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السادة شركاؤنا األفاضل،

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

يطيــب لــي باألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة فــي بنــك الكويــت الدولــي »KIB« أن 
أرحــب بكــم جميعــًا فــي مقدمــة التقريــر الســنوي للمســؤولية االجتماعيــة للعــام 2020. كمــا يســعدني أن أضــع بيــن أيديكــم 
ملخصــًا لبعــض اإلنجــازات التــي حققناهــا متحدييــن الكثيــر مــن الصعوبــات واألزمــات التــي تركــت بصمتهــا علــى هــذا العــام.

فمــا يــزال »KIB« كيانــًا وطنيــًا يســعى للمســاهمة فــي تنميــة البــاد ويحــرص علــى تفعيــل دوره فــي المســؤولية االجتماعيــة 
باعتبارهــا ركنــًا أساســيًا مــن نمــوذج أعمالــه. ويأتــي هــذا التوجــه مــن واقــع إيماننــا بــأن المســؤولية المجتمعيــة هــي ثقافــة عامة 
تســاهم فــي ترســيخ مبــادئ التضامــن والتكافــل االجتماعــي، كمــا تعكــس مــدى انتمائنــا ومســؤوليتنا تجــاه وطننــا الكويــت. 
ولذلــك، نحــرص دائمــًا فــي »KIB« علــى تشــجيع المبــادرات ودعــم الفعاليــات ورعايــة األنشــطة القــادرة علــى تحســين المجتمــع 

وتطويــر حيــاة أفــراده الذيــن نعمــل معهــم ومــن أجلهــم.

وعليــه، كانــت المســؤولية االجتماعيــة بالنســبة لنــا فــي »KIB« ســلوك أخاقــي يجــب أن يلتــزم بــه كل فــرد ومؤسســة، وذلــك 
مــن أجــل إحــداث تأثيــر إيجابــي يعــود بالنفــع علــى المجتمــع بشــكل عــام وعلــى البيئــة مــن حولنــا، والســيما فــي أوقــات األزمــات 
التــي تحتــاج إلــى مبــادرات التعــاون والتكاتــف بيــن جميــع أفــراد المجتمــع مــن جهــة، وكذلــك بيــن المؤسســات الحكوميــة 
والخاصــة مــن جهــة أخــرى لدعــم جهــود الدولــة المتفانيــة. فخــال العــام 2020، شــهد العالــم أزمــة صحيــة واقتصاديــة غيــر 
متوقعــة بســبب تفشــي جائحــة فيــروس كورونــا )كوفيــد- 19( المســتجد، حيــث كانــت روح التكاتــف والتعــاون هــي أهــم 

أســلحة المعركــة ضــد هــذا الوبــاء.

الكثيــر فــي ســبيل تحقيــق األمــان والرفاهيــة  زالــت تقــّدم  بــأن دولــة الكويــت لطالمــا بذلــت ومــا  نــدرك   »KIB« وألننــا فــي
لمواطنيهــا وكل شــخص يعيــش علــى أرضهــا، رأينــا أنــه مــن واجبنــا الوقــوف خلــف الدولة ومؤسســاتها لمواجهة هــذه الجائحة 
والتخفيــف مــن آثارهــا علــى الوطــن والمواطــن، وذلــك مــن خــال توجيــه برنامجنــا المجتمعــي نحــو تقديــم كافــة ســبل الدعــم 

المــادي والمعنــوي لقــرارات وإجــراءات الحكومــة الكويتيــة التــي أشــادت بهــا الكثيــر مــن الــدول والمنظمــات الدوليــة.

ومــن هنــا، قــام »KIB« خــال عــام 2020 بإعــادة هيكلــة برنامجــه الرائــد للمســؤولية االجتماعيــة لزيــادة التركيــز علــى المســاهمة 
فــي دعــم المبــادرات المجتمعيــة ضــد كورونــا ورفــع مســتوى الوعــي باإلجــراءات الوقائيــة، ممــا كان لــه دوراً رئيســيًا فــي دعــم 
القــرارات الحكوميــة وقوانيــن الدولــة، إلــى جانــب التأثيــر اإليجابــي علــى المجتمــع وأفــراده، باإلضافــة إلــى االســتمرار فــي خدمــة 
عمــاء »KIB« مــن خــال تنفيــذ أعمالنــا بأعلــى معاييــر الحرفيــة والمهنيــة وأخاقيــات العمــل، واضعيــن المحافظــة علــى صحــة 

العمــاء وســامة الموظفيــن فــي مقدمــة أولوياتنــا.

