقــة شمســية إجمالية مقدارها 

250 ميجــاوات لصالــح عمائهــا في القطاع 
الصناعــي والتجــاري على مدار الســنوات 

الخمــس المقبلــة، بمــا في ذلك 100 
ميجــاوات قيــد التشــغيل بالفعل أو تــم منحها.

ئة
لبي

ى ا
عل

ظ 
فا

لح
ا

فــي محاولــة إلنقاذ الكوكب باســتخدام وســائل مســتدامة للطاقة، 
يركــز البنــك علــى العديد مــن المبادرات الخضراء. 

التغلــب علــى القيــود المتعلقــة بـ “كوفيد-19”، 
وتوســيع قاعــدة عمائــه. ولقد ســاهمت عملية 

اإلصــاح التقنــي لدينا في خفــض تكاليف 
المعامــات واإلرتقــاء بالكفاءة التشــغيلية من 
خــال نظــام األتمتــة والزيــادة الكبيرة في حجم 

الخدمــات المصرفيــة اإللكترونية.

أصبحــت فروعنــا الجديــدة أكثر رقمنة بشــكل 
متزايــد، وذلــك بفضل اســتخدام أجهزة 

الصــراف اآللــي اإلفتراضية التي تســمح 
للعمــاء باإلتصــال المباشــر مع الصراف اآللي 

مــن خــال نظــام الفيديو في الوقــت الفعلي، 
والقيــام بــأي معاملــة يمكن إجراؤها داخل 

الفــرع تقريًبا.

إن بنــك الفجيــرة الوطنــي سيســتمر في اإلعتزاز 
بكونــه البنــك المفضــل الذي لطالمــا تميز في 

توفيــره الخدمــة المتميــزة لعمائه.

اإلستشــعار، واســتخدام الطاقة الشمســية 
إلنــارة الافتــات الخارجية، والحد من اســتخدام 

اإلضــاءة اإلصطناعيــة، هذا فضًا عن 
اســتخدام مــواد خاليــة من المركبــات العضوية 

المتطايــرة للحــد مــن تلــوث الهواء الداخلي.

ولزيادة الوعي حول اإلســتهاك المســتدام 
للطاقــة بيــن الموظفيــن والعمــاء على حد 
ســواء، يشــارك البنك كل عام في فعالية 
“ ســاعة األرض “التــي تنظــم فــي كل أنحاء 

العالم.



33 32

)MTCO2E)-6.2 مقــدار التخفيــض فــي الجرافين •
• مقــدار التوفيــر فــي حجــم الطاقــة المســتخدمة )مليــون وحدة حراريــة بريطانية( 36.5

• مقــدار التوفيــر فــي حجــم النفايــات 5.5 متر مكعب
• عــدد األشــجار التــي ســلمت مــن أعمال القطع بموجــب هذه الخطوات -27

األوراق المصنوعــة مــن قــش القمح والمســتخدمة في 
بنــك الفجيــرة الوطنــي تغطــي ما نســبته %32 من إجمالي 

القرطاســية المســتخدمة فــي البنــك – وبذلــك فقد تم 
توفيــر مــا يزيــد عن 30,000 درهــم إماراتي من األموال 

المســتخدمة فــي هذا اإلطار.

المبادرات الخضراء
والمسؤولية المجتمعية للشركات -

إنجازات عام 2021

مقدار التوفير
في الطاقة

انبعاثات الكربون 
تم تقليل حجم 

اإلنبعاثات بمقدار

إعادة التدوير 
مقدار التوفير 

في النفقات

800,000 كيلوغرام

420 ألف درهم إماراتي

بإعتبــاره بنــكًا مســؤواًل، يتخــذ بنــك الفجيرة الوطني 
إجــراءات عــدة للحــد مــن النفايات الخطــرة وغير الخطرة 
وإدارة النفايــات المتزايــدة. أنشــأ بنــك الفجيرة الوطني 

مركــزًا إلعــادة التدويــر في مكتبه الرئيســي في دبي 
 )A4( ”4 وحــث الجميــع علــى إســتخدام أوراق الـ “إيه

الصديقــة للبيئــة والمصنوعــة من قش القمح. شــارك 
بنــك الفجيــرة الوطنــي مع مجموعة اإلمــارات للبيئة 
وشــبكة إســتدامة غرفــة دبي فــي العديد من حمات 

إعــادة التدوير وإعادة اإلســتخدام.

يعمــل بنــك الفجيــرة الوطني فيمــا يخص قضايا 
اإلســتدامة لديــه مــع وزارة التغير المناخــي والبيئة 

ويهــدف هــذا التعــاون إلى تطوير منتجات مســتدامة. 
قــام بنــك الفجيــرة الوطني بالفعــل وخدمات أكثر 

إبتــكارًا بإعتمــاد عــدد من القروض الشــخصية الخاصة 
بمنتجــات صديقــة للبيئــة، باإلضافــة إلى تقديم 

قروض لشــراء الســيارات لألشــخاص الذين يبحثون 
عن ســيارات اقتصادية في إســتهاك الوقود 

وصديقــة للبيئة.

فــي إطــار هدف مشــترك يتمثل فــي تحقيق 
اإلســتدامة ضمــن بيئــة العمل في البنــك، وتثقيف 

العمــاء علــى النحــو األمثل، يقوم بنــك الفجيرة 
الوطنــي، وبوتيــرة مســتمرة، بحث جميــع عمائه على 

اســتخدام منصاتنــا الرقميــة للحصول علــى مختلف 
الخدمــات المصرفيــة، األمــر الذي ســاهم في الحد 

من زيارتهــم لفروعنا.

فيمــا تــم إطــاق حملة اســتمرت على مدى عام 
كامــل عبــر مختلــف قنــوات اإلتصــال المتاحة في هذا 
اإلطــار، وذلــك مــن أجــل حث العماء علــى تبني الخيار 

الرقمــي، واســتخدام القنــوات الرقمية والخدمات 
المصرفيــة عبــر اإلنترنــت. كما تــم، أيضًا، إنجاز 

وإطــاق العديــد من المبادرات والمشــاريع الرامية 
إلــى ااإلرتقــاء بعوامل األمان الخاصــة بالخدمات 

المصرفيــة عبــر اإلنترنــت وزيادة ســرعتها، هذا فضًا 
عــن زيــادة عــدد منصات الخدمات الرقميــة المتاحة 

لهــذا الغــرض، كمــا هــو الحال مــع منصة “إن بي إف 
إكــس” )NBFX(، وهــي منصة خاصــة بالخزينة.

إدارة المخلفــات

المنتجــات والخدمات 
المستدامة

الخدمــات المصرفيــة عبر 
اإلنترنت

خطوات بسيطة
نحو مستقبل

مستدام
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تم توفير 960,000 كيلووات ساعي من الطاقة

1600 كيلوغرام من الورق

وما قدره 32,000 غالون من الماء

ما يزيد عن 100 كيلوغرام من المحابر الخاصة بالطابعات 

 10 كيلوغرامات من العلب
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إظهار التزامنا بالتميز

حصــل البنــك على شــهادة “آيزو 45001: 2018 
المرموقــة لنظــام إدارة الصحــة والســامة المهنية.

لقــد حصلنــا علــى هــذا اإلعتمــاد بعد عمليــة تدقيق صارمة لسياســة الصحة 
والســامة والبيئــة والعمليــات والضوابــط الخاصــة بنــا ومطابقتهــا لمعايير “آيزو 

45001”. فقــد قــام مدققــو “آيــزو” بفحــص منشــآتنا فعلًيــا وأقروا بعدم وجود أي 
خلــل أو عــدم تطابــق مــع المعاييــر المعمــول بهــا في هذا اإلطار، بإســتثناء بعض 

التحســينات الطفيفة.

حصــل البنــك أيًضــا علــى شــهادة آيزو2015:9001 لنظام إدارة الجــودة التي تضمن 
قــدرة فريــق التدقيــق الداخلــي لدينا علــى اإلمتثال التــام للمتطلبــات التنظيمية 

والصناعيــة المعمــول بهــا فــي هذا اإلطــار، باإلضافة إلــى التطبيق الفعال 
لمنهجيــات وعمليــات التدقيق.

