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نشارككم من أجل التطور

أسس بنك الفجيرة الوطني قاعدة صلبة للتطور المستقبلي، وحيث أن البنك يبدأ المرحلة التالية من رحلة نموه فقد قام بوضع المزيد من التركيز على المشاركة الفعالة مع السوق 
المحلي ومع المجتمع.

مثل هذه المشاركات لن تمنحنا فقط القدرة على تقديم رؤية أوسع في سبيل تطوير البنك، بل سوف تقدم فهمًا أفضل لوجهات نظر عمالئنا وأصحاب المصلحة - ومن خالل 
هذه الرؤى، يسعى البنك لتحسين نتائجه المالية وعائدات المساهمين وسمعته بالسوق.

بينما يتقدم بنك الفجيرة الوطني تجاه رغبته في أن يكون بنك األعمال في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وفخر إمارة الفجيرة، سيكون دعمكم أساسًا الستمرار نجاحنا.
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الحقائق

كبنك قدم خدماٍت متكاملة منذ ِبدء عملياته على مدى ٣٠ عامًا، يحظى بنك الفجيرة الوطني بسمعٍة مرموقٍة له كبنٍك مزود لخدمات 
األعمال في دولة االمارات العربية المتحدة مدعومًا بخطة قوية للخدمات المصرفية للشركات ومجموعة متزايدة من الخدمات 

المصرفية الشخصية. وكان واحدًا من البنوك األسرع نموًا في دولة اإلمارات العربية المتحدة على مدى السنواِت الثالِث الماضية.

من نحن

تأسس في أكتوبر 1٩٨2 وبدأ عملياته في 2٠ سبتمبر 1٩٨٤ العمليات

ان بي اف للخدمات المالية ش.م.ح
إن بي اف كابيتال المحدودة

إن بي اف للخدمات التجارية )هونج كونج( المحدودة

الشركات التابعة

دائرة الصناعة واالقتصاد - حكومة الفجيرة

شركة عيسى صالح القرق ذ.م.م

مؤسسة دبي لالستثمارات الحكومية

أخرى

%٤٠.1

%21.7

%٩.٨

%2٨.٤

نحن نتباهى بقاعدة قوية ومستقرة لمساهمينا 
وأعضاء ملتزمين بالنمو على المدى الطويل وتطوير 

البنك. ونحن ُمدرجون في سوق أبوظبي لألوراق 
 .)NBF( تحت رمز )ADX( المالية

الملكية

نحن نؤمن بتعزيز العالقات المثمرة مع عمالئنا من خالل تقديم أفضل الخدمات المالية والدعم للعمالء. وبالمثل، فإننا نسعى 
جاهدين لخلق بيئة محفزة تسمح لموظفينا بتحقيق أقصى قدر من التنمية الشخصية والمهنية الخاصة بهم.

ُطموحاتنا
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الحقائق

لدى البنك الخبرة والتخصص في مجاالت الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية لألعمال والتمويل التجاري، باإلضافة 
إلى مجال المعادن الثمينة والخزينة. وقد قمنا بتوسيع نطاق خدماتنا لتشمل ليس فقط مجموعة متنامية من خيارات المنتجات 
المصرفية الشخصية ومنتجات متوافقة مع الشريعة اإلسالمية، ولكن تم أيضًا تقديم حلول متخصصة من المعدات وخدمات 

استشارية مفصلة من خالل شركتنا التابعة المستقلة؛ وهي شركة إن بي اف كابيتال المحدودة.

كوننا البنك الوطني المارة الفجيرة، فإننا ُنحافظ على تركيزنا القوي لدعم طموحات إمارتنا األم، كما أننا أيضًا ملتزمون بدعم  نمو  
اقتصاد اإلمارات العربية المتحدة كُكل.

التركيز على األعمال

كابيتال انتيليجنس ستاندرد أند بورز موديز

A- BBB+ Baa1 طويل األجل

A2 A-2 P-2 قصير األجل

مستقر مستقر مستقر التوقعات 

التصنيف االئتماني

الهيئات التنظيمية
بنك مسؤول مع حوكمة مثالية

المساهمين
عوائد مستمرة على المدى الطويل

المجتمع
تعزيز التنمية المستدامة واالقتصادية واالجتماعية والبيئية

الموظفين
النزاهة والشفافية والدعم ومكانًا رائعًا للعمل

التزاماتنا
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رؤية ورسالة وقيم بنك الفجيرة الوطني تؤكد التزامنا تجاه تطور دولة اإلمارات العربية المتحدة 
وإمارة الفجيرة

بنك األعمال
 في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

و فخر إمارة الفجيرة

I D EP R
النزاهة فريق عمل واحد ومتماسك روح التفاني والشغف بالعملالتميز في الخدمة اإلحترام

توفير أفضل الخدمات المالية 	 
توفير بيئة عمل محفزة 	 
المهنية	 
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بنك وعالمة تجارية - نمو من قوة إلى قوة

إن بي اف اإلسالمي شركة إن بي اف كابيتال المحدودة شركة إن بي اف للخدمات التجارية 
)هونج كونج( المحدودة

شركة إن بي اف للخدمات المالية  
ش.م.ح 

تقوم بتقديم حلول مصرفية وفقًا 
لمبادىء الشريعة اإلسالمية السمحاء. 

تمثل الحلول المصرفية المبتكرة 
المقدمة من إن بي اف اإلسالمي 

في بنك الفجيرة الوطني والمستلهمة 
من روح ومبادىء وأهداف الشريعة 

اإلسالمية شكاًل مثاليًا للتوفيق 
الناجح بين كل من المنتجات 

والخدمات المصرفية العصرية وبين 
مبادىء الشريعة اإلسالمية الغراء. 

بدأت عملياتها منذ اكتوبر 2٠1٤.

مقرها في مركز دبي المالي العالمي 
والتي تخضع لرقابة سلطة دبي 
للخدمات المالية. تقوم بتقديم 

خدمات االستشارات المالية لعمالئها 
منذ مايو 2٠1۳.

شركة مالية غير مصرفية مقرها في 
هونغ كونج، والمسؤولة عن إعادة 

إصدار خطابات االعتماد والتواصل مع 
المستفيدين، مقرها في أقصى شرق 

آسيا. بدأت عملياتها منذ يوليو 2٠1۳.

تأّسست في ديسمبر 2٠٠٤ كشركة 
ذات مسؤولية محدودة وتعمل في 

المنطقة التجارية الحرة بإمارة الفجيرة، 
وتقدم الشركة للبنك خدمات الدعم 

األساسية.
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الحفاظ على النمو المستدام والقيمة على المدى الطويل

العمالء – مزيج األعمال

الدخل الموجودات
%5٤.7 %5٩.٤ الخدمات المصرفية للشركات
%21.1 %1٠.5 الخدمات المصرفية التجارية
%7.٤ %6 الخدمات المصرفية لألفراد
%16.٨ %2٤.1 الخزينة وإدارة الموجودات والمطلوبات
%1٠٠ %1٠٠ المجموع

قنوات الخدمة

مركز اتصال ٣ شركات تابعة مدراء عالقات/فريق مبيعات خدمات مصرفية عبر االنترنت ٣٧ جهاز صراف آلي ١٥ فرعًا

المنتجات وااليرادات
خدمات مالية أخرى استثمارات ودائع قروض/ائتمان

6٤.٣% من اإليرادات التشغيلية صافي إيرادات الدخل
٣5.7% من اإليرادات التشغيلية صافي إيرادات غير مرتبطة بالفوائد

التكاليف
25.7% من اإليرادات التشغيلية مصاريف الموظفين
1.6% من االيرادات التشغيلية استهالك واطفاء
٨.٤% من االيرادات التشغيلية مصروفات إدارية أخرى

تكلفة المخاطر

1٤.٣% من اإليرادات التشغيلية خسائر القروض

صافي العوائد

5٠% من اإليرادات التشغيلية صافي األرباح
%16.٣ العائد على متوسط حقوق المساهمين 

٣2.6% من صافي األرباح توزيعات األرباح )لعام 2٠1٤(

جميع األرقام كما في ٣٠ يونيو 2٠15، ما لم ينص على خالف ذلك



7

البيئة التشغيلية



٨

توقعات ٢٠٢٠ توقعات ٢٠١٩ توقعات ٢٠١٨ توقعات ٢٠١٧ توقعات ٢٠١٦ توقعات ٢٠١٥ توقعات ٢٠١٤

۳.٤ ۳.1 ۳.٤ ۳.7 ۳.٨ ٤ ٣.٩ نمو الناتج المحلي اإلجمالي ٪

5٠.٠٤2 ٤7.۸55 ٤6.٠٠5 ٤٤.1٣2 ٤2.٠٣7 ٣٩.767 ٤٣.6٣5 الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد، دوالر أمريكي

۳ ۳ ۳.1 ۳.۳ ۳.7 ۳.٩ التضخم ٪            ٤.2

6٣.2 5٩.٨ 56.٣ ٤٤.2 ٣6 1٨.٨ 62.٤ الحساب الجاري، مليار دوالر أمريكي

۱1.٩ ۱2 ۱2 1٠.۱ ٨.٨ ٤.٩ 15.1 الحساب الجاري، نسبة نمو الناتج المحلي اإلجمالي

72.٨ 6٩.٤ 65.٩ 5٣.٨ ٤5.6 2٨.٣ 71.٩ رصيد التجارة في البضائع والخدمات، مليار دوالر أمريكي

1٠.6 1٠.٤ 1٠.2 1٠ ٩.٨ ٩.6 ٩.٤ السكان، بالمليون

المصدر: بيزنس مونيتور الدولية

من المتوقع أن يبقى اقتصاد دولة االمارات العربية المتحدة قويًا مع توقعات إيجابية. ُمستقباًل، ليس من المتوقع أن يتأثر نمو دولة االمارات العربية المتحدة بتذبذب أسعار النفط 
مقارنة مع معظم البلدان األخرى المصدرة للنفط، نظرًا القتصادها المتنوع نسبيًا والبنية التحتية الممتازة والنظام المصرفي األكثر تنظيمًا واالستقرار السياسي، باإلضافة الى 

كثرة األصول األجنبية واالنخفاض النسبي ألسعار النفط.

 ،MSCI في حين أن أسواق األسهم ال تزال تظهر خسائر على المدى القصير، فإن العوامل اإليجابية مثل ترقية أسواق اإلمارات لمرتبة األسواق الناشئة عبر مؤشر مورغان ستانلي
وزيادة تدفقات رأس المال واالستعدادات الجارية إلكسبو 2٠2٠ يمهد الطريق نحو نمو غير نفطي قوٍي ومستدام.

النظرة اإلقتصادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة
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إمارة الفجيرة - األهمية االستراتيجية واإلقليمية

الفجيرة هي واحدة من اإلمارات السبع التي تشكل دولة دولة االمارات العربية. و نظرًا لوضعها المتنامي كمركز لتخزين النفط والتكرير فهي تمثل أهمية استراتيجية للدولة 	 

تعتبر الفجيرة ثاني أكبر ميناء لتزويد السفن بالوقود في العالم بعد سنغافورة، كما أنها تمثل واحدًا من أكبر مراكز ومرافق تخزين النفط والمنتجات البترولية في العالم	 

تكمن أهمية اإلمارة أيضَاً في توفيرها خط دخول مباشر إلى المحيط الهندي لتصدير النفط الخام ومنتجاته من دولة اإلمارات العربية المتحدة، وهي بالتالي تفتح مسار شحن 	 
بديل لمضيق هرمز

تشمل أبرز المشاريع االستراتيجية في الفجيرة ما يلي: 

تتجــه اإلمــارة نحــو إنشــاء خطتهــا االســتراتيجية الرئيســية 2٠٤٠، والتــي ســوف تحــدد 	 
إطــارًا للتنميــة الحضاريــة والثقافيــة والتطويــر المســتدام، والتــي تهــدف إلــى تحديــد 
ــة مــن المشــاريع  ــذ مجموع مجــاالت ومصــادر النمــو االقتصــادي،  مــن خــالل تنفي

ــل. االســتراتيجية علــى المــدى الطوي

ــذي 	  ــار درهــم، وال ــد الســكنية بتكلفــة 1.٤ ملي ــن زاي ــة الشــيخ محمــد ب مشــروع مدين
ســيتم بنــاؤه علــى  مســاحة قدرهــا  2.2 كــم مربــع وســيُضم 1.1٠٠ وحــدة ســكنية 
باإلضافــة إلــى المــدارس والمســاجد والعيــادات والحدائــق العامــة ومراكــز التســوق.

هــذا 	  بالفجيــرة،  الضيافــة  لقطــاع  ســتنضم  جديــدة  فندقيــة  غرفــة   6٠٠ مــن  أكثــر 
ــرة لقطــاع الســياحة  ــذي ســُيضيف قيمــة كبي ــد وال ــز تجــاري جدي ــى مرك باإلضافــة إل

والمعماريــة لإلمــارة. الحضاريــة  التنميــة  فــي  باإلمــارة وسيســهم 

المصدر:  أخبار الفجيرة؛ غرفة تجارة الفجيرة 
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نظرة عامة عن بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع
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أعضاء مجلس إدارة بنك الفجيرة الوطني 

بنك الفجيرة الوطني  أعضاء مجلس اإلدارة وعضوياتهم الخارجية

رئيس مجلس اإلدارة سمو الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي

رئيس دائرة الصناعة واالقتصاد - حكومة الفجيرة	 
رئيس سلطة ميناء الفجيرة	 
رئيس إدارة شركة الفجيرة للبترول	 
رئيس مجلس إدارة مجموعة الفجيرة الوطنية	 

نائب رئيس مجلس اإلدارة سعادة »سير« عيسى صالح القرق

رئيس مجلس إدارة مجموعة عيسى صالح القرق	 
رئيس مجلس إدارة شركة القرق فوسروك	 
رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للمتفجرات ذ.م.م	 
رئيس مجلس إدارة القرق يونيليفر ذ.م.م	 
عضو مجلس إدارة شركة سيمنس ذ.م.م	 
عضو في مجلس األمناء – مركز أكسفورد للدراسات اإلسالمية – المملكة المتحدة. 	 

عضو مجلس اإلدارة الشيخ حمد بن صالح بن محمد الشرقي

نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفجيرة الوطنية	 
رئيس مجلس إدارة الشرق للرعاية الطبية )مجموعة الرعاية الطبية لمجموعة الفجيرة الوطنية( 	 
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أعضاء مجلس إدارة بنك الفجيرة الوطني 

بنك الفجيرة الوطني  أعضاء مجلس اإلدارة وعضوياتهم الخارجية

عضو مجلس اإلدارة السيد/ حسين ميرزا الصايغ

نائب رئيس مجلس إدارة مركز تجهيز حقول النفط المحدود	 
نائب رئيس مجلس إدارة النصر ليجرالند	 
عضو مجلس إدارة شركة اإلمارات الوطنية للبترول	 
عضو مجلس إدارة بنك اإلمارات دبي الوطني 	 

عضو مجلس اإلدارة د. سليمان موسى الجاسم

المدير السابق لجامعة زايد	 
عضو مجلس إدارة شركة الفجيرة الوطنية للتأمين	 
رئيس مجلس إدارة مجموعة الجاسم التجارية	 
رئيس مجلس إدارة مصنع الجاسم للرخام والبالط	 

عضو مجلس اإلدارة السيد/ سيف سلطان السالمي

المدير العام لمجموعة الفجيرة الوطنية	 
عضو مجلس إدارة شركة الفجيرة الوطنية للتأمين	 
الرئيس التنفيذي لشركة الفجيرة لالستثمار	 
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بنك الفجيرة الوطني  أعضاء مجلس اإلدارة وعضوياتهم الخارجية

عضو مجلس اإلدارة السيد/ محمد عبيد بن ماجد العليلي

المدير العام لدائرة الصناعة واالقتصاد - حكومة الفجيرة	 

عضو مجلس اإلدارة السيد/ عبدالله فريد القرق

المدير العام لمجموعة عيسى صالح القرق 	 
المدير العام لشركة القرق فوسروك	 
المدير العام لمؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية	 
عضو المجلس االستشاري لكلية إدارة األعمال بالجامعة األمريكية في الشارقة	 

أعضاء مجلس اإلدارة 
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إدارة بنك الفجيرة الوطني

المنصب الوظيفي اإلسم

الرئيس التنفيذي فينس كوك

المسؤول المالي الرئيسي عدنان أنور

مسؤول العمليات الرئيسي باالجي كريشنامورتي

مسؤول المخاطر الرئيسي براسانت ساركار

رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات فيكرام برادان

رئيس الخدمات المصرفية لألفراد ومنطقة الفجيرة شريف محمد رفيع

رئيس قسم الخزينة مارك دومينيك زينالي

رئيس قسم الموارد البشرية عبدالله العطر

مسؤول تنفيذي أول – إن بي اف كابيتال المحدودة داس بي بي
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نموذج األعمال الخاص بالقطاعات والعمالء

إن تركيزنا على قطاعات األعمال والتنوع في خدمة العمالء يسمح لنا أن نلعب دورًا رئيسيًا في التنمية االقتصادية للدولة. إن الخدمات التي نقدمها تعمل على تمكين ونمو 
األعمال والشركات. كما أنها مصممة لدعم نمط الحياة الفردية واالحتياجات المالية لعمالئنا من قطاع الخدمات المصرفية لألفراد.

قطاع الخزينة وإدارة الموجودات والمطلوبات قطاع الخدمات المصرفية لألفراد قطاع الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات

الخزينة واإلستثمارات               	  القروض الشخصية 	  الخدمات المصرفية للشركات	 

صرف العمالت األجنبية          قروض السيارات 	  المعادن الثمينة  واأللماس                   

السوق النقدي                        الرهون العقارية السكنية 	  الشحن البحري والطاقة             

السلع                                 بطاقات االئتمان 	  الخدمات والتصنيع                  

اإليرادات الثابتة                     التأمين 	  الشركات الكبيرة والحكومة         

اإلستثمارات الودائع 	  التجارة ومشتقاتها

إدارة الموجودات والمطلوبات	  اإلدخار طويل األجل	  المقاوالت

خدمات الصيرفة اإلسالمية	  خدمات الصيرفة اإلسالمية	  إدارة المسؤولية الحكومية            

المؤسسات المالية                   

تمويل المعدات

الخدمات المصرفية لألعمال	 

خدمات الصيرفة اإلسالمية	 
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الدعم القوي من 
المساهمين والبنك الرائد في 

الفجيرة

أفضل معايير الحوكمة
واإللتزام التنظيمي القوي 

قوة التمويل التجاري
 والمعادن الثمينة وأعمال 

الخزينة 

تم تقديره وتميزه كبنك 
العالقات القوية

ضمن أعلى ثالث بنوك في 
مجال الخدمات المصرفية 

لألعمال والمشاريع الصغيرة 
والمتوسطة

اإلستشاري المفضل
 والشريك في التمويل 

والقروض الجماعية 
للمؤسسات المتوسطة

التركيز على القطاع المصرفي 
لخدمات األعمال 

نقاط قوتنا
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تقدير القطاع المصرفي
تم تقدير البنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي لتقديمه الخدمات المتميزة والقيمة لعمالئه

تـم أيضًا تقـديـر البنـك كـ »أفضـل بـنـك للتمـويـل التـجـاري« في جـوائـز التميز للتجـارة والتـصـديـر لعام  
2٠1٤، وتم ترشيحنا لجوائز ضمان للصحة المؤسسية ضمن “مبادرات الصحة والعافية المؤسسية” 
و “جائزة العام لمشاركة الموظف في المسؤولية االجتماعية للشركات”. كما تم تقدير بنك الفجيرة 
الوطني في “جوائز CIO 100 لعام ٢٠١٥” للتميز في تكنولوجيا المعلومات والمعترف بها من قبل 

معهد حوكمة لحوكمة الشركات لمحافظتنا على أعلى معايير الشفافية والحوكمة. 

2٠15
أفضل بنك في قطاع الخدمات المصرفية للشركات بدولة اإلمارات العربية المتحدة	 
أفضل بنك تجاري في دولة اإلمارات العربية المتحدة 	 
أفضل خدمة استشارية للشركات	 
 أفضل خدمة لعمالء مشاريع األعمال الصغيرة والمتوسطة	 
أفضل عرض تمويل تجاري لمشاريع األعمال الصغيرة والمتوسطة	 
أفضل خدمة مصرفية عبر االنترنت لمشاريع األعمال الصغيرة والمتوسطة	 
أفضل إدارة خزينة	 

2٠1٣
أفضل بنك تجاري محلي 	 
أفضل إدارة خزينة 	 
أفضل عرض تمويل لمشاريع األعمال الصغيرة والمتوسطة	 
أفضل خدمة لصرف العمالت األجنبية	 
2٠12
أفضل بنك تجاري	 
أفضل تمويل تجاري 	 
أفضل إدارة خزينة 	 

2٠1٤
أفضل بنك تجاري محلي 	 
أفضل إدارة خزينة	 
أفضل عرض تمويل لمشاريع األعمال الصغيرة والمتوسطة	 
أفضل خدمة للعمالء )في تقديم الخدمات المصرفية للشركات واإلستثمار( 	 

التقدير السنوي خالل حفل جوائز بانكر ميدل إيست
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رائد رئيسي في قطاع التمويل التجاري

إن فريــق التمويــل التجــاري الحائــز علــى الجائــزة يتولــى المعامــالت بكفــاءة واحتــراف. 
وتمثــل اإلســتجابة الســريعة لمتطلبــات عمالئنــا مصــدر فخــر واعتــزاز للبنــك.

تشمل عروض منتجات التمويل التجاري الشامل مايلي:

وتمويــل 	  اإلســتيراد  وثائــق  وجمــع  اإلعتمــاد  خطابــات  إصــدار  االســتيراد:  تمويــل 
الضمــان خطابــات  وشــحن  االســتيراد  وثائــق  علــى  والموافقــة  األمانــة  إيصــاالت 

فــي 	  والتفــاوض  االعتمــاد  خطابــات  وتأكيــد  المشــورة  تقديــم  التصديــر:  تمويــل 
البنــوك وتعهــدات ســداد غيــر قابلــة  التجاريــة وخصومــات قبــوالت  المســتندات 

للنقــض

خطاب الضمان: إصدار خطابات الضمان لعمالء الشركات والمؤسسات 	 

مشاركة المخاطر: في المعامالت التجارية مع عمالء المؤسسات	 

 

ً
ً
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قدرات خزينة قوية 

يجلــب فريــق الخزينــة والحائــز علــى الجوائــز معرفــة واســعة للســوق المحلــي 
واإلقليمــي لتطويــر مجموعــة واســعة مــن أفضــل الحلــول المصممــة لعمالئنــا 

مشارك فعال في سوق درهم دولة اإلمارات العربية المتحدة؛ كما أنه 	 
واحد  من بين 11 بنكًا  في الدولة في لجنة تحديد سعر الفائدة السائد بين 

بنوك دولة اإلمارات العريبة المتحدة )إيبور(
متداول نشط في عمالت دول مجلس التعاون الخليجي والعمالت 	 

الرئيسية 
من بين أكبر البنوك المزودة  لسبائك  الذهب في اإلمارات العربية 	 

المتحدة 
هيكلة مشتقات في جميع العمالت والسلع الرئيسية - الطاقة والسلع 	 

الخفيفة والمعادن األساسية والثمينة 
اإليرادات الثابتة	 
متوفرة في: 	 

  NBFJ - بلومبرج  -
NBFX - رويترز  -
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حضور قوي في السوق المتوسط

قطاع الخدمات المصرفية لألعمال: 

بنك الفجيرة الوطني هو من بين أعلى ثالث بنوك في مجال الخدمات المصرفية 	 
لألعمال في دولة اإلمارات العربية المتحدة ومعترف به من قبل نظرائه من 

البنوك لوجوده القوي في السوق المتوسط
نموذج األعمال الذي يركز على تعدد التخصصات وبناء العالقات وهذا ما يميز 	 

بنك الفجيرة الوطني
كما في يونيو 2٠15، يساهم قطاع الخدمات المصرفية لألعمال بنسبة 21% من 	 

اإليرادات التشغيلية للبنك وتنوع محفظته. وتم تقديره من قبل جوائز بانكرز ميدل 
إيست ألربع سنوات متتالية

تم تقديره في قطاع المعادن الثمينة: 

البنك األول في مجال تغطية السبائك الذهبية  	 
توفير تسهيالت صناديق األمانات في ۳ مواقع	 
متخصصون في تقديم  كميات كبيرة من الذهب في فترة زمنية قصيرة	 
فريق مختص ومتخصص في تمويل األماس	 

ٕ ٔ
ٔ ٕ

ٔ ٕ ٔ
ٔ ٔ

ٕ ٔ ٔ
ٕ
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إمكانيات تنفيذ قروض مشتركة متميزة

قمنا بهيكلة وتنفيذ معامالت القروض المشتركة من خالل 
جمع المعرفة بالسوق المحلي والخبرة المهنية عبر قطاعات 

السوق المختلفة
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اعتماد صفقات مع بنك الفجيرة الوطني

مستشفى يونيفرسال مطاعم اليف ستايل الماس اإلمارات ذ.م.م باسيفيك لنظم التحكم ش.م.م

تسهيالت مشتركة بمبلغ 26٠ مليون درهم

مستشار مالي ومكلف بالتسجيل

إن بي اف كابيتال المحدودة

ديسمبر 2٠1٤

الحصول على تمويل بقيمة ٩5 مليون درهم

مستشار مالي ومسهل ثنائي

بنك الفجيرة الوطني 

فبراير ۲۰۱5

تسهيالت قرض مشترك ألجل بمبلغ 75٠ 
مليون دوالر  

مستشار مالي ومكلف بالتسجيل

إن بي اف كابيتال المحدودة

ابريل ۲۰۱5
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اعتماد صفقات مع بنك الفجيرة الوطني

مجموعة شريان الحياة ماالبار للذهب واأللماس مشاريع بي آر إس القابضة المحدودة 

إعادة هيكلة إيجابية وإعادة تنظيم شروط 
التسهيالت

مستشار مالي

إن بي اف كابيتال المحدودة

مارس 2٠1٤

تسهيالت قرض مشترك ألجل
 بمبلغ ۳٠٠ مليون درهم 

مستشار مالي ومكلف بالتسجيل

إن بي اف كابيتال المحدودة

مارس 2٠1٤

تسهيالت قرض مضمون ألجل بمبلغ
75٠ مليون درهم

مكلف بالتنظيم والتسجيل

بنك الفجيرة الوطني 

أكتوبر 2٠1٤
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اعتماد صفقات مع بنك الفجيرة الوطني

فينجا للمجوهرات وصياغة الذهب

صفقة استحواذ لألسهم

مستشار مالي

إن بي اف كابيتال المحدودة

مايو 2٠1۳
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األداء المالي
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لمحة من األداء المالــــــــي – تابع ...

األرباح التشغيلية

رسوم خسائر القروض اإليرادات التشغيلية

صافي األرباح
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نسب الربحية

العائد على متوسط الموجودات

نسبة التكلفة إلى اإليرادات نسبة خسائر القروض إلى اإليرادات

العائد على متوسط حقوق الملكية
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التقدم في حقوق الملكية وقاعدة رأس المال

مجموع  قاعدة رأس المال

القيمة الدفترية للسهم  توزيعات األرباح / األرباح

نسبة الشق األول من رأس المال
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٣٠

تحسن جودة الموجودات

مجموع تغطية المخصصات نسبة القروض المتعثرة
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٣1

إدارة المخاطر وحوكمة الشركات



٣2

قوة نظام الحوكمة واإلنضباط

فــي إصــدار عــام ۲٠1٤ أشــاد معهــد » حوكمــة » لحوكمــة الشــركات ببنــك الفجيــرة الوطنــي بيــن الخمســة األوائــل فــي منطقــة الشــرق األوســط  وشــمال أفريقيــا وذلــك لجهــود البنــك 
فــي الحفــاظ علــى أعلــى معاييــر الشــفافية والحوكمــة خــالل التقييــم الســنوي لمعاييــر الحوكمــة لــدى البنــك وممارســاته. وقــد تفــوق بنــك الفجيــرة الوطنــي علــى معــدل متوســط القطــاع 

المصرفــي فــي جميــع مؤشــرات األداء الرئيســية:

نتيجة بنك الفجيرة الوطني متوسط القطاع المصرفي معايير التقييم  التسلسل

٪١٠٠ %٨٨.٩٠ االلتزام بحوكمة جيدة للشركات 1

٪٩٥ %٨2.٤٠ هيكلة  وأداء مجلس اإلدارة 2

٪٩٨٫۲٦ %٨7.٤٠ بيئة الرقابة والعمليات  ٣

٪٩٦٫۳٠ %٨۲.55 اإلفصاح والشفافية ٤

٪٨۲ %75.6٠ حقوق المساهمين/أصحاب المصلحة 5



٣٣

اإلدارة السليمة للمخاطر وحوكمة الشركات تدعم نمو البنك

إن إدارة المخاطر وحوكمة الشركات التي ترتكز على الشفافية والممارسات التجارية العادلة تكمن في صميم كل ما نقوم به. ترتكز حوكمة الشركات على الشفافية والممارسات 	 
التجارية العادلة والتي تكمن في صميم كل ما نقوم به، وهي شرط أساسي مسبق لتحقيق أرباح ذات جودة، ونتائج متسقة وكسب ثقة المساهمين. وقد حقق بنك الفجيرة 

الوطني خطوات كبيرة نحو اشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين وتحسين اإلفصاح وذلك لتحقيق مواءمة أفضل لتطورها مع المجتمع المحلي.

في سعيه الدائم لتطوير وتعزيز إطار الحوكمة في البنك، قام مجلس اإلدارة بإعادة تشكيل لجان المجلس مع أهداف وظيفية أكثر قوة لعام ۲۰۱5 بما يتماشى مع أفضل 	 
الممارسات في القطاع المصرفي والتمسك بأعلى مستوى من المعايير األخالقية ومعايير حوكمة الشركات في البنك.

قام بنك الفجيرة الوطني بتعزيز إدارة المخاطر وحوكمة الشركات من خالل تعيين عضو محترف مستقل إلى لجنة التدقيق بمجلس اإلدارة ولجنة المخاطر بمجلس اإلدارة. كما 	 
اعتمد البنك نهجًا تقدميًا أكثر تجاه عالقات المستثمرين مع التركيز على حقوق ومصالح المساهمين األقلية.

 	    Baa1 إن استقرار البنك المالي معزز أيضًا بسيولته القوية ونسبة كفاية رأس ماله. وقد أكدت وكالة موديز وستاندرد آند بورز تصنيف البنك اإلئتماني على المدى الطويل عند
و           على التوالي على خلفية األداء المالي القوي المستمر وتحسين جودة الموجودات. وقامت وكالة موديز مؤخرًا بتخصيص تصنيف ائتماني لألطراف المقابلة A3 لبنك 

الفجيرة الوطني كجزء من تنفيذه لمنهجية جديدة.
BBB+



٣٤

تركز قطاعات األعمال في بنك الفجيرة الوطني بالمقارنة مع القطاع المصرفي

القطاع المصرفي
)كما في ۳١ مارس ۲٠١٥(

بنك الفجيرة الوطني
)كما في ۳١ مارس ۲٠١٥(

تعدين ومحاجر ١٪
تصنيع ٥٪
كهرباء وغاز وماء ١٪

إنشاءات وعقارات ١٦٪

تجارة ١٢٪

نقل وتخزين واتصال ٥٪

مؤسسات مالية
(باستثناء البنوك) ١٠٪

حكومة ١١٪

قروض شخصية ٣٠٪

أخرى ٨٪

تعدين ومحاجر ٣٪

تصنيع ١٩٪

إنشاءات وعقارات ٥٪

تجارة ٣٢٪

نقل وتخزين واتصال ٣٪

مؤسسات مالية 
(باستثناء البنوك) ٩٪ 

حكومة ٣٪

قروض شخصية ١٢٪

أخرى ١٤٪



٣5

االستماع لصوت عمالئنا و موظفينا



٣6

تقديم األفضل لخدمة العمالء يكمن في صميم كل ما نقوم به

اســتطالع رضــا عمــالء بنــك الفجيــرة الوطنــي، والــذي يجــرى ســنويًا تحــت اشــراف شــركة استشــارية مســتقلة، مــازال يؤكــد تركيــز البنــك القــوي علــى جــودة الخدمــات. إن االســتبيان الرابــع 
واألحــدث فــي عــام 2۰۱٤ ليــس اســتثنائيًا، فقــد أكــد بنــك الفجيــرة الوطنــي أنــه األكثــر إيجابيــًا مــن ناحيــة األداء مقارنــة بنظائــره مــن البنــوك، والتحســين المتميــز لمســتويات الخدمــة 
بشــكل متزايــد مقارنــة مــع المؤسســات الماليــة األكبــر حجمــًا المحليــة ومتعــددة الجنســيات. وهــذه مقارنــة ليســت فقــط مصــدر فخــر لنــا ولكــن أيضــًا مصــدرًا دافعــًا لنــا. وهنــاك تحســن 
ملحــوظ فــي مســتويات الرضــا مــن خدمــات البنــك بفضــل دمــج الخدمــات المصرفيــة الشــخصية لبوابتهــا المصرفيــة عبــر اإلنترنــت، وخدمــات ان بــي اف المباشــر، كمــا أكــدت النتائــج 

أن اســتثمارات البنــك فــي أعمــال جديــدة وفــي البنيــة التحتيــة قــد بــدأت تؤتــي ثمارهــا.

مالحظات استبيان TNS لعام ۲٠١٤ مؤشرات األداء

أظهــرت تقاريــر اســتبيان بنــك الفجيــرة الوطنــي نتائــج مســتقرة حــول هــذه النقطــة فــي ۲٠1٤ وانتعشــت البنــوك المحليــة واإلســالمية بعــد 
االنخفــاض الــذي حــدث العــام الماضــي فــي حيــن انخفضــت مجموعــة البنــوك النظيــرة

اإلحتفاظ بالعمالء

معدل تقرير جميع القطاعات تؤشر فوق مستوى “راض جدًا” وتبقى معدالت المؤشرات مستقرة من العام الماضي األداء العام لبنك الفجيرة الوطني

إن مــدراء العالقــات المعروفــون باســتجابتهم وخبرتهــم هــم مصــدر فخــر بنــك الفجيــرة الوطنــي. وقــد ســجلوا باســتمرار نتائــج أعلــى 
بالمقارنــة مــع النظــراء مــن البنــوك األخــرى

مدراء العالقات

القدرة على استيراد وتصدير البيانات بين قنوات البنك وأنظمته قنوات البنك



٣7

إشراك وتمكين مواهبنا هو الدافع لنجاحنا 

مــن  هــم  الوطنــي  الفجيــرة  بنــك  موظفــوا 
فــي  ومشــاركة  تحفيــزًا  األكثــر  المجموعــات 
قطــاع البنــوك المحليــة وفــي المنطقــة، وهــذه 
الحقيقــة كانــت إحــدى نتائــج االســتبيان الســنوي 
أجرتــه  الــذي  الموظفيــن  لمشــاركة  الرابــع 

Hay مجموعــة 

أبريــل  فــي   Hay نشــرتها  بحثيــة  دراســة  فــي 
2۰۱5، صنــف البنــك أيضــًا مــن بيــن البنــوك 
رضــا  حيــث  مــن  المنطقــة  فــي  المتقدمــة 
خــالل  مــن  ذلــك  تحقــق  وقــد  الموظفيــن. 
إشــراك وتمكيــن موظفــي البنــك مــن خــالل 
والمبــادرات  العافيــة  مبــادرات  مــن  مجموعــة 

المواهــب. تنميــة  ومبــادرات  االجتماعيــة 

Hay - »مالحظات استبيان مجموعة »هاي مؤشرات األداء

يبلغ مؤشر األداء العام للبنك نسبة  7۳% )مؤشرالبنوك عالية األداء – 71%، مؤشر البنوك العالمية – %66( مؤشرات األداء العام

مؤشر بنك الفجيرة الوطني 7٠% )مؤشرالبنوك عالية األداء – 75%، مؤشر بنوك دول مجلس التعاون الخليجي – %65( مشاركة الموظف

مؤشر بنك الفجيرة الوطني 75% )مؤشرالبنوك عالية األداء – 72%، مؤشر بنوك دول مجلس التعاون الخليجي – %62( تمكين الموظف

٨٩% من الموظفين يعتقدون أن لبنك الفجيرة الوطني آفاق مستقبلية واعدة )مؤشرالبنوك عالية األداء – ٨2%، 
مؤشر بنوك دول مجلس التعاون الخليجي – %7٨( اتجاه واضح وواعد

مؤشر بنك الفجيرة الوطني 7٨% )مؤشرالبنوك عالية األداء – ٨1%، مؤشر بنوك دول مجلس التعاون الخليجي – %71( الجودة والتركيز على العمالء



٣٨

شغف الرياضة ُيبقي موظفينا معًا

بنــك الفجيــرة الوطنــي ُيرســخ روح الصداقــة الحميمــة مــن خــالل األنشــطة الرياضيــة 
المختلفــة التــي تتــراوح بيــن البولينــج علــى مســتوى البنــك وبطــوالت كــرة القــدم 

واألنشــطة الســنوية التــي يشــارك فيهــا الموظفــون بحمــاس كبيــر.



٣٩

الحفاظ على التوازن بين العمل والحياة اليومية

ــة العــام  ــاًء بحــدث نهاي ــة مــن التجمعــات الســنوية لإلفطــار خــالل شــهر رمضــان وانته ــة العمــل، بداي ــًا خــارج بيئ ــوا مع ــن ليكون ــدة للموظفي ــة عدي ــك أيضــًا فرصــًا اجتماعي يقــدم البن
ــرة الوطنــي المعــروف بــــ »يــوم األســرة« لبنــك الفجي



٤٠

نحو بناء قوة عاملة صحية

بنــك الفجيــرة الوطنــي هــو واحــد مــن أول البنــوك اإلماراتيــة المحليــة والــذي قــام 
بتقديــم خدمــات اإلرشــاد علــى مــدار الســاعة بالتعــاون مــع AXA ICAS  والتــي تهــدف 
الرئيســية للبرنامــج  التــوازن بيــن العمــل والحيــاة للموظفيــن. الميــزة  إلــى تحســين 
ــي  ــن وأســرهم حــول المشــاكل الت ــة للموظفي ــم المشــورة الســرية والمجاني هــي تقدي
يواجهونهــا فــي حياتهــم اليوميــة. تشــمل هــذه الخدمــة أيضــًا بوابــة تفاعليــة علــى 

اإلنترنــت توفــر معلومــات ذات صلــة بالصحــة والرفاهيــة. 

ــى  ــن عل ــة تهــدف إلطــالع الموظفي ــة منتظمــة و جلســات توعي تقــام فحوصــات طبي
صحتهــم و رفاهيتهــم.



٤1

رد الجميل للمجتمع

منذ تشكيل لجنة المسؤولية المجتمعية للشركات لبنك الفجيرة الوطني في عام ۲٠11، اعتمد البنك نهج شامل نحو دعم ممارسة األعمال الصديقة 
للبيئة وجهود مشاركة المجتمع.

وتشمل المبادرات الرئيسية:

حملة للتبرع مع الموظفين لتوزيع الضروريات األساسية للعاملين في خيمة رمضانية لالحتفال بروحانية شهر رمضان المبارك مع المجتمع	 

رعاية حملة نداء القلوب الرحيمة »أنجل أبييل«، وهي مبادرة ترتكز على تقديم المعونة للبحارة على سواحل الفجيرة	 

العمل مع عميل بنك الفجيرة الوطني مستشفى برجيل لعقد محاضرات توعوية صحية للموظفين من قبل عدد من العمالء	 

رعاية األنشطة القائمة في إمارة الفجيرة مثل مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما وماراثون الفجيرة ومعرض »صفر تسعة« وهو معرض يقوم 	 
بتقدير سيدات األعمال في اإلمارة

المشاركة مع كليات التقنية العليا بالفجيرة والتي تشمل تقديم الدعم المالي وفرص التدريب للطالب	 

 اطالق حملة للتبرع من خالل أجهزة الصراف اآللي لبنك الفجيرة الوطني لزيادة التوعية في جهود جمعية حماية الحياة البرية في اإلمارات بالتعاون 	 
مع االتحاد العالمي للحياة البرية للمحافظة على البيئة بالحديقة الوطنية في وادي الوريعة بالفجيرة

الدعم المستمر من المنظمات غير الحكومية بدءًا من جمعية الفجيرة الخيرية انتهاًء بمركز دبي للتبرع بالدم	 



٤2

رعاية المواهب اإلماراتية

اإلنجازات الرئيسية

توطين بنسبة ٤۲ % في عام ۲٠1٤، وهو أعلى بكثير من معدل متوسط القطاع 	 
المصرفي 

برنامج المتدربين اإلدرايين )MTP( وبرنامج التطوير الوظيفي )CAP(، حيث يتم 	 
تطوير مواطني دولة االمارات على مسار سريع، لتحّمل المزيد من فرص العمل 

والتحديات، والذي قام بتحسين نوعية وجودة الموظفين.
برنامج تطوير المواطنين للموظفين اإلماراتيين الموجودين في البنك لتقديم 	 

مزيد من الدعم لتطويرهم
إشراك قادة المستقبل في معارض التوظيف في الدولة	 



٤٣

كيف سنقوم بقياس أدائنا في المستقبل

الهدف غير المالية الهدف المالية

75% أو أكثر راضون رضا العمالء %2٠-15 نمو العائدات

75% أو أكثر راضون رضا الموظفين %۳5-۳٠ نسبة الدخل الغير مرتبط بالفوائد

أعلى عن ٤٠% نسبة التوطين من ضمن أفضل 1٠ بنوك محلية في 
الربحية

العائد على الموجودات

تصنيف ائتماني قوي من قبل وكاالت 
التصنيف االئتمانية الدولية

التصنيف اإلئتماني من ضمن أفضل 1٠ بنوك محلية في 
نسبة التكلفة إلى اإليرادات

نسبة التكلفة إلى اإليرادات

الحفاظ على التواقيت الزمنية للمصرف 
المركزي وبازل

تطبيق منهجية التصنيف الداخلي 
)FIRB( األساسي المعتمد

أعلى عن %15 العائد على حقوق الملكية 



٤٤

تــنــويــه

تــم إعــداد المعلومــات الــواردة هنــا مــن قبــل بنــك الفجيــرة الوطنــي )إن بــي اف(. يعتمــد بنــك الفجيــرة الوطنــي علــى معلومــات تــم الحصــول عليهــا مــن مصــادر يعتقــد أنهــا موثوقــة 
ولكــن ال يضمــن تمــام دقتهــا أو اكتمالهــا. 

تــم إعــداد هــذا العــرض التقديمــي ألغــراض إعالميــة فقــط واليشــكل جــزءًا مــن أي عــرض للمبيعــات أو الحــث علــى أو دعــوة للتســجيل أو شــراء أو بيــع أيــة أوراق ماليــة. كمــا ال ينبغــي 
علــى هــذه المعلومــات أو أي جــزء منهــا، أن يســتخدم فيمــا يتعلــق بأيــة عقــد أو التــزام مــع البنــك علــى اإلطــالق. 

قــد يحتــوي هــذا العــرض التقديمــي أيضــًا علــى توقعــات أو بيانــات تطلعيــة فيمــا يتعلــق باألحــداث المســتقبلية أو األداء المالــي المســتقبلي لبنــك الفجيــرة الوطنــي. وتشــمل هــذه 
البيانــات التطلعيــة جميــع المســائل التــي ليســت لهــا حقائــق تاريخيــة. ال يجــب اعتبــار إدراج مثــل هــذه المعلومــات التطلعيــة أنهــا ممثلــة مــن قبــل بنــك الفجيــرة الوطنــي أو أي شــخص 
ــأي تحديــث للعامــة أو أي تعديــل للبيانــات التطلعيــة للعامــة، ســواًء كان ذلــك نتيجــة  ــرة الوطنــي بعــدم التزامــه ب آخــر وأنهــا ســوف تحقــق أهــداف وخطــط البنــك. يتعهــد بنــك الفجي

معلومــات جديــدة أو أحــداث مســتقبلية أو غيــر ذلــك.   
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