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Introduction املقدمة

Bank of Sharjah is committed to responsible 
business practice, to its employees, customers and 
its community. Our commitment to society is deeply 
rooted in its values, and forms an integral part of its 
strategy. The Bank’s drive for sustainable development 
complements its core strategy of partnering with 
businesses to finance their growth. 

CORE VALUES

P-E-T-I-C-Q
Bank of Sharjah has six core values which 

influence and encourage the Bank’s staff and 
management to conduct business in a fair and 

focused manner. The Bank’s values are designed 
to promote a professional and ethically sound 

business environment.

The six core values which all management and 
staff are expected to employ are:

Performance
Ethics

Transparency
Initiative

Commitment
Quality

Bank of Sharjah aspires to maintain its long-standing 
reputation and, through its current strategies, ensure 
its stakeholders remain a key focus. 

Bank of Sharjah passionately believes in the wellbeing 
of its staff, the satisfaction of its customers and the 
protection of its local environment. Bank of Sharjah has 
always been focused on responsible business practice 
and the development of the Bank’s Corporate Social 
Responsibility policy is a step forward in documenting 
the Bank’s on-going strategies. The policy will not only 
detail existing practices but will specify new initiatives 
that are due to be introduced to expand and cement the 
Bank’s commitment to ethical and responsible practice.

BANK OF SHARJAH MISSION STATEMENT

‘The mission of Bank of Sharjah is to achieve 
strong and sustainable Performance for its 
shareholders. The Bank is committed to its 

personnel and clientele to accompany them in 
realizing their aspirations and objectives. 

Performance, Ethics, Transparency, 
Initiative, Commitment, Quality 

are imprinted in the way we do business 
and how we contribute to society and the 

environment.’

ويلتزم جتاه  اعماله مب�سوؤولية  ال�سارقة مبمار�سة  بنك  يتعهد 

م�سوؤوليتنا  ان  �سواء.  حد  على  واملجتمع  وعمالئه  وموظفيه 

الجتماعية تتمحور جذورها يف قيمه وي�سكل جزءا ل يتجزاأ 

امل�ستدام  التطور  بتحقيق  التزامه  وان  كما  اإ�سرتاجتيته.  من 

مع  الدائمة  ال�رشاكة  وهي  الأ�سا�سية  باإ�سرتاجتيته  مرتبط 

املوؤ�س�سات لتمويل منوها. 

القيم اجلوهرية

البنك  موظفي  ت�شجع  جوهرّية  بقيٌم  ال�شارقة  بنَك  التزم 

يت�شف  عادٍل  نحٍو  على  اأعمالهم  مزاولة  على  واإدارته 

ال�شليمة  البيئة  تعزيز  اىل  القيم  هذه  وتهدف  بالرتكيز. 

واالخالقي. املهني  ال�شعيدين  على  البنك  يتبعها  التي 

القيم اجلوهرية ال�شتة التي يتوقع من االدارة واملوظفني 

اعتمادها يف تاأدية مهامهم:

اأداء

قيم

�شفافية

مبادرة

التزام

جودة

التي  اجليدة  �سمعته  على  املحافظة  اىل  ال�سارقة  بنك  يطمح 

يتمتع بها منذ تاأ�سي�سه، ذلك من خالل ا�سرتاتيجيته احلالية، 

والرتكيز الأ�سا�سي على اأ�سحاب امل�سالح وامل�ساهمني.

وب�رشورة  موظفيه،  راحة  تاأمني  باأهمية  ال�سارقة  بنك  يوؤمن 

ك�سب ر�ساء عمالئه وحماية بيئته املحلية. وي�سب تركيزه على 

ممار�سة اعماله مب�سوؤولية �ساملة. وي�سكل تطوير �سيا�سة امل�سوؤولية 

الجتماعية خطوة اإىل الأمام على طريق حتديث ا�سرتاتيجيات 

البنك احلالية. ول تنح�رش جدوى ال�سيا�سة يف تف�سيل املمار�سات 

القائمة بل �ستتعدى ذلك اإىل حتديد مبادرات جديدة بهدف تو�سيع 

وتثبيت التزام البنك للممار�سات املهنية والأخالقية.

بيان مهمة بنك ال�ضارقة

ان مهمة بنك ال�شارقة هي حتقيق وتعزيز اأداء قوي وم�شتمر 

مل�شاهميه، كما يلتزم جتاه موظفيه وعمالئه على حد �شواء 

مبواكبتهم لتحقيق طموحاتهم واأهدافهم.

اأداء، قيم، �شفافية، مبادرة، التزام، جودة 

هي مالمح تر�شم طريقة عملنا واإ�شهامنا يف املجتمع والبيئة.
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Employees املوّظفون

البنك،  اإ�سرتاتيجيات  اأهم  الب�رشية يعترب من  اإن تطوير املوارد 

الرتحيب  يظهر  وهذا  التو�سع  نحو  دومًا  ي�سعى  فاإنه  ولذلك 

امل�ستمر للكوادر واخلربات اجلديدة التي ت�ساركه القيم والأهداف. 

ملوظفيه،  مريحة  عمل  بيئة  على  احلفاظ  باأّن  البنك  يوؤمن 

وتعزيز اأجواء قائمة على الحرتام امرا بالغ الأهمية لبناء ولء 

والتزام موظفيه. ويالحظ ذلك من خالل قدرتنا على الحتفاظ 

باملوظفني العاملني يف البنك.

وعلى غرار املوؤ�س�سات الخرى، يحقق القطاع امل�رشيف جناحا 

اذا توفر لديه موظفني اكفاء وملتزمني. وبنك ال�سارقة ل يختلف 

عن هذه القاعدة، حيث يعطي اهتماما خا�سا ملوظفيه يف جميع 

القرارات التي يتخذها واخلا�سة بالإ�سرتاتيجية والتخطيط.

على  للحفاظ  فا�ساًل  اأمراً  يعد  املوظفني  مهارات  تنمية  ان 

الإدارة  جمل�س  ويدرك  كافة.  للوظائف  الف�سلى  املمار�سة 

والإدارة العليا اأهمية هذا التطوير من خالل اعتمادهم تطوير 

خطط جديدة للتدريب. 

The development of human resources lies at the heart 
of the Bank’s strategy. The workforce continues to 
expand as the Group welcomes new professionals who 
share our values and our goals. 

The Bank believes maintaining a comfortable and 
pleasant working environment as well as promoting a 
respectful atmosphere is crucial in building employee 
loyalty and contentment. This can be seen in the high 
staff retention and low turnover figures.

A Bank, like most businesses, can only be a success if it 
has professional, committed employees. Bank of Sharjah 
is no different; employees are valued and are always a 
key focus in the Bank’s strategy decisions and plans. 

Staff development is crucial in maintaining best practice 
in all functions within the Bank. This is recognised by 
the Board of Directors and Senior Management and 
new training initiatives are being developed. 
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“Quintetta” Emiratisation Program. This peculiar word 
of Italian origin is commonly used in classical music 
and indicates a piece of music written for 5 instruments 
or 5 vocals in a concert, performing in perfect harmony. 
One might wonder why a word of such nature is 
being used in a business environment - it is clear that 
Harmony is the keyword.

With the “Quintetta” Program, our goal is that every 5 
employees, nationals and expatriates, team up together 
to form one united professional cell, motivating each 
other, learning from each other’s experience and 
ultimately reaching an harmonious entity.

“Our aim is to strengthen the capabilities of nationals 
and provide them with professional opportunities in 
the banking sector. We endorse the Emiratisation 
initiative in both letter and spirit”. 

Varouj Nerguizian
Executive Director & General Manager 

The “Quintetta” Program offers a unique opportunity 
to have a real job in the financial sector.

The “Quinteta” Program is designed for university 
students who can enjoy a flexible plan that allows 
working as little as 6 hours per week, to gain experience 
and become a productive member of society.

This is our plan…This is Emiratisation!

Emiratisation التوطني

برنامج »كوينتينا« للتوطني. ت�ستخدم هذه الكلمة ذات الأ�سل 

وت�سري  الكال�سيكية  املو�سيقى  يف  وا�سع  نطاق  على  الإيطايل 

يف  اأ�سوات   5 اأو  اآلت   5 لـ  مكتوبة  مو�سيقية  مقطوعة  اإىل 

املرء  يتعجب  تام. ورمبا  بتنا�سق  اأداوؤها  يتم  حفلة مو�سيقية 

عن �سبب ا�ستعمال كلمة بهذا املعنى يف عامل الأعمال - فكر 

بالتناغم و�ستح�سل على الإجابة. 

ان الهدف من برنامج »كوينتيتا« هو ت�سكيل فرق مكونة من 

حمرتفة  خلية  لتكوين  والوافدين،  املواطنني  من  موظفني،   5

ومتحدة بحيث يدرب كل فرد الآخر ويتعلم من خربته للو�سول 

يف النهاية اإىل كيان متنا�سق. 

بالفر�س  وتزويدهم  املواطنني  قدرات  تقوية  هو  »هدفنا 

الحرتافية يف القطاع امل�رشيف. ونحن ندعم مبادرة التوطني 

حرفيًا ومعنويًا.« 

فاروج نركيزيان

ع�شو تنفيذي ومدير عام

ويقدم برنامج »كوينتيتا« فر�سة فريدة للح�سول على وظيفة 

يف القطاع امل�رشيف.

مت ت�سميم برنامج »كوينتيتا« لطالب اجلامعات، بحيث ي�سمح 

بخطة مرنة للعمل 6 �ساعات اأ�سبوعيًا فقط، لكت�ساب املهارات 

واخلربة الكافية، لي�سبحوا اأع�ساء فعالني يف املجتمع. 

هذه هي خطتنا ... هذا هو التوطني!
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Customers

The Bank’s aim is to provide financial solutions that 
deliver results. The Bank believes in proactively as-
sisting customers and clients with measures that fo-
cus on their individual needs and provide unparalleled 
service. The Bank’s Mission Statement addresses the 
Bank’s commitment to its customers and its drive to as-
sist them in realising their aspirations and objectives. 

Because every corporate vision is unique Bank of Shar-
jah believes in going the extra mile, offering all our 
customers a personal, professional, tailored service, 
offering assistance and advice whenever requested. 

“Banking that understands the difference”
 
At Bank of Sharjah we are aware that everyone 
is different, our customers’ special, and their 
needs and wants diverse. Employing expert 
minds, using innovative tools, we strive to 

provide you with financial solutions that deliver 
results, not just promises. 

If you’re set on the right course, Bank of Sharjah 
will take you all the way.

An Unlimited Perspective
That’s what we offer at Bank of Sharjah

العمالء

الهدف  هي  فعالة  نتائج  ذات  مالية  حلول  تقدمي  على  العمل 

نحو  على  لعمالئه  البنك  م�ساعدة  واأن  كما  للبنك.  الأ�سا�سي 

اخلدمات  وتقدمي  الفردية  احتياجاتهم  على  والرتكيز  نا�سط 

وثقة  وفاء  ا�ستمرارية  يف  كفيلة  ي�ستحقونها  التي  املميزة 

البنك جتاه عمالئه  التزام  توؤكد  البنك  ان بيان مهمة  العمالء 

مل�ساعدتهم يف حتقيق طموحاتهم واأهدافهم.

ولأن كل �رشكة لديها روؤيتها اخلا�سة بها والفريدة يف جمالها، 

فان بنك ال�سارقة يوؤمن بالعمل اىل اأبعد مدى لتقدمي خدمات 

�سخ�سية ومهنية ح�سب متطلبات كل عميل، ويوفر امل�ساعدة 

وامل�سورة للتو�سل اىل النتائج املرجوة.

»م�رشف يعي االختالف« 

نحن ندرك يف بنك ال�شارقة اأن اجلميع خمتلفون ومتطلباتهم 

متنّوعة وكل عميل فريد وممّيزٌ. ومن خالل توظيف مهارات، 

وا�شتخدام االأدوات املبتكرة ن�شعى لتوفري احللول املالية 

التي متنح نتائج اإيجابية ولي�ص وعوداً فقط.

فاإذا كنت على امل�شار ال�شحيح فاإن بنك ال�شارقة �شيقودك 

على طول الطريق.

روؤية �شاملة غري حمدودة

هذا ما نقدمه يف بنك ال�شارقة

�رشيكك يف التقّدم
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The Bank’s commitment to society is deeply rooted in 
its values and forms an integral part of its strategy.

In 2010, the Bank allocated AED 2,500,000 for commu-
nity related projects.

Bank of Sharjah considers its local community as im-
portant and believes it vital that community projects 
and events are supported by local businesses. 

Accordingly Bank of Sharjah supports various educa-
tional, cultural, sporting and community events. The 
Bank is also passionate about training and the devel-
opment of education for UAE Nationals and supports 
various endeavours in this regard. 

In addition to the various community initiatives, Bank 
of Sharjah also makes regular charitable donations to 
local causes, including humanitarian, health and spe-
cial needs projects.

Community املجتمع 

تتمحور  الجتماعية  مب�سوؤولياته  ال�سارقة  بنك  تعهد  اإن 

جذورها يف قيمه والتي ت�سكل جزءا ل يتجزاأ من اإ�سرتاجتيته. 

درهم   2.500.000 ال�سارقة  بنك  �س  خ�سّ  2010 العام  يف 

لدعم م�ساريع اجتماعية.

اميانا  جمتمعه  خلدمة  خا�سة  اهمية  ال�سارقة  بنك  يويل 

للم�ساريع  املحلية  واملوؤ�س�سات  ال�رشكات  دعم  ب�رشورة  منه 

والن�ساطات الجتماعية.

الريا�سية  الثقافية،  الن�سطة  خمتلف  ال�سارقة  بنك  يدعم 

والجتماعية، ويويل اهتمامًا ودعما خا�سًا لتدريب وتطوير 

التعليم ملواطني دولة المارات.

بالإ�سافة اىل املبادرات التي يقوم بها البنك جتاه املجتمع، 

مينح بنك ال�سارقة تربعات ل�سالح امل�ساريع اخلريية املحلية، 

مبا فيها الن�سانية، ال�سحية، والحتياجات اخلا�سة.
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It is crucial that all businesses focus on the environ-
ment, every business impacts on its local environment 
and this in turn affects the bigger picture. 

It is Bank of Sharjah’s view that no matter how small, 
every environmental initiative can make a difference. 
The Bank has recently launched a new initiative fo-
cusing on decreasing paper usage through improve-
ments to the electronic services offered to customers. 
The Bank aims to increase the number of customers 
using e-statements rather than receiving paper state-
ments. This small change could dramatically reduce 
the amount of paper used in the Branches annually.

Environment البيئة

اأهمية حماية  املوؤ�س�سات على  تركز جميع  ان  ال�رشوري  من 

البيئة، فكل موؤ�س�سة لها دورها الذي تقوم به حلماية بيئتها 

املحلية التي بدورها توؤثر على حماية البيئة ب�سكل �سامل. 

البيئة  حلماية  مبادرة  كل  باأن  ال�سارقة  بنك  روؤية  وتتج�سد 

البنك  اأطلق  وقد  اليجابي.  اأثرها  لها  حجمها  �سغر  مهما 

موؤّخراً مبادرًة جديدًة ترّكز على تقليل ا�ستهالك الورق وذلك 

البنك  ويرمي  لعمالئه.  الكرتونّية  خدمات  تقدمي  خالل  من 

اإىل رفع عدد العمالء الذين ي�ستخدمون البيانات الإلكرتونية 

بدًل من احل�سول على بيانات ورقية. ومن �ساأن هذا التغيري 

الب�سيط اأن يقّل�س من كمية الورق امل�ستعمل يف الفروع �سنوّيًا.



www.bankofsharjah.com