 
لقــد حصلنــا أيًضــا علــى مصادقــة على وظائــف تكنولوجيــا المعلومات واألمن 

عاليــة الجــودة لدينــا إلكمــال شــهادة آيــزو 27001: 2013   الخاصة بنظام 
إدارة أمــن المعلومــات  وهــو إنجــاز كبيــر لمصداقيــة ممارســات وأنظمة أمن 

المعلومــات لدينا.
 

وال تقتصــر أهميــة هــذه المصادقــات فقــط للمســاعدة فــي قياس األداء بما 
يتماشــى مــع المعاييــر المطبقــة فــي هــذا المجال، وفي اتباع أفضل الممارســات 
المعمــول بهــا ، بــل تســاعد أيًضــا فــي اإلرتقــاء بالعمليات بوجه عام وفي كســب 

العماء. رضا 

ISO 45001: 2018 
Certification

ISO 9001: 2015
Quality

Management 
System (QMS) 

Certification 

ISO 45001: 2018 
Certification

مواقف السيارات الكهربائية ومحطة الشحن

فــي بنــك الفجيرة الوطنــي، نعي تماًما 
مســؤوليتنا لدعــم جهــود المحافظة 

علــى البيئــة ونعمــل بجــد من أجل الحد 
مــن اإلنبعاثــات اإلجماليــة لغاز الكربون 

ضمــن فروعنــا. لقــد قمنــا بتنفيذ العديد 
مــن المبــادرات الخضراء فــي إطار جهودنا 
الراميــة إلــى الحــد من إســتهاكنا للطاقة. 

ولعــل أبــرز تلك اإلجــراءات تمثل في 
أحــدث مبــادرة خاصــة بتعزيز الطاقة 

المســتدامة، باإلضافة إلى إنشــاء مســاحة 
خضــراء خاصة بمواقف الســيارات، 

بما في ذلك محطة شــحن للســيارات 
الكهربائيــة فــي مكتبنــا الكائــن في بر دبي.

نحــن ملتزمــون تماًمــا بحلول الطاقة 
المســتدامة، ونســعى باســتمرار لإلرتقاء 

بهــذا الجانب لدينا.
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الصحة والرشاقة
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سباق بنك الفجيرة اإلفتراضي للجري 2021

يهدف ســباق بنــك الفجيرة 
االفتراضــي للجــري - لجميع 

الفئــات العمريــة - إلــى الجمع بين 
عشــاق اللياقــة البدنيــة من جميع 

المســتويات والقدرات، واإلســتفادة 
من المســاحات الداخليــة والخارجية 

داخــل وحول منازلهــم وأحيائهم.

هــذا العــام، كانت النســخة الرابعة 
مــن ســباق بنــك الفجيرة للجري 
عبــارة عن سلســلة مؤلفة من 

ســباقين إفتراضييــن، تضم ثاث 
فئــات ضمــن المســافات التالية: 3 

كيلومتــرات و5 كيلومتــرات و10 
كيلومترات.

اكتملــت السلســلة بنجاح بمشــاركة 
أكثــر من 1,000 عــداء. ولقد حافظ 
بنــك الفجيــرة الوطنــي على التزامه 

باســتضافة هذا الحدث الســنوي 
مــع التقيــد التــام بكل مــا نصت عليه 

اللوائــح والتعليمات وإرشــادات 

الســامة المســتمرة الصادرة عن 
الحكومــة والســلطات الصحية 

فــي دولة اإلمــارات والخاصة بوباء 
كوفيــد-19، مــع التأكيــد على األهمية 

المتزايــدة لتبنــي نمــط حياة صحي 
ونشط.

اســتقطب الحــدث حضــوًرا كبيًرا من 
قبــل المقيميــن فــي جميع أنحاء دولة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ومن جميع 

األعمــار والمســتويات. وقد أتيحت 
للمشــاركين فرصــة الفــوز بجوائز تزيد 
قيمتهــا عــن 2,500 درهــم لكل جولة، 

باإلضافــة إلى القمصــان الرياضية، 
وميداليــات وجوائز نقديــة بقيمة 

6,000 درهــم )1,000 درهــم لكل 
فائــز(. وقــد أقيمــت جميع الجوالت في 

عطات نهاية األســبوع، حيث شــارك 
المتســابقون مــن مختلف األماكن 

مثــل األحيــاء الســكنية، وأجهزة الجري 
المنزليــة، والحدائــق إلكمال المســافة 
المختــارة مــن قبلهم، ولقــد تم إعتماد 

تطبيــق خــاص، أو أجهــزة تعقب خاصة 
لتتبــع مســارهم ومراقبتــه عن بعد. 

وفــي ضــوء هــذا النجــاح الكبير الذي ترافق 
مع أول ســباق إفتراضي له، ســيبحث 
البنــك فــي إمكانية إطــاق العديد من 

مثــل هذه األنشــطة للمشــاركة مــع مجتمع 
الجــري، لــذا احــرص علــى متابعة أخبارنا و 

المشــاركة معنا!

فــي بنــك الفجيــرة الوطنــي، يقــوم كل منا وبشــكل يومــي بحث اآلخرين وتشــجيعهم على 
الحفــاظ علــى صحــة جيــدة ولياقــة بدنيــة ممتازة. كانت المشــاركة في تحدي دبــي للياقة 

30X30 امتــداًدا اللتزامنــا التــام بتأميــن حيــاة أكثــر صحيــة للموظفين. تحدي دبــي للياقة هو 
احتفــال ســنوي باللياقــة البدنيــة والفعاليــات الرياضيــة والترفيهيــة األخرى، المســتمرة على 

مــدى شــهٍر كامــل، والتــي تهــدف، في المحصلة، إلى المســاهمة في زيادة النشــاطات 
البدنيــة والصحيــة فــي دبــي، وتشــجيع ســكان المدينة على اتباع أســلوب حيــاة صحي وأكثر 

نشــاطًا بصورٍة دائمة.

ويســعدنا أن نكــون جــزًءا مــن هــذه الحملــة التي اســتمرت على مــدى 30 يوًما ولمدة 30 
دقيقــة. وفــي الوقــت المناســب للمشــترك، قــام كل منــا بتنفيذ الجــزء الخاص به من 

الحفــاظ علــى اللياقــة البدنيــة، وذلــك بغيــة تحقيق الهدف األســمى واألكبــر والمتمثل في - 
فت دبي. 

وفــي محاولــة لرفــع مســتوى الوعي حول المرض 
والحــد مــن تأثيــرات مرض ســرطان الثدي من خال 

حمــات التثقيــف حــول األعــراض والعاج في الوقت 
المناســب، فقــد نظــم بنك الفجيــرة الوطني ندوة 

حصريــة عبــر اإلنترنــت لهذا الغرض بالشــراكة والتعاون 
مــع “مركــز برايــم الطبي”، وترافق ذلك مع إرســال 

رســائل التوعيــة فــي هــذا اإلطار عبــر منصاته الخاصة 
بالتواصــل اإلجتماعي.

وقــد تمــت دعــوة الموظفين والعمــالء والجمهور، على 
حــد ســواء، لإلنضمــام إلى جلســة إلكترونيــة تثقيفية 

خاصة بنشــر الوعي في هذا الســياق.

حملة التوعية
بسرطان الثدي

30X30 تحدي دبي للياقة
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1.

4.

7.

إرشادات التحقيق 
في المخاطر وتقييم 

المخاطر 

دورات تدريبيــة ألبطال 
الصحــة والســامة والبيئة

عرض البيان الخاص بسياسة 
البنك المتعلقة بقضايا الصحة 
والسامة والبيئة في األماكن 

المخصصة في جميع فروع 
البنك، هذا فضًا عن عرضه 

عبر المنصات الرقمية والمواقع 
اإللكترونية التابعة للبنك.

2.

5.

8.

القراءة اإللزامية لسياسة 
الصحة والسامة والبيئة 

والمتوفرة عبر منصة 
السياسة الخاصة ببنك 

الفجيرة الوطني

دورة تدريبيــة لمراقبي 
الحريق وفرق اإلســعافات 

األولية

عملية التحديث المستمر 
والمنتظم لدليل إجراءات 

اإلستجابة لحاالت الطوارئ 

3.

6.

9.