وفــي الختــام، ال يســعني إال أن أتقــدم بخالــص الشــكر وعظيــم التقديــر إلــى كافــة المســاهمين الذيــن وثقــوا بنــا رغــم التحديات 
التــي كنــا نواجههــا خــال عــام 2020 ممــا حفزنــا علــى بــذل المزيــد مــن الجهــود لتحقيــق أهــداف البنــك وتطلعاتــه االســتراتيجية. 
كمــا أن الشــكر موصــول لموظفينــا الذيــن دعمونــا فــي كل خطــوة وشــاركوا فــي تطبيــق القــرارات بــكل كفــاءة، ولعمائنــا 
الكــرام الذيــن تحلــوا بالصبــر وآمنــوا بقدرتنــا علــى تلبيــة احتياجاتهــم فــي مختلــف الظــروف واألوقــات، ممــا ســاعدنا علــى تجــاوز 

هــذه المرحلــة الدقيقــة بســام وأمــان.

مع خالص التحية والتقدير،

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

محمــد جــراح الصبــاح
رئيس مجلس اإلدارة
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الشركاء األعزاء،

تحية طيبة وبعد،

منــذ نشــأته، يولــي بنــك الكويــت الدولــي »KIB« اهتمامــًا كبيــراً بالمســؤولية االجتماعيــة والتضامــن المجتمعــي الــذي نعتبــره 
بمثابــة ضــرورة حتميــة لتحقيــق اإلصــاح والتغييــر اإليجابــي فــي عــدد كبيــر مــن المجــاالت فــي المجتمــع الــذي ننتمــي إليــه. 
كمــا أننــا نؤمــن دائمــًا بأهميــة الســماح لمؤسســات القطــاع الخــاص بالمشــاركة فــي قضايــا التنميــة المســتدامة إلــى جانــب 
منظمــات القطــاع الحكومــي، باعتبــار أن ذلــك يعــد جــزءاً أصيــًا مــن مبــادئ وأخاقيــات »KIB« المهنيــة والمجتمعيــة علــى حــٍد 

ســواء.

ــاه  ــانية تج ــال اإلنس ــي األعم ــاهمة ف ــع والمس ــة للمجتم ــاعدات المالي ــم المس ــط تقدي ــت فق ــة ليس ــؤولية االجتماعي إن المس
أفــراده، بــل هــي أبعــد مــن ذلــك بكثيــر، فهــي الشــعور بالمواطنــة والحــب والتقديــر والعرفــان لبلدنــا الحبيبــة الكويــت وشــعبها 
الكريــم، وهــو مــا يتمثــل مــن خــال المســاهمة فــي تعزيــز الممارســات والمبــادرات التــي تنعكــس إيجابيــًا علــى المجتمــع 

وكافــة شــرائح أفــراده فــي جميــع األوقــات والظــروف.

ومــن هــذا المنطلــق، اســتطاع أن يثبــت »KIB« خــال العــام 2020 وفــي ظــل ظــروف انتشــار فيــروس كورونــا )كوفيــد- 19( 
المســتجد، أنــه شــريكًا ومســاهمًا رئيســيًا فــي مواجهــة هــذه األزمــة وذلــك مــن خــال دعمــه وتبنيــه لكافــة اإلجــراءات االحترازيــة 
والوقائيــة التــي طرحــت مــن قبــل الحكومــة الكويتيــة والجهــات المعنيــة بالتصــدي للفيــروس، إلــى جانــب تطبيقــه لكافــة 
قــرارات بنــك الكويــت المركــزي وتقديمــه للدعــم المــادي والمعنــوي للمبــادرات المجتمعيــة التــي تدعــم اإلجــراءات الوقائيــة 

مــن أجــل إكمــال معركــة مواجهــة هــذا الفيــروس والخــروج منهــا بســام. 

فلقــد كان عــام 2020 عامــًا صعبــًا امتحننــا جميعــًا – دواًل ومجتمعــات وأفــراداً. ونحــن نفتخــر فــي »KIB« كوننــا لعبنــا دوراً إيجابيــًا 
وفعــااًل فــي تخفيــف أثــر األزمــة وتعزيــز حــس التاحــم االجتماعــي.

وفــي الختــام، البــد مــن اإلشــادة بجهــود كافــة مســاهمينا وموظفينــا وعمائنــا التــي ســاهمت فــي تجاوزنــا لعــام 2020 بنجــاح، 
وذلــك مــن خــال ثقتهــم بقراراتنــا والتزامهــم بكافــة اإلجــراءات والضوابــط االحترازيــة ممــا ســاعدنا علــى إكمــال عملنــا وتخطــي 

كافــة الحواجــز والصعوبــات معــًا.

واهلل ولي التوفيق،،،

كلمة نائب رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي

رائد جواد بوخمسين
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

7



8



”KIB“
في سطور

يقــّدم بنــك الكويــت الدولــي »KIB« الخدمــات المصرفيــة المتكاملــة وفقــًا ألحــكام الشــريعة اإلســامية مــن خــال شــبكة 
فروعــه الواســعة والمنتشــرة فــي جميــع أنحــاء دولــة الكويــت. ولطالمــا ســعى »KIB« إلــى التمّيــز فــي عملياتــه التشــغيلية مــن 
خــال توفيــر مجموعــة شــاملة مــن المنتجــات الحديثــة والحلــول المصرفيــة المبتكــرة التــي تتوافــق مــع أعلــى المعاييــر الدوليــة، 
إلــى جانــب تعزيــز خدماتــه الرقميــة التــي تلبــي احتياجــات عمائــه ومتطلباتهــم المتغيــرة علــى أكمــل وجــه ممكــن بمنتهــى 

الراحــة والســهولة.

ولقــد شــهدت مســيرة »KIB« الكثيــر مــن المحطــات الناجحــة التــي تؤكــد أنــه مصــرف متجــدد بامتيــاز ويســعى دائمــًا إلــى 
التطــّور وتقديــم األفضــل. ففــي عــام 1973، تأســس »KIB« بهــدف تلبيــة الحاجــة المتناميــة لوجــود بنــك متخصــص فــي القطــاع 
العقــاري، وعــرف بدايــة بإســم البنــك العقــاري الكويتــي. ثــم تحــّول فــي عــام 2007 إلــى بنــك إســامي متكامــل، فــي أول عمليــة 
تحــّول مــن بنــك متخصــص لبنــك يعمــل وفقــًا ألحــكام الشــريعة اإلســامية فــي الشــرق األوســط، وليصبــح أحــد أعمــدة القطــاع 
المصرفــي الكويتــي. أمــا فــي عــام 2018، بــدأ »KIB« فصــًا جديــداً عندمــا أطلــق عامتــه التجاريــة وهويتــه المؤسســية الجديــدة 
ــه  ــام 2020، توج ــي ع ــاة«. وف ــك للحي ــعار »بن ــت ش ــه تح ــة عمائ ــين تجرب ــى تحس ــدف إل ــل يه ــل األج ــامل وطوي ــج ش ــق برنام وف
»KIB« إلــى تســريع عملياتــه وإجراءاتــه نحــو تطبيــق خطتــه االســتراتيجية الراميــة إلــى تعزيــز بنيتــه التكنولوجيــة وتطويــر خدماتــه 
الرقميــة، وذلــك مــن خــال إعــادة هيكلــة نمــوذج أعمالــه وطــرح حلــول مصرفيــة إلكترونيــة جديــدة تجــذب أكبــر شــريحة ممكنــة 

مــن العمــاء وتناســب أســلوب حياتهــم العصــري.

يذكــر أن »KIB« يتمتــع بمكانــة مصرفيــة رائــدة علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي، وذلــك بفضــل إدارتــه الحكيمــة وفلســفة 
أعمالــه والقّيــم الرئيســية التــي يتبناهــا، هــذا إلــى جانــب اســتراتيجيته القائمــة علــى مجموعــة مــن المبــادئ والقّيــم التــي 
تتمثــل فــي: التعهــد بالحفــاظ علــى أعلــى مســتوى مــن المعاييــر األخاقيــة بكافــة المعامــات، المهنيــة عنــد التواصــل مــع 

ــة. ــر الرقابي ــامية والمعايي ــريعة اإلس ــكام الش ــزام بأح ــى االلت ــة إل ــاء، باإلضاف العم
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نشر الثقافة المصرفية والتعليم عن بعد...

