
We believe society needs a fair and equitable financial system: one 
which rewards effort and contributes to the development of the 
community.

To meet the financial needs of communities across the world by conducting 
business ethically in accordance with our beliefs, practicing the highest 
professional standards and sharing the mutual benefits with the customers, 
staff and shareholders who participate in our business success.

Vision

Mission

”نحن نؤمن بأن المجتمع يحتاج إلى  نظام مالي عادل ومنصف : نظام 
يكافئ على الجهد المبذول ويساهم في تنمية المجتمع"  

"نهدف إلى تلبية االحتياجات المالية لكافة المجتمعات حول العالم من خالل 
ممارسة أعمالنا على أسس من األخالق المستمدة من الشريعة السمحاء، 
و تطبيق أفضل المعايير المهنية بما يمكننا من تحقيق مبدأ المشاركة في 

المكاسب المحققة مع شركائنا في النجاح من عمالء، وموظفين و مساهمين“

رؤيتنا

رسالتنا

Your Partner Bankشركاء في االنجاز



Our Values
Our shared beliefs create strong bonds that form the basis of long-term 
relationships with customers and staff.

Partnership

We have the energy and perseverance it will take to make an impact in our 
customers’ lives and for the greater good of society.

Driven

We value and respect the communities we serve. Our doors are always 
open; our customers always experience a warm-hearted, hospitable 
welcome and accommodating service. 

Neighbourly

Our customers can rest assured that their financial interests are being 
managed by us to the highest ethical standards.

Peace of mind

By banking with us our customers make a positive contribution to a better 
society; their growth and our growth will benefit the world around us.

Social contribution

قيمنا
إن المعتقدات المشتركة بيننا تخلق روابطا قوية 

تشكل األساس لعالقات طويلة المدى مع العمالء 
والموظفين.

الشراكة

إن لدينا الحيوية والمثابرة الالزمتان ألن نحقق تأثيرا إيجابيا 
في حياة عمالئنا ولما فيه المصلحة العامة للمجتمع ككل. 

المثابرة 

نحن نكن كل تقدير واحترام للمجتمعات التي نقوم 
بخدمتها. إن أبوابنا مفتوحة دائما؛ ويلقى عمالؤنا دائما 

ترحيبا نابعا من القلب وخدمة متميزة تلبي تطلعاتهم.

الجوار

يحق لعمالئنا أن يطمئنوا إلى أن مصالحهم المالية تدار من 
قبلنا بأعلى المعايير األخالقية.

راحة البال

بتعاملهم معنا يقوم عمالؤنا بتقديم مساهمة إيجابية 
على طريق خلق مجتمع أفضل؛ إن نموهم ونمونا سيفيد 

العالم من حولنا.

المساهمة االجتماعية

أبعد من مجرد تعامالت مصرفية
خدمة  في  المصرفية  التعامالت  تلعبه  الذي  الدور  بأهمية  قناعتنا  من  إنطالقًا 
المسؤولية  جسامة  ندرك  فإننا  المجال،  هذا  في  العاملين  من  وألننا  المجتمع، 
الملقاة على عاتقنا، بإعتبارنا مؤتمنين على موارد عمالئنا، مسؤولين عن صونها 
الشريعة  بمبادئ  فإننا نسترشد  المسوؤلية،  بهذه  نكون جديرين  وحمايتها. كي 
في  المساهمة  كيفية  لنا  يبين  الذي  النبراس  منها  ونجعل  الغراء،  اإلسالمّية 
نجاحات عمالئنا، والمساهمة بالتالي في نماء عائالتهم وأعمالهم بل نماء ورخاء 

المجتمع ككل. 

يبذله  الذي  فالجهد  متالزمان،  أمران  هما  عمالئنا  ونجاح  نجاحنا  أن  قناعاتنا  من 
التشارك في  ثم  الجهد ومن  التشارك في  أي  الطرفان،  ثماره  يجني  الطرفان 
الفائدة والمنفعة. في هذا السياق، فإن المال بالنسبة لنا هو وسيلة إلغتنام 

الفرص واإلرتقاء بالمجتمع بشكل يستفيد منه الجميع. 

إن المال هو وسيلة للدخول في فرص ومبادرات جديدة، ينطبق عليها هي أيضًا 
على  مستأمنون  أننا  وبما  المنفعة.  في  والتشارك  الجهد  في  التشارك  مبدأ 
الموارد والثروات، فإن جهودنا يجب أن تنصّب في إتجاه بناء المجتمع، سواء في 

محيطنا المباشر أو على نطاق محيطنا األوسع واألشمل.

تميزنا
تفهم  في  وقتنا  ونستثمر  الخصوصية،  من  بكثير  زبائننا  مع  نتعامل 
وألننا  احتياجاته.  تلبي  التي  الخدمة  منهم  لكل  نوفر  كي  احتياجاتهم 
مصرف دولي، فإننا نوفر لزبائننا فرصًا أكثر للنمّو. هذا المزيج يساعد في 
أكبر لألسر واألعمال والمجتمعات  بناء شراكات راسخة، ويثمر عن قيمة 

التي نخدمها. 

We feel that banking has a crucial role to play in society and as 
bankers، we have an incredible responsibility for the resources in our 
hands. To use this responsibility wisely we rely on Shari’a principles 
to guide us as we participate in our customer’s success: sharing in 
the development of families, businesses and society at large.

Our success and our customer’s success are as intertwined as our 
beliefs. Taking part - the common effort - is our mutual reward. We 
see money as the means to capitalise on opportunities and create a 
better society for all of us. 

Money is the means to enter into new opportunities and take part 
in common effort for mutual reward. As stewards of resources, our 
efforts contribute to building the  community: at home and in the 
wider world.

Beyond Banking

Our intimate knowledge of our customers, communities and local 
markets, combined with our geographic reach and international 
influence make it possible for us to build lasting partnerships and 
create more value for the businesses, families and communities 
we serve.

Our Positioning