فريق عمل أساسي 
متخصص يضم في صفوفه 
أكثر من 100 شخص متميز 
من أبطال الصحة والسامة 

والبيئة من جميع فروع البنك 

عــرض البيان الخاص 
بسياســة الصحة والســامة 

والبيئــة من خال شــبكة 
“اإلنترانــت” الداخليــة لبنك 

الفجيــرة الوطني وعبر 
الموقــع اإللكتروني

خضــوع كافــة أفراد طاقم 
العمــل فــي مجموعة بنك 

الفجيــرة الوطنــي لدورة عن 
طريــق اإلنترنــت في الصحة 

والســامة والبيئة 

يخضــع كادر العمــل لــدى البنــك عــادة لعــدد من الــدورات التدريبية، وبوتيــرة منتظمة، هذا 
فضــاًل عــن اإلجــراءات والسياســات األخــرى المعمــول بها في هذا اإلطــار لضمان صحة 

وســالمة موظفينا.

نــورد لكــم فيمــا يلــي بعــض األمثلــة في هذا اإلطار، إضافة إلى اســتعراض المشــاريع 
الناجحــة والمنجــزة في عام 2021:

صحة وسامة الموظفين
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اإلستثمار في التعليم 
والتقدم التكنولوجي
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لقــد تســبب تفشــي وبــاء كوفيد-19فــي تســريع عملية التحــول الرقمي وبوتيرة غير مســبوقة، 
حيــث شــهدنا تحــواًل هائــاًل مــن العالــم المــادي إلى ذلك اإلفتراضي. كما ســاهمت األشــهر القليلة 

الماضيــة فــي تســريع عمليــة التحــول الرقمــي فــي القطــاع المصرفي بعصر جديــد من الخدمات 
المصرفيــة. وعلــى الرغــم مــن أن الخدمــات المصرفيــة الرقميــة باتــت تحظى بترحيــب كبير في 

أوســاط العمالء كافة، وذلك بســبب السالســة والســهولة التي تصاحب تلك الطريقة والســرعة 
التــي تكتنفهــا فــي إنجــاز مختلــف المعامــالت الماليــة، إال أنهــا تزيــد من نقاط الضعــف التي تقضي 

البنــوك عــادة ســنوات للحــد منهــا والتصــدي لها، وتســخير كافة القدرات واإلمكانــات المتاحة 
لمواجهتها.

زيادة حملة 
لتصيد ا

حملــة لمدة عام

فحص دوري 
خارجي

يومي وشهري

زيادة 
نصائح األمان 

لإلرتقاء
بالوعي 
األمني

أسبوعي

المصادقة 
الثنائية 

اإللزامية

الوصول إلى 
األنظمة بإســتخدام 

رمز “فاسكو” 
 )VASCO(

التقييمات 
األمنية

تقييمات
أدوات العمل 

عن بعد، 
VDI، إلخ

مراقبة 
مركــز عملياتنا 

على مدار 
الساعة

المراقبة
الدقيقة 

لمركــز عملياتنا

Social Engineering

Do not get tricked into sharing sensitive and 
personal information over social media.

Stop
• Responding to strangers online asking you to share OTP
• Clicking on pop-up banners claiming your computer is infected
• Entertaining friendly callers from getting your personal information by gaining your trust
• Acting upon mails of messages that create urgency to take action

Think
• Could this be genuine?
• Is it safe to share personal information with a stranger?
• Will your bank call to ask for your personal information?

Protect
• Do not share your OTP or personal information
• Limit the information you share on any digital channel
• Create strong and complex passwords and change them frequently
• Do not download or install suspicious apps
• If you suspect that your personal details have been compromised,
   report it immediately to your bank

FRAUDSTERS COULD BE TARGETING YOU.

TOGETHER
AGAINST FRAUDTOGETHER
AGAINST FRAUD

Please report fraud to your bank, in addition, please report on www.uaebf.ae/en/fight-fraud

Disclaimer: Please make sure that you report fraudulent activity to both your bank and UBF.

Never share your

  user ID
 or password

     w
ith anyone

Avoid clicking on

unknown lin
ks and refrain

fro
m downloading

random apps

Digital Banking

Bank Smart
Simple steps to secure your
digital banking

Tips

Do not access your

  mobile banking fro
m

    u
nsecured public wi-fi

FRAUDSTERS COULD BE TARGETING YOU.

TOGETHER
AGAINST FRAUDTOGETHER
AGAINST FRAUD

Please report fraud to your bank, in addition, please report on www.uaebf.ae/en/fight-fraud

Disclaimer: Please make sure that you report fraudulent activity to both your bank and UBF.

االحتيال عبر البريد ا�لكتروني
قد تستلم أحيانًا رسائل على بريدك ا�لكتروني 

من عناوين مجهولة تطلب منك الضغط على 
أحد الروابط.

توقف عن 
استقبالك رسالة تنص على ا�تي: 

لقد تم غلق حسابك أو إيقاف بطاقتك.  •
أن بيانات حسابك المصرفي الشخصية بحاجٍة إلى تحديث.  •

فّكر
هل اسمك هو المذكور في البريد ا�لكتروني؟ إذا لم يكن مذكوراً، لماذا تستقبل مثل هذه   •

الرسائل؟
هل أنت مدرج في خانة BCC في البريد ا�لكتروني وعنوان بريدك ا�لكتروني ليس واضحًا؟   •

هل عنوان البريد ا�لكتروني الخاص بالمرسل ينطبق ١٠٠٪ مع عنوان البريد ا�لكتروني   •
الخاص بالمصرف الذي تتعامل معه أو أي جهة أخرى؟ أو هناك عدم تطابق طفيف؟ 

ِاحِم نفسك
لن يطالبك مصرفك أبداً بالكشف عن بياناتك الشخصية بهذه الطريقة.   •

ال تقم بالضغط على أي رابط ُمرسل من جهة غير معروفة لديك.  •
إذا ساورتك الشكوك أنه تم اختراق بياناتك الشخصية، أبلغ المصرف الذي تتعامل   •

معه على الفور. 

المحتالون يستهدفونك

  www.uaebf.ae/ar/fight-fraud يرجى ا�بالغ عن أنشطة االحتيال لدى البنك الخاص بك، با�ضافة إلى ا�بالغ من خالل
تنويه: يرجى التأكد من ا�بالغ عن أي نشاط احتيالي إلى كل من البنك الذي تتعامل معه واتحاد مصارف ا�مارات.

االحتيال عبر الهاتف
قد تتلقى رسائل أو مكالمات من أشخاص ينتحلون صفة موظفي 

المصارف أو الشرطة أو الدوائر الحكومية أو شركات التوصيل أو 
مزودي خدمات االتصاالت، وذلك بهدف الحصول على بياناتك 

الشخصية لتنفيذ عمليات احتيال. 

توقف عن
استقبال رسائل أو مكالمات تطالبك با�تي:

رقم حسابك، رقم هويتك، بريدك ا�لكتروني، أو اسم مصرفك.   •
التي يرسلها إليك المصرف الذي تتعامل معه.  OTP كلمة السر لمرة واحدة  •

فّكر
هل أخبرك المتصل ما هو المصرف الذي يتحدث باسمه؟ أم أنه يصّرح فقط بأنه يتصل من "المصرف الذي تتعامل معه"؟  •

هل تركت أي رسالة مؤخراً على صفحة التواصل االجتماعي التابعة لمصرفك وتمكن المتصل من االطالع على هذه الرسالة؟   •
الخاصة بك والتي أرسلها لك مصرفك نفسه؟  OTP لماذا يحتاج المتصل إلى كلمة السر لمرة واحدة  •

هل تم االتصال بك من رقم هاتف محمول؟ لماذا ال يتصلون بك من أحد الخطوط اºرضية؟     •

ِاحِم نفسك
لن يكشف مصرفك أبداً عن بياناتك الشخصية بهذه الطريقة.  •

مع أي شخص أبداً ، فقد يتمكن من القيام بعملية احتيال إذا كان يملكها. OTP ال تشارك كلمة السر لمرة واحدة  •
إذا ساورتك الشكوك أنه تم اختراق بياناتك الشخصية، أبلغ المصرف الذي تتعامل معه على الفور.   •

المحتالون يستهدفونك

  www.uaebf.ae/ar/fight-fraud يرجى ا�بالغ عن أنشطة االحتيال لدى البنك الخاص بك، با�ضافة إلى ا�بالغ من خالل
تنويه: يرجى التأكد من ا�بالغ عن أي نشاط احتيالي إلى كل من البنك الذي تتعامل معه واتحاد مصارف ا�مارات.

األمن السيبراني وحملة التصدي لعمليات اإلحتيال على 
مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات

قمنــا فــي بنــك الفجيــرة الوطني، ببناء 
إســتراتيجية قويــة لألمــن الســيبراني تركز على 
ثــاث ركائــز رئيســية تتمثل فيمــا يلي: حماية 

الهويــة وحمايــة البيانــات والثقافة. 

ولحمايــة هويــة عمائنــا، فقد قمنــا بإعتماد 
طــرق المصادقــة األكثــر تقدًما، مثل القياســات 

الحيويــة، وتقنيــات التعــرف على الوجه، 
وســنواصل فــي عمليــة تطوير تقنياتنــا لتحقيق 

أقصــى قــدر ممكن من األمان.

يتــم توجيــه نهجنــا عــادة في إطار حمايــة البيانات 
مــن خــال منتدى حوكمــة البيانات متعدد 

األطــر، والذي تــم تصميمــه خصيصًا لضمان 
إدارة ناجحــة ألمــن البيانــات، والخصوصية، 

والجــودة، واألداء العــام الفعال.

إلــى جانــب ذلــك، فقــد بذلنا جهوًدا ال هوادة 
فيهــا مــن أجــل ضمان أن يكــون الموظفون 
والشــركاء والعمــاء علــى درايــة تامة بكل ما 

يتعلــق بتهديــدات األمــن الســيبراني المحتملة، 
وعلــى أتم اإلســتعداد للتعامــل معها. وفي 

إطــار برنامــج المرونة اإللكترونيــة للبنك، 
نجــري أنماطــًا مختلفــة مــن عمليات محاكاة 
الهجمــات اإللكترونيــة، وذلــك على غرار ما 

يعــرف بـ“عمليــات الفريق األحمــر”، والمحاكاة 
العمليــة للهجمــات اإللكترونيــة، وعمليات 

التصيــد، هــذا فضــًا عن عدة إجراءات أخرى 
يتــم إتخاذهــا فــي هذا اإلطــار، والتي تهدف في 
مجملهــا إلــى إختبــار قدرات المرونــة اإللكترونية 

لدينــا باإلعتمــاد على خبــرات المتخصصين. 
ونقــوم عادة بإســتخاص الدروس والعبر 

المســتفادة مــن هذه المحــاكاة لإلرتقاء 
بقدراتنــا فــي هــذا المجــال، وكذلك بهدف إجراء 

التعديــات الازمــة على إســتراتيجية األمن 

الســيبراني الخاصــة بالبنــك وتطويرها.

لدينا أيًضا مؤشــرات أداء رئيســية محددة 
لتجــارب المحــاكاة تلــك، ويمكننــا القول وبكل 

فخــر بأننــا، وفيمــا يخــص التدريبات على 
محــاكاة التصيــد اإلحتيالــي، فقد الحظنا تحســًنا 

فــي ســلوك المســتخدم وتعاملــه مع قضايا 
األمن الســيبراني.

إضافــة إلــى ذلــك، وبما أن اآلونة األخير 
شــهدت هيمنــة واضحــة للحلــول الرقمية في 
القطــاع المصرفــي، فقــد أدى ذلــك إلى تبني 

المحتاليــن لوســائل أكثــر دقــة وتعقيدًا في 
هجماتهــم، األمــر الذي تســبب في تفاقم 

عمليــات اإلحتيــال وفــي زيــادة وتيرتها في كل 
أنحــاء العالــم. لقــد تبدل المشــهد المصرفي 

العالمــي بالفعــل، وخال وقت قياســي. 
إذ تقلــص عــدد البنــوك التــي أتاحت العمل 
الفعلــي عبــر مكاتبهــا، و زيــادة اإلقبال على 

عمليــات الدفع الرقمي.

وفــي إطــار تقديــم الدعم للقضية المشــار إليها 
أعــاه، ومــن أجل تســليط الضوء علــى التزامنا 

تجــاه حمــات المكافحة العالميــة لإلحتيال، 
انضــم بنــك الفجيــرة الوطني إلى اتحاد 

مصــارفً  اإلمــارات جنبــا إلى جنــب مع جميع 
البنــوك األخــرى العاملــة في دولة اإلمارات 

العربيــة المتحــدة لدعــم جهود اإلتحــاد للحد من 
تأثيــر عمليــات اإلحتيــال، وذلــك من خال رفع 

الوعــي فيمــا يخــص مكافحــة اإلحتيال، عبر 
مختلــف عمليــات التوعيــة والتثقيــف المنظمة.

فيمــا تمثــل الهدف الرئيســي مــن المبادرة التي 
أطلقــت تحت شــعار #مًعا_ضد_االحتيال، 

فــي تثقيــف العماء، وذلــك بغية حماية 

أنفســهم مــن مختلــف الجرائــم اإللكترونية التي 
تســتهدف األمــوال، ومــن عمليات اإلحتيال، ال 
ســيما فــي ضوء اإلســتخدام المتزايــد للخدمات 
المصرفيــة الرقميــة خــال جائحة “كوفيد-19”، 

والتــي امتــدت حتــى نهاية عام 2021.

وفي إطار المســاعي الرامية إلى نشــر الرســائل 
التوعويــة لجميــع أفــراد المجتمــع في دولة 
اإلمــارات العربيــة المتحدة، قمنا بتســخير 

كافــة القنــوات المتاحــة أمامنــا، بما في ذلك 
موقعنــا اإللكترونــي، ومنصــات التواصل 
اإلجتماعــي الخاصــة بنــا، ومركز اإلتصال، 

والفــروع، وذلــك بهدف التعريف بهــذه الحملة 
وزيــادة الوعــي بين األفراد والشــركات على حد 

ســواء للمســاعدة في منع األنشــطة اإلحتيالية 
والجرائــم اإللكترونية.

ولعــل جهودنــا المكرســة في هذا اإلطار ال 
تقتصــر علــى تزويــد الجمهــور بالمعرفة والموارد 

التــي قــد يحتاجــون إليها لحماية أنفســهم من 
عمليــات اإلحتيال، فحســب. إذ ســنركز أيًضا 

جهودنــا علــى اإلرتقــاء بقدرات ركائز األمن 
الســيبراني الثــاث لدينــا من خــال عمليات 

التحديــث المتكــرر لضوابط األمان اإلســتباقية 
والتفاعليــة، واإلشــراف علــى عمليات إدارة 

اإلحتيــال عبــر القنــوات الرقميــة، وذلك بغية 
حمايــة التقنيــات الجديــدة التــي تخضع عادة 

لعمليــات تطوير مســتمرة.
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التحول الرقمي

For SMEs, by SMEs

نظــًرا لكونــه يندرج ضمــن البنوك القائل 
العاملــة فــي دولة اإلمارات العربيــة المتحدة 

التــي خصصــت خدمــات مصرفية لصالح 
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة، فقد أطلق 

بنــك الفجيــرة الوطنــي منصــة “إن بي إف 
كونيكــت”، وهــي عبارة عــن منصة رقمية 

فريــدة مــن نوعهــا يكمــن الهدف من ورائها 
فــي تمكين الشــركات الصغيرة والمتوســطة 
ومســاعدتها فــي مواجهــة التحديــات التي قد 

تواجــه أعمالهــا وإتاحة الفــرص أمامها. وتوفر 
المنصة، التي تم إنشــاؤها باإلشــتراك مع 
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة، مجموعة 
مــن المزايــا، بمــا في ذلك ســهولة الوصول 

إلــى مجتمع الشــركات الصغيرة والمتوســطة 
والخدمــات المصرفيــة لألعمــال والخدمات 

الرقميــة، وذلــك بهدف الجمــع بين أصحاب 
األعمــال مــن جميــع النواحي، ممــا يمنحهم 

الفرصــة للتواصــل وتبادل األفكار و إستكشــاف 
ســبل النمو.

منصــة “إن بــي إف كونيكت” هي مســاحة 
رقميــة حصريــة تلبي احتياجــات وتطلعات 

الشــركات في المنطقة. وســواء كان األمر 
يتعلــق بمعرفــة مقدمــي الخدمات اآلخرين 

أو حــول الخدمــات غيــر المصرفية والوصول 
إلــى المــوارد المفيدة بشــأن مختلف 

السياســات واإلجــراءات المتعلقــة بالقطاع، 
فإننــا نقــدم دعمنــا الثابت للشــركات الصغيرة 
والمتوســطة. وتجســد هذه المنصــة التزامنا 

طويــل األمــد لإلرتقاء بهــذا القطاع إلى 
المســتوى التالي.

عملية فتح حسابك الرقمي تتم بسهولة بالغة، ومن خالل الخطوات البسيطة التالية:

قم بإدخال 
البيانات 

المطلوبة 
النموذج  في 

اإللكترونــي عبر 
اإلنترنت

قــم بتحميل 
المستندات 

المطلوبــة في 
هذا اإلطار

قــم بالضغط 
على زر اإلرســال 

لتلقــي تأكيــد يفيد 
بقبــول طلبك

الخطوة
األولى

الخطوة 
الثالثة

الخطوة 
الثانية

الدرهم اإللكتروني

كإمتداد لخدماتنا الرامية إلى تلبية 
اإلحتياجات المصرفية لعمائنا بطريقة 

متطورة، فقد أبرمنا عقد شراكة مع 
وزارة المالية لنصبح أحد البنوك القليلة 
في المنطقة التي تقدم خدمات الدرهم 

اإللكتروني لعمائنا. ُيمّكن الدرهم 
اإللكتروني، وهي منصة وطنية مبتكرة 

للدفع الرقمي في اإلمارات.

طريقة دفع دون بطاقة
المزاياأبرز مزايا المنصة

• فتح حساب رقمي سريع بسهولة وسالسة بالغةمنصة اجتماعية
• 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
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أكاديمية إن بي إف للتكنولوجياقيادة الفكر والندوات اإللكترونية

إكسبو 2020 دبي.. منصة عالمية ملهمة 
تزخر بالعديد من الفرص النادرة

قمنــا فــي بنــك الفجيرة الوطني، 
بتنظيــم نحــو 40 ندوة عبر 

اإلنترنــت يتمثــل الهدف من 
ورائهــا فــي التركيز علــى القضايا 
والتحديــات والفرص الرئيســية 

لعمالئنــا والموظفيــن والجمهور 
بوجه عام. 

قــام بنــك الفجيــرة الوطني بتنظيــم العديد من 
النــدوات اإللكترونيــة للعمــاء والموظفين 

والجمهــور علــى حد ســواء. وقد تمحورت 
تلــك النــدوات حول مجموعــة متنوعة من 

الموضوعــات المهمــة فــي هذا اإلطار، هذا 
فضــًا عن مناقشــة التحديات، واستكشــاف 

الفــرص المحتملة.

وعبــر تلــك الندوات اإللكترونيــة، قمنا، ومن 
خــال العالــم اإلفتراضي، بإجــراء مختلف 

إســتطاعات الــرأي والمحادثــات، وقمنا أيًضا 
بإســتعراض القضايــا التــي تتعلق باتخاذ 
إجــراءات معينة ومشــاركة اإلهتمامات 

المشــتركة ومناقشــتها على نطاق أوســع. 
كمــا تضافــرت جهودنــا مع عــدد من العامات 

التجاريــة داخــل الدولــة وخارجهــا في هذا اإلطار، 
ولعــل أبــرز تلــك العامــات يتمثل في كل من 

مجلــس ســيدات أعمــال دبي، و إتصاالت، 
و”إنغيــج مــي”، وغيرهــا الكثير. ومن خال 

جهــود الريــادة الفكريــة هذه، نجــح البنك في 

أعلــن بنــك الفجيــرة الوطني عن إطاقه 
“أكاديميــة التكنولوجيــا” الحصريــة بالتعاون 

مــع حكومــة الفجيــرة اإللكترونية. ونظــًرا للتأثير 
المتزايــد الــذي ال تــزال تحدثــه الرقمنة في 

القطــاع المالــي وخارجه، ســتركز األكاديمية 

التعامــل مــع مجموعــة متنوعة مــن الكيانات 
قوامها شــركات صغيرة ومتوســطة وعماء 

التجزئــة، إضافــة إلى شــريحة كبيرة من الشــباب 
اإلماراتي.

لقــد تطرقــت تلك النــدوات اإللكترونية إلى 
مواضيــع عــدة، على غرار إدارة اإلســتثمار، 
والتوعيــة بأمــن اإلنترنــت، وواجهة برمجة 

التطبيقــات، والــذكاء اإلصطناعــي، والخدمات 
المصرفيــة عبــر اإلنترنت، والخدمات 

المصرفيــة، ورفاهيــة الموظفيــن، والتوعية 
بســرطان الثــدي، وغيرهــا الكثيــر. وال تحل تلك 

األحــداث اإلفتراضية الناشــئة مــكان التفاعات 
وجهــًا لوجــه، بــل تعمل أيًضا على توســيع 

نطــاق الوصــول للجمهــور إلى ما هــو أبعد مما 
قــد ال يكــون ممكًنــا مع األحــداث التقليدية.

National Bank of Fujairah partners with Etisalat to offer SMEs across the region, an 
exclusive range of digital technology services to help you with your business needs 
anytime, anywhere. 

On a successful digital account opening, you will have the privilege to benefit from 
exclusive Etisalat offerings that include high-speed internet, landline connection, 
security surveillance, and more at discounted rates. 

You will also get FREE membership to NBF CONNECT, your one stop solution to 
build your network, connect with like-minded SMEs and discover avenues of growth. 

ETISALAT
EXCLUSIVE OFFERS
Now save more with
NBF digital banking

Sign up today to begin your digital account journey in just a few steps:

Etisalat Offers

Complete
the digital 
form online

Upload 
required 
documents

Submit the 
application to 
receive the 
acceptance 
confirmation

Voice and Nonstop Data 
20% monthly discount 

High-Speed Internet
1-month free rental

Video Surveillance 
1-month free rental

Website Management 
1-month free rental

Office 365
1-month free rental

Free digital services 
and offers 
From Etisalat, exclusively
with NBF 

nbf.ae | nbfconnect.ae 

*Terms and conditions apply

8008NBF(623)

BUILDING BETTER DIGITAL PRODUCTS
USING PRODUCT ANALYTICS
SMEs & Corporates

Yours sincerely,

National Bank of Fujairah

Most industries today are transforming at a very fast pace in the way they operate and are 
shifting focus towards digital channels to connect better with their clients and customers. 
Be it for SMEs or corporates, measuring the impact of digital channels is imperative for 
enhancing the user experience, and product analytics is the key to understand and build 
better digital products. 

Join us in our exclusive webinar on 21st Jan where our experts from different industries will 
highlight key factors such as:

Register now 

Hiten Nainaney
Co- Founder & Chief Tech Catalyst, Human Centered Design 
and Technology, Orikami Lab

Rachit Kamath
Strategic Alliances and Partnerships Lead in EMEA at MixPanel

Devid Jegerson
Head Customer Experience and Platform Development, NBF

Panelists

The importance of 
product analytics

How product teams 
currently use data in 
the GCC 

What are the different types of 
analytics platforms and how to 

21st Jan, Thursday 12 pm

Date
8th March 2021

Time
3 pm 

As a working professional or as an entrepreneur, you’ve fulfilled many roles with passion, 
commitment, and openness to learning that has contributed to exploring new 
opportunities within the business community. 

This Women’s Day, let’s connect to know about other such inspiring women, celebrating 
the global community of doers, and all the trailblazers from diverse fields. 

Join us, as our panel of speakers share their experiences with you, celebrating and 
inspiring women to set higher goals in life, not only to uplevel the workforce, but also to 
increase the potential of the transforming world. 

Moderator

Temi Labor, Executive – Internal Audit, NBF

Watfa Abdulkarim
Sr. Manager - Emiratization
and HR Business Partner

Ani Dave
Founder & CEO

Sumaya Dabbagh
Principal, Dabbagh Architect
Chair of the RIBA Gulf Chapter

Sumaya Dabbagh

Jen Blandos
Managing Partner

Jen Blandos

Speakers

To register, click here

nbf.ae

• What will keep you focused and determine inspite of the challenges

• How to deal with the challenges of the new age business world 

• Technology is for every one - 
 getting connected while developing every day 

• Work flexibility, personal life, physical and mental health

Key Highlights:

WOMEN IN STEM: success stories, that’s shaping tomorrow

INDIVIDUALLY,
WE INSPIRE. 
UNITED,
WE TRANSFORM.

“Women should be proud as they are 
helping change the widespread 
impression that technology is only for the 
geeky ones... We have set bold goals to 
achieve a gender-balanced workforce.”

“Women need to take risks to reach top 
influential positions, and once they do, 
they need to support other women.”

Watfa Abdulkarim

“When women are empowered, 
communities are forever changed.”

“When women work and collaborate 
with each other, we are stronger 
together.”

Ani Dave

لكي يحظى الجميع بتجربة ال ُتنسى في إكسبو 2020 دبي - أول معرض 
عالمي في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، فقد انضم 
البنك إلى فريق العمل في المعرض. إذ قام بتأمين تذاكر للموظفين 
والعماء على حد سواء لتمكينهم من استكشاف معالم هذا الحدث 

اإلستثنائي بكل المقاييس.

سمو الشيخ أحمد بن سعيد 
آل مكتوم يكرم أكثر من 45 
جهة تتخذ من دولة اإلمارات 

العربية المتحدة مقرًا لها، 
وممن قام المشرفون عليها 

بإهداء تذاكر إكسبو لموظفيهم 
وعائاتهم. نتطلع قدمًا إلى 
اإلحتفاء بفعاليات معرض 

عالمي إستثنائي بامتياز. 
Expo2020 #Dubai#

علــى رعايــة قــادة الغد فــي جميع أنحاء دولة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي الفضاء الرقمي 
المتطــور. وتســتهدف هذه المبــادرة الخريجين 

الشــباب من اإلماراتيين، وذلك تماشــيًا 
لجهــود البنــك الحثيثــة والمســتمرة والرامية 

إلــى االرتقاء بقــدرات المواهب اإلماراتية 
وتزويدهــم بالمعرفــة الازمــة والمهارات التي 
يحتاجــون إليهــا لتحقيــق أهدافهــم المهنية مع 

المســاهمة فــي النمــو االقتصادي للدولة.
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يؤكد بنك الفجيرة الوطني التزامه التام والدائم بتقديم الدعم و اإلهتمام للجيل القادم 
من المصرفيين اإلماراتيين.

الدكتور حامد بن محمد 
خليفة السويدي،

رئيس مؤسسة
أبوظبي للفنون

رئيس مؤسسة أبوظبي 
للفنون

لدكتور أحمد الراشد،
مؤسس ومدير شركة 

“توك كيوريتيد كريتيف 
إيفنتس”

سلطانة كاظم
فنانة ومصممة أزياء 

إماراتية 

بيتر غروسمان
مؤسس “منتدى 
الفن اإلماراتي”، 
خبير وناقد فني

سالفا نور
مؤسس ومحرر 

األخبار الفنية في 
مجلة “آرت ماغازين 

آرت & لوسو”

آنا سيمان
خبيرة فنية، 

“مجموعة مورو”

لجنة التحكيم

مسابقة الفنون من بنك الفجيرة الوطنيمعرض نجاح للتوظيف

شــارك بنــك الفجيــرة الوطنــي للعام الثالث 
علــى التوالــي في معرض نجــاح للتوظيف، 
المعــرض الرائــد للتعليم العالــي والتوظيف 
فــي المنطقــة. أقيم المعــرض في أبوظبي 

ودبــي علــى التوالــي. قام بنك الفجيرة بإشــراك 
الشــباب في مناقشــات تمحورت حول خطط 

إحتفــاًء باليوبيــل الذهبــي واليوم الوطني 
الخمســين لدولــة اإلمارات العربيــة المتحدة، 
قــام بنــك الفجيــرة الوطني بإطاق مســابقته 

األولــى للفنون. 

ومنــذ إطاقهــا فــي أكتوبر من العام 2021 
شــهدت المســابقة أكثر من 200 مشــاركة من 
قبــل فنانيــن ناشــئين ومعروفيــن توافدوا من 

النمــو والتطلعــات المهنيــة. ولقــد أتاحت هذه 
الجلســات الفرصــة أمــام بنــك الفجيرة الوطني 

لتســليط الضــوء علــى عدد من برامجــه الموجهة 
لجيــل الشــباب، وذلــك على غرار “أجيال”، 
وهــي خدمــة مصرفية مخصصة للشــباب 

اإلماراتييــن؛ وأكاديميــة بنــك الفجيرة الوطني 

كافــة أنحــاء الدولة. وتمحورت األعمــال الفنية 
المشــاركة حــول إرث الدولــة الممتد على 

مــدى 50 عامــًا لتعكــس كيفية تصــّور الفنانين 
لألعــوام الخمســين القادمــة في الدولة.

وفــي هــذا اإلطــار، أعلن بنــك الفجيرة الوطني 
عــن الفائزيــن الثاثة األوائل خــال فعالية 

أقيمــت فــي مركز دبي المالــي العالمي.
 وتعــّد المســابقة الفنيــة جــزءًا من إحتفاالت 

للتكنولوجيــا، التــي تــم إطاقهــا في وقت 
ســابق مــن هــذا العام بهــدف تدريب خريجي 

تكنولوجيــا المعلومــات الموهوبيــن و اإلرتقاء 
بقــدرات وإمكانــات الجيــل القادم من رواد 

وقــادة التكنولوجيــا من الشــباب اإلماراتيين.

بنــك الفجيــرة الوطنــي بهذه المحطــة المهمة 
فــي تاريــخ دولة اإلمارات وضمن إســتراتيجية 

المســؤولية االجتماعيــة للشــركات في البنك، 
والتــي تركــز علــى دعم المجتمعــات المحلية 

بمــا تتماشــى مع رؤيــة قيادة دولة اإلمارات 
الرشــيدة والهادفــة إلــى تعزيز وتنميــة القطاعين 

الفنــي والثقافي.
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لطالمــا عــرف بنــك الفجيــرة الوطنــي بالرضــا التــام الــذي يكتنف كــوادره الوظيفية. ففي بنــك الفجيرة 
الوطنــي، نولــي أهميــة كبيــرة لكوادرنــا الوظيفيــة، وذلــك ألنها تعد أحد األســباب الرئيســية لنجاح و إســتدامة 

أعمالنــا. نحــن نســعى جاهديــن لضمــان عمــل موظفينــا فــي بيئــة إيجابيــة وصحية يمكنهم مــن خاللها إظهار 
مهاراتهــم. لقــد حصلنــا فــي عــام 2017 علــى لقب الشــركة المميزة في الشــرق األوســط، والتــي تمنح عادة 
مــن قبــل مجموعــة “كــورن فيــري”) Korn Ferry(. كمــا حصلنــا علــى ثالثة ألقاب أخرى تنــدرج ضمن الفئات 

التاليــة: “التجربــة الشــاملة”، و”مشــاركة الموظــف وســعادته”، و”رؤيــة الموظف ومعايير الموارد البشــرية”، 
فــي حفــل توزيــع جوائــز الموظــف فــي الخليــج العربــي لعام 2018. ونحن نؤكــد على التزامنا التام والمســتمر 

لموظفينــا بالتطويــر المهني.

نقــوم فــي بنــك الفجيــرة الوطنــي بجمــع مالحظاتهــم بوتيــرة منتظمــة، وذلك من خالل اإلســتبيانات التي 
يكمــن الهــدف مــن ورائهــا فهــم مــا يجــول فــي خاطر الموظــف، وخلق بيئــة إيجابية تنطوي علــى الكثير من 

برامــج المكافــآت الراميــة إلــى تقديــر إســهاماتهم الجليلة فــي هذا المجال.

استقطاب المواهب وتمكينها

إستبيان رضا موظفي بنك الفجيرة الوطني 2021

يبلغ المؤشــر العام 
ببيئة  المتعلق 

العمــل داخل البنك

بنــك الفجيرة الوطنيبنــك الفجيرة الوطنيبنــك الفجيرة الوطنيبنــك الفجيرة الوطني

أفضل الشركات 
على مســتوى العالم

أفضل الشركات 
على مســتوى العالم

أفضل الشركات 
على مســتوى العالم

أفضل الشركات 
على مســتوى العالم

مؤسســات دول مجلس 
الخليجي التعاون 

مؤسســات دول مجلس 
الخليجي التعاون 

مؤسســات دول مجلس 
الخليجي التعاون 

مؤسســات دول مجلس 
الخليجي التعاون 

المؤشــر العام لبيئة 
العمل

نسبة مشاركة 
الموظفين

ــوازن الحياة مع  ت
العمل

التنوع والشمولالتعاون و المشــاركة

68%
68%

83%

53%

73%

81%

70%

71%

83%

70%

71%

88%

65%

التعلم والتطوير

الجوائز وشهادات التقدير

نبــذل قصــارى جهدنا لبنــاء قوة عاملة 
تمثــل المجتمعــات التــي نعمل فيها، 
و يعكــس ذلــك التنــوع الــذي يتميز به 

عماؤنــا، فــي الوقــت عينه، هذا فضًا 
عــن خلــق بيئــة آمنة وشــاملة تقوم على 

أســس التعاون و اإلحتــرام المتبادل 
واإلنصاف:

يقــوم بنــك الفجيــرة الوطنــي بتكريم وتقدير 
الموظفيــن الذيــن أظهــروا التزاًما وأداًء اســتثنائيين 

يفــوق المعاييــر المعمــول بهــا في هذا اإلطار. 
إذ يقــوم البنــك، وفــي أوقــات مختلفة على مدار 

العــام، بتقديــم جوائــز نقديــة لموظفيه. فيما 
تخضــع الترشــيحات فــي هذا الســياق لتقييمات 

لجنــة مؤلفــة مــن العاملين في قســم الموارد 
البشــرية والجهــاز اإلداري فــي البنــك. وهي تمنح 

عادة على أســاس الجدارة و اإلســتحقاق.

شــهادة التقدير – هي عبارة عن شــهادة 
تمنــح عــادة مــن قبل المدير المباشــر تقديرًا 
لتفانــي الموظــف فــي عملــه وتجاوزه لحجم 
التوقعــات إزاء مهمــة مــا، وعلــى نحو يفوق 

المعاييــر المعمــول بهــا في هذا اإلطار. 

عدد الجنســيات 
التــي نغطيها في 

الوقــت الحالي

نســبة الموظفات 
مــن إجمالي القوى 

العاملــة لدينا

جنسية 
مختلفة

جائزة
سبوت

جوائز
تقديرية

شهادة
تقدير

إجمالــي عدد ســاعات التدريب:

33

17
110
247

43.01%

12,759 
متوسط عدد ساعة

ساعات التدريب 
لكل موظف 

5,786 
ساعة

2.97
يوم

6,973
ساعة
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حفل توزيع جوائز بنك الفجيرة الوطني اإلفتراضي اإلهتمام بصحة الموظف

التوطين وتنمية الموارد البشرية لجيل الشباب

الذكاء العاطفي

ال شك في أن التمتع بصحة وعافية في بيئة العمل المتغيرة بوتيرة سريعة في يومنا 
هذا يعد أمرًا حيويًا وبالغ األهمية. إذ تعد سعادة الموظفين على الدوام عامًا رئيسًيا 
طويل األجل في بنك الفجيرة الوطني، ويحظى ذلك األمر بأهمية قصوى في وقتنا 

الراهن الذي يواجه فيه كل من الشركات والمجتمع تحديات كبيرة في ظل تفشي 
فيروس “كوفيد-19”.

وفي إطار تلك الجهود، أجرى بنك الفجيرة الوطني هذا العام عدة جلسات وفعاليات 
عبر اإلنترنت للموظفين، وذلك بهدف تبادل األفكار والتوصيات حول كيفية إنشاء 
بيئة إجتماعية وصحية آمنة وأكثر مرونة في أعقاب تفشي وباء “كوفيد-19”، وفي 

حال إعتماد هذه اإلستراتيجيات، يجب علينا أن نكون في أتم اإلستعداد للمضي نحو 
المستقبل. 

كجــزء مــن سلســلة ندوات برنامج ســعادة الموظــف اإللكترونية، 
نظمنــا جلســة مميــزة حــول “الــذكاء العاطفــي” - وهــو عنصر مهم في 
أيامنــا المعاصــرة. ولقــد تطرقــت تلك الجلســة حول الفــروق الكامنة 

بيــن معــدل الــذكاء العــادي ومعدل الذكاء العاطفــي، وأهمية اإلرتقاء  
بمســتوى ذكائنــا العاطفــي. لقــد قمنــا بإستكشــاف  المجاالت األربعة 
اإلرتقــاء العاطفــي اإلطــاع علــى مختلــف النصائح التــي تتمحور حول 

تطويــر هذه الكفاءات األساســية.

فــي يــوم االثنيــن الموافق 21 يونيو 2021، 
أقيــم حفــل توزيــع الجوائز االفتراضي األول 

لتكريــم إســهامات موظفــي الخط األمامي في 
البنــك، وتقديــرًا وتثمينــًا لجهودهــم وتفانيهم 

فــي هــذا اإلطــار، وتمكنهم مــن القيام بهذا 
الــدور المهــم فــي هذا الوقت الحــرج، والتزامهم 

بروح العمــل الجماعي.

وفــي الوقــت الــذي كانت جهودنــا مقتصرة على 
تنظيــم اإلجتماعــات  الســنوية لموظفينــا، يأتي 
حفــل توزيــع الجوائــز اإلفتراضــي  هذا في إطار 
التعبيــر عــن شــكرنا الجزيــل لموظفي الخطوط 

األماميــة فــي العام الماضــي، الذين التزموا 

نحــن جــادون في مســاعينا الراميــة إلى تطوير 
الجيــل القــادم مــن المهنييــن اإلماراتيين، وهذا 
هــو الســبب وراء وجود العديــد من المبادرات 

المطبقــة فــي هــذا اإلطار، ولعل أبرزهــا يتمثل 
فــي دعــم الطاب بعد التخرج ومســاعدتهم 

علــى التطويــر الوظيفــي، وذلك لضمــان تحقيق 
تطلعاتهــم علــى الصعيــد المهني.

مــن خــال منصات مثــل برنامج المتدرب 
اإلداري الخــاص بالخريجيــن الجــدد وبرنامج 

التقــدم الوظيفــي للموظفيــن الحالييــن، طور 
بنــك الفجيــرة الوطني مبــادرات رائدة لرعاية 

النمــو المهنــي لمواطنــي دولة اإلمارات 

التطويــر المهنــي هــي عمليــة تســتمر مــدى الحيــاة، ويكمن الهدف من 
ورائهــا فــي اكتســاب المعرفــة وزيادة اإلطاعو اإلرتقــاء بالمهارات و 

تطويــر المســتوى المهنــي. فــي بنــك الفجيــرة الوطنــي، نبحث دائًما عن 
طــرق كفيلــة بمســاعدة موظفينــا علــى النمــو والتطــور، ففي هذا العام  

تــم تنظيــم فعاليــات إلكترونيــة tللمســاعدة فــي رفع الوعي حــول مختلف 
فــرص التطويــر الوظيفــي المتاحــة فــي بنك الفجيرة الوطنــي، وكيفية 

الوصــول إليها.

التطوير المهني

يلتزم بنك الفجيرة الوطني بالتوطين بشكل فعال من خال نسبة الموظفين 
اإلماراتيين الذين يعملون لديه. إذ تشكل تلك النسبة في الوقت الراهن ما قدره 

%46.52 من كادر العمل، وهي نسبة أعلى بكثير من النسبة المطلوبة في القطاع 
المصرفي في دولة اإلمارات.

مجمــوع النقاط نســبة التوطيــن فــي بنــك الفجيرة الوطني
الممنوحــة لنــا من قبل 

المصــرف المركزي

مــن الوظائف اإلدارية لدى 
البنــك يشــغلها مواطنون 

إماراتيون

فــي حيــن يشــكل أصحــاب الهمم ما قدره %2 من 
نســبة الموظفيــن الذكــور في البنك

نساء

الموظفــون اإلماراتيون:

رجال

46.52%

80%25%

20%

963

بالحضــور إلــى مختلــف فــروع البنك خال فترة 
اإلغــاق األولــى )مارس - يوليو 2020(.

وتضمــن الحفــل توزيع شــهادات وجوائز بهدف 
تشــجيع الموظفيــن علــى تفانيهم الراســخ تجاه 
بنــك الفجيــرة الوطنــي ومســاعدته على تخطي 

مرحلــة صعبــة للغاية.

وإلنهــاء األمســية بطريقــة ال تــكاد تخلو من 
المتعــة و إلضافــة بعــض اإلثــارة فقد تم إجراء 

عمليــة ســحب علــى جوائز متعددة.

العربيــة المتحــدة. وتعمــل تلــك البرامج على 
تســريع مســيرة حياتهــم المهنيــة من خال 

تمكينهــم مــن تولــي وظائــف أكثر تحدًيا 
والنجــاح فيهــا، ممــا يؤدي إلى تحســن ملحوظ 
فــي معاييــر الجــودة واألداء العــام لألفراد. لدينا 
أيًضــا برنامــج تطويــر وطني خــاص بالموظفين 
اإلماراتييــن الحالييــن يكمــن الهــدف من ورائه 

فــي تطويــر مهاراتهــم المهنية بوتيرة أســرع 
وعلى نطاق أوســع.

وفــي الوقت نفســه، فقد تمخضت مســاعي 
البنــك الحثيثــة، فــي لعب دور أكثــر أهمية في 
تمكيــن المــرأة اإلماراتيــة، عــن إياء مهام إدارة 

ثلــث فروعنا الخمســة عشــر إلى مواطنات 
إماراتيات.

يســتمر بنــك الفجيــرة الوطني فــي نهجه الرامي 
إلــى اإللتــزام التــام والدائم بكل مــا ينص عليه 

نظــام نقــاط التوطيــن متفوقــًا بذلك على 
المؤسســات الماليــة األخــرى العاملة في 

المنطقــة، وذلــك بغيــة دعم إســتراجية التوطين 
الوطنيــة عبــر القيــام بمبــادرات منتظمة يكمن 
الهــدف مــن ورائهــا في ضمان وجــود مجموعة 
دائمــة مــن المهنييــن المصرفييــن اإلماراتيين.
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الشــغف اإللتزام اإلحترام األمانــة والنزاهة مكرســة للعمــل الجماعي التميــز في الخدمة

P R I D E

LOGOMARK

PRIMARY LOGOMARK

حافــظ عــام 2021 على كونه 
عــام “يجمعنــا، على الرغم من 

إبتعادنــا عــن بعضنــا بعضًا” إتباعًا 
إلجراءات الســامة والتدابير 

اإلحترازيــة الخاصــة بالوقاية من 
فيــروس كورونــا، ولم يكن من 

الممكــن تنظيم األنشــطة الســنوية 
للموظفيــن. ولعــل ذلك أدى إلى 
اتبــاع نهــج جديد كليــًا يتمثل في 

تفعيــل ما يعرف بالمشــاركة، 
اإلفتراضيــة، تنظيــم العديد من 
النــدوات المختلفــة و الفعاليات 
الممتعــة عبــر اإلنترنــت، و التي 

ســاهمت في مشــاركة كبيرة من 
قبــل جميــع الموظفين مــن مختلف 

أفــرع بنــك الفجيرة الوطني.

إحياء قيمنا من خال 
التنظيم المميز 

لمختلف األلعاب 
واألنشطة، وبطريقة 

ال تكاد تخلو من 
المتعة والجوائز 

القيمة.

الحملة الوطنية لإلحتفاء بعام الخمسينحملة الفخر 2021

فعاليات المشاركة اإلفتراضية

تتمثــل حملــة “إن بــي إف برايــد” بالقيم التي 
نســعى لتطبيقهــا فــي عملنــا بشــكل يومي. كما 

أنهــا تأتــي فــي نطاق التذكير بــأن “موظفينا” 
هــم العنصــر األكثــر أهمية فــي عملية التقدم 

والتطــور المســتمرة التي يشــهدها البنك.

كمــا أن الحفــاظ علــى المكون الرئيســي هي 
مــن سياســة بنكنــا – والمتمثــل في اإللتزام  

إحتفلــت  دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بعيــد اإلتحــاد الخمســين في عام 2021 في وقت 
تســارعت فيــه الخطــى لتنفيــذ “مبــادئ الخمســين” الهادفــة لتقويــة اإلتحاد وتعزيز ريادتــه وتخليد 

قيمــه، و إختتامــًا لخمســة عقــود مــن النمــو و اإلنجــازات المبهــرة. و إحتفااًلً بهذه المناســبة، أعلن 
صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولة، حفظــه الله، عام 2021 “عام 

الخمســين” فــي الدولــة، وذلــك إحتفــاًء بالذكرى الـــخمسين لتأســيس دولة اإلمــارات. وهو إحتفاًء 
بــاإلرادة العظيمــة والعزيمــة القويــة التــي تحلــى بهــا اآلباء المؤسســون مع تقديــم مبادرات طويلة 
المــدى وسياســات فعالــة تشــجع الســكان والمواطنيــن علــى القيــام بدورهم، بما في ذلــك تمكين 

الشــباب وإلهامهم.

وفــي إطــار تلــك الجهــود، اكتســت كافــة مكاتب بنــك الفجيرة الوطني بألــوان علم دولة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة. كمــا تــم تقديــم العديــد مــن الهدايــا المصممة إحتفــااًل بتلك المناســبة العظيمة. 

وشــمل ذلــك أيًضــا حمــات ومشــاريع ترافقــت مــع فعاليات يكمن الهدف مــن ورائها توطيد 
الروابــط المتينــة بيــن المجتمعــات التــي نعمــل فيهــا مــن جهة، وكوادرنــا الوظيفية، من جهة 
أخــرى، كمــا هــو الحــال مــع “مســابقة الفنون من بنــك الفجيرة الوطني”، ومســابقة تصوير 

مقاطــع الفيديــو لإلحتفــاء بالذكــرى الخمســين، وحمــات التواصــل عبر مختلف وســائل التواصل 
اإلجتماعي.

التــام بأعلــى معاييــر الخدمــة، والحرص على 
بــذل قصــارى الجهود إلعان شــأن البنك 

علــى المســتويات كافــة، والعمل علــى تحقيق 
أهــداف مشــتركة مــع زمائنا فــي الفريق الذين 
تجمعنــا بهــم عاقــة ثقة وإخــاص متبادل هو 
الســبب الرئيســي وراء نجاحنا.اإلحتفــال بالتزام 
بنــك الفجيــرة الوطنــي بهــذه القيم، تم إطاق 
حملــة “إن بــي إف برايــد 2021 بنجــاح لتكريم 

50 مــن “ســفراء” بنــك الفجيــرة الوطني، الذين 
وقــع الخيــار عليهــم لتفانيهم فــي عملهم.

ولقــد احتــوى اإلصــدار الجديد مــن الحملة على 
مجموعــة جديــدة مــن ملصقات “برايــد” المثبتة 
فــي جميــع أنحــاء البنك، هذا فضــًا عن مقاطع 

فيديو متعددة وشــهادة “ســفير إن بي إف 
برايــد” الفريــدة من نوعها.
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 نحو غد صديق للبيئة
إن نهجنا الرامي إلى تبني اإلستدامة يتمحور حول ذلك 

المفهوم الذي يفيد بأن “الخطوات الصغيرة تؤدي عادة إلى 
تغييرات كبيرة” كما أن تدابير بعينها، على غرار إختيار أدوات 

مكتبية، ووسائل إضاءة وتسخين للمياه صديقة للبيئة، 
تسهم في تحقيق نتائج أفضل من حيث الحفاظ على البيئة. 
ومع استمرار التكنولوجيا في تطوير طرق فعالة أكثر من أي 
وقت مضى، فإننا ال نتورع عن إيجاد وتسخير وسائل جديدة 
من شأنها الحد من تأثيرنا السلبي على البيئة المحيطة بنا. 

ومع المزيد من هذه المبادرات سنواصل في سعينا الهادف 
إلى تعميم مفهوم اإلستدامة ليشمل كل ما نقوم به.