ــة  ــة والمصرفي ــة المالي ــر الثقاف ــج »KIB« لنش ــى برنام ــوء عل ــليط الض ــة دون تس ــؤولية االجتماعي ــن المس ــث ع ــن الحدي ال يمك
ــادرة مــن نوعهــا فــي دولــة الكويــت تهــدف إلــى محــو األميــة  ــاره أول مب الــذي اشــتهر خــال الســنوات القليلــة الماضيــة باعتب
ــز الوعــي المصرفــي بيــن جميــع شــرائح المجتمــع والســيما الشــباب، حيــث يســعى هــذا البرنامــج إلــى تثقيــف  الماليــة وتعزي
الطلبــة بأهميــة االدخــار والتوفيــر وأساســيات اإلدارة الجيــدة للمــال ممــا يســاهم فــي تنميــة قدراتهــم المصرفيــة منــذ ســن 

ــاد. ــل للب ــتقبل أفض ــاء مس ــي بن ــه ف ــاد علي ــن االعتم ــل واٍع يمك ــاء جي ــؤدي لبن ــرة وي مبك

وفــي هــذا اإلطــار، قــام »KIB« خــال عــام 2020 باســتضافة مجموعــة مــن الطلبــة ذوي االحتياجــات الخاصــة فــي مقــره الرئيســي 
بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة لشــؤون ذوي اإلعاقــة بمحافظــة الجهــراء، حيــث أتــاح أمامهــم الفرصــة للقيــام بجولــة ميدانيــة فــي 
الفــرع الرئيســي للتعــرف عــن قــرب علــى طبيعــة العمــل المصرفــي، إلــى جانــب االطــاع علــى مهــام موظفــي البنــك. كمــا 
شــملت الزيــارة محاضــرة توعويــة قدمهــا فريــق البنــك لتثقيــف الطلبــة بكيفيــة إدارة حســاباتهم المصرفيــة وتعريفهــم بطريقــة 

إتمــام معاماتهــم، إلــى جانــب تشــجيعهم علــى العمــل فــي القطــاع المصرفــي مســتقبًا.

ومــن الجديــر بالذكــر، أن تعطيــل األعمــال بســبب انتشــار فيــروس كورونــا فــي البــاد لــم يمنــع »KIB« مــن إكمــال أهــداف برنامجــه 
هــذا، بــل اســتمر البنــك فــي نشــر التوعيــة الماليــة والمصرفيــة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي الخاصــة بــه، وذلــك مــن خــال 
تعريــف العمــاء بكيفيــة إتمــام معاماتهــم المصرفيــة عبــر اإلنترنــت وشــرح الخدمــات المتطــورة التــي يقدمهــا لهــم، باإلضافــة 

إلــى تنبيههــم مــن عمليــات الغــش واالحتيــال التــي قــد تصاحــب الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة.

وكجــزء مــن مســؤوليته تجــاه موظفيــه، قــام »KIB« أيضــًا بتقديــم البرامــج التدريبيــة للموظفيــن عــن بُعــد بهــدف إبقائهــم 
مطلعيــن علــى آخــر المســتجدات وتحديــث معلوماتهــم حــول المنتجــات والخدمــات التــي يوفرهــا البنــك، حيــث قامــت وحــدة 
التدريــب والتطويــر التابعــة إلدارة المــوارد البشــرية بتنظيــم برنامــج تدريبــي حضــره مجموعــة مــن موظفــي اإلدارة المصرفيــة 
لألفــراد عبــر تطبيــق Microsoft Teams ، وذلــك لتعزيــز مهاراتهــم وخلــق بيئــة عمــل قائمــة علــى ثقافــة التطــّور رغــم الظــروف 
االســتثنائية التــي كانــت تعيشــها البــاد. هــذا إلــى جانــب تقديــم الــدورات التدريبيــة المكثفــة للموظفيــن لتعزيــز قدراتهــم 
ومهاراتهــم اإللكترونيــة مــن أجــل مجــاراة التحــّول الرقمــي الجديــد فــي أعمــال البنــك والتعامــل مــع االبتــكارات الحديثــة التــي 

يتبناهــا بــكل ساســة.

مبادرات المسؤولية االجتماعية للعام 2020

استضافة مجموعة من الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في زيارة ميدانية لمبنى »KIB« الرئيسي 
ضمن برنامجه المتميز لنشر الثقافة المالية بين الشباب والطلبة
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مسؤوليتنا تجاه الكويت والمجتمع...

يحــرص  ولهــذا  والمجتمــع،  للوطــن  باالنتمــاء  بالشــعور  دائمــًا  مرتبــط  المجتمعيــة  المســؤولية  نجــاح  إن 
»KIB« دائمــًا علــى التفاعــل مــع المجتمــع الــذي ينتمــي إليــه مــن خــال تعزيــز مشــاركته فــي دعــم الفعاليــات 
واألنشــطة التــي تمــس مختلــف األفــراد وتأثــر عليهــم إيجابيــًا. كمــا يؤمــن »KIB« أن دور المؤسســات ال يقتصــر 
علــى تقديــم الدعــم المــادي فحســب، ممــا يجعلــه يســعى دائمــًا لالتــزام بأهــداف التنميــة المســتدامة وتوفيــر 

ــع. ــة للجمي ــة والبيئي ــة الصحي الحماي

وفــي ضــوء انتشــار فيــروس كورونــا وإعانــه جائحــة وفقــًا لمنظمــة الصحــة العالميــة، وقــرار بنــك الكويــت المركــزي بتأســيس 
صنــدوق بقيمــة 10 ماييــن دينــار كويتــي بمشــاركة البنــوك المحليــة لدعــم االحتياجــات الحكوميــة العاجلــة فــي مواجهــة هــذه 
األزمــة، وضــع »KIB« المســاهمة فــي مكافحــة الفيــروس علــى أجنــدة أعمالــه وتبــرع بمــا يقــارب النصــف مليــون دينــار كويتــي 
لدعــم صنــدوق بنــك الكويــت المركــزي ممــا ســاهم بشــكل كبيــر فــي تخفيــف األعبــاء عــن الدولــة واألفــراد والشــركات علــى حــٍد 
ســواء، وذلــك إيمانــًا منــه بــأن اإلنفــاق علــى مكافحــة هــذا الفيــروس يأتــي تحــت مظلــة برنامجــه الرائــد للمســؤولية المجتمعيــة 

ومــا هــو إال جــزء ال يتجــزأ مــن واجبــه تجــاه هــذا الوطــن المعطــاء الــذي لطالمــا قــدم الكثيــر ألبنائــه.

وحرصــًا مــن »KIB« علــى دعــم األفــراد والشــركات وتخفيــف أعبــاء هــذه المرحلــة عنهم، قــام بتنفيذ قــرار اتحاد المصــارف الكويتية 
الــذي أقــر بتأجيــل جميــع أقســاط التمويــل االســتهاكي واإلســكاني وأقســاط البطاقــات االئتمانيــة، إلــى جانــب تأجيــل أقســاط 
ــاح أو رســوم إضافيــة خــال  ــاراً مــن أبريــل 2020، مــع عــدم احتســاب أي أرب الشــركات الصغيــرة والمتوســطة لمــدة 6 أشــهر اعتب

هــذه الفتــرة علــى العمــاء.

ولمــا كان االهتمــام بالمســؤولية االجتماعيــة ليــس بعيــداً عــن الممارســات البيئيــة والحفــاظ علــى ســامة البيئــة مــن حولنــا، 
توجهــت أنظــار »KIB« خــال العــام 2020 إلــى المبــادرات البيئيــة التــي تســاهم فــي ترســيخ ســلوك مســؤول مــن قبــل األفــراد 
تجــاه البيئــة وتلفــت انتباههــم ألهميــة المحافظــة علــى بيئــة صحيــة ونظيفــة ومســتدامة. ومــن هــذا المنطلــق، أطلــق البنــك 
مبــادرة بيئيــة جديــدة مــن نوعهــا تحــت عنــوان »مــن أجــل الكويــت«، تمثلــت فــي طباعــة 500 حاويــة قمامــة كرتونيــة صديقــة 
للبيئــة مخصصــة إللقــاء الكمامــات والقفــازات المســتخدمة بداخلهــا، وذلــك بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة للبيئــة. وتــم توزيــع 
هــذه الحاويــات علــى مخــارج جميــع وزارات الدولــة والهيئــات الحكوميــة والمجمعــات التجاريــة والمستشــفيات الحكوميــة 
والخاصــة، ممــا يدعــم الجهــود الراميــة للحفــاظ علــى البيئــة الكويتيــة والمســاهمة فــي نشــر الوعــي حــول أهميــة التخلــص 

مــن وســائل الوقايــة مــن فيــروس كورونــا بطريقــة صحيــة ســليمة تجنبــًا لتفشــي الفيــروس أكثــر فــي البــاد.

كمــا أدرك »KIB« أن نجــاح المســؤولية االجتماعيــة ال يقتصــر علــى المبــادرات المجتمعيــة فقــط، بــل يجــب أن ينعكــس أيضــًا مــن 
خــال الممارســات التجاريــة، حيــث تــم اختيــاره ليكــون المديــر المشــترك ألول إصــدار مــن نوعــه لـــ »صكــوك اســتدامة« يصدرهــا 
البنــك اإلســامي للتنميــة بقيمــة 1.5 مليــار دوالر أمريكــي لمــدة خمــس ســنوات، بهــدف دعــم المشــاريع االجتماعيــة والتخفيــف 
مــن آثــار جائحــة فيــروس كورونــا )كوفيــد- 19( المســتجد فــي الــدول األعضــاء البالــغ عددهــا 57 دولــة، وذلــك لمســاعدتها فــي 
معالجــة اآلثــار الصحيــة واالقتصاديــة النتشــار الفيــروس تحــت عنــوان »الــرد، االســتعادة، ومعــاودة االنطــاق«. كمــا ســاهمت هــذه 
المبــادرة فــي تعزيــز دور »KIB« االجتماعــي علــى الصعيــد العالمــي ومكانتــه فــي الســوق االســتثماري علــى الصعيــد الدولــي.

إطاق مبادرة »من أجل الكويت« بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة لطباعة وتوزيع 500 حاوية قمامة 
كرتونية مخصصة إللقاء الكمامات والقفازات المستخدمة بداخلها
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األفراد في مقدمة أولوياتنا...

تجســيداً لسياســة المســؤولية االجتماعيــة التــي ينتهجهــا »KIB« والتزامــه بالتأثيــر اإليجابــي علــى حيــاة أفــراد المجتمــع كونــه 
الدعــم  إلــى تقديــم  المــادي  الدعــم  2020 أن مســؤوليته تجــاه المجتمــع تتعــدى  العــام  البنــك خــال  »بنــك للحيــاة«، أكــد 

المعنــوي فــي جميــع األوقــات، إلــى جانــب االهتمــام بصحــة األفــراد ووضــع المصلحــة العامــة فــوق كل اعتبــار.

وحينمــا كان العالــم يعيــش ظروفــًا اجتماعيــة اســتثنائية خــال أزمــة فيــروس كورونــا، تضاعفــت أهميــة المســؤولية االجتماعيــة 
وحساســيتها ممــا تطلــب تقديــم الدعــم المعنــوي الكبيــر لألفــراد وخاصــة خــال شــهر رمضــان المبــارك الــذي  مــن المعــروف 
أنــه شــهر الرحمــة الــذي يجمــع األهــل واألقــارب واألصدقــاء. ولذلــك أطلــق »KIB« إعانــه التلفزيونــي الرمضانــي للعــام 2020 
بعنــوان »راجعيــن للحيــاة« الــذي القــى إقبــااًل كبيــراً مــن الجمهــور خاصــة أنــه المــس مشــاعرهم فــي هــذه الفتــرة واشــتياقهم 
لعــودة الحيــاة إلــى طبيعتهــا. ولقــد ســلط اإلعــان الضــوء علــى الحنيــن واالشــتياق لتفاصيــل حياتنــا اليوميــة القديمــة، مــع 
الدعــاء هلل ســبحانه وتعالــى أن تمــر هــذه األزمــة بســام وأن ترجــع لحياتنــا الحيــاة مــن خــال العــودة إلــى ممارســة روتيــن أيامنــا 

العاديــة مثــل الذهــاب للعمــل، االســتمتاع بالتســوق، زيــارة المطاعــم، الســفر واالجتمــاع مــع األهــل بصحــة وعافيــة.

كمــا أطلــق البنــك أيضــًا حملتــه الرمضانيــة علــى وســائل التواصــل االجتماعــي التــي تضمنــت منشــورات حــول مجموعــة مــن 
المعلومــات الدينيــة والنصائــح الطبيــة التــي تتعلــق بالشــهر الفضيــل، ومــا يمكــن أن يمارســه الفــرد مــن رياضــة خــال التواجــد 
فــي المنــزل، إلــى جانــب تقديــم وصفــات طبــخ جديــدة بالتعــاون مــع مجموعــة مــن أمهــر الطهــاة وغيرهــا الكثيــر مــن المواضيــع 

الشيقة.

ولقــد كشــفت أزمــة كورونــا أهميــة النظــر فــي أولوياتنــا، حيــث وجــد »KIB« أن أعمالــه التجاريــة تعتمــد أساســًا علــى التزامــه 
بالمســؤولية تجــاه العامليــن لديــه وأفــراد المجتمــع، وأن كل األمــور األخــرى تعتبــر ثانويــة أمــام صحــة وســامة الموظفيــن 
والعمــاء. ومــن هنــا التــزم »KIB« بــكل جديــة فــي تطبيــق كافــة التدابيــر الوقائيــة التــي تمنــع انتشــار الفيــروس بيــن موظفيــه 
وعمائــه داخــل الفــروع، وذلــك مــن خــال توفيــر طاقــم طبــي خــاص لقيــاس درجــة الحــرارة والتأكد من وضــع الجميــع للكمامات 
والقفــازات قبــل دخــول الفــروع، إلــى جانــب إطــاق خدمــة حجــز المواعيــد عــن طريــق خدمــة Q-Matic عبــر تطبيــق الهواتــف 
الذكيــة، والتأكــد مــن دخــول عــدد محــدود مــن العمــاء إلــى الفــرع وتوفيــر مظــات خارجيــة لانتظــار أو إمكانيــة االنتظــار فــي 
الســيارة حيــث يقــوم الموظــف باســتدعاء العميــل مــن ســيارته. كمــا حــرص البنــك أيضــًا علــى تعقيــم كافــة الفــروع والمبنــى 
الرئيســي للبنــك وأجهــزة الســحب اآللــي بشــكل مســتمر، مــع توفيــر معقمــات اليديــن بجــوار كافــة أجهــزة الســحب ممــا يضمــن 

ســامة الجميــع.

ولمــا كان »KIB« يــرى أن مفهــوم المســؤولية االجتماعيــة ينــص فــي جوهــره علــى أن تخــدم المؤسســة العمــاء وتحقــق 
تناســب  بطريقــة  واحتياجاتهــم  مطالبهــم 
البنــك  قــام  خطــر،  ألي  تعريضهــم  دون  حياتهــم 
وإطــاق  اإللكترونيــة  المصرفيــة  خدماتــه  بتعزيــز 
مجموعــة جديــدة مــن الخدمــات المبتكــرة التــي 
تمكــن العمــاء مــن تنفيــذ معاماتهــم الماليــة 
أو  اإلنترنــت  عبــر  والســهولة  الراحــة  بمنتهــى 
لزيــارة  الحاجــة  دون  الذكيــة  الهواتــف  تطبيــق 
ــر شــبكة فروعــه وطريقــة  الفــرع. كمــا قــام بتطوي
ذات  جديــدة  فــروع  افتتــاح  خــال  مــن  عملهــا 
مفاهيــم حديثــة وتصاميــم مختلفــة كليــًا، بحيــث 
تكــون قــادرة علــى تقديــم الخدمــات المصرفيــة 
تكنولوجــي  بأســلوب  العمــاء  مــع  والتعامــل 
متطــّور وإنجــاز المعامــات بطريقــة أكثــر ساســة، 
مــن  بمجموعــة  الفــروع  هــذه  تزويــد  خــال  مــن 
التــي  التفاعليــة  والشاشــات  الرقميــة  األجهــزة 
فعاليــة  وأكثــر  ســريعة  خدمــة  تقديــم  تضمــن 

. ء للعمــا

حرص »KIB« على التقّيد بكافة التدابير الوقائية التي تمنع 
انتشار الفيروس بين موظفي البنك وعمائه داخل الفروع
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تمكين الشباب ورواد األعمال...

لطالمــا كان تمكيــن الشــباب ركنــًا أساســيًا مــن برنامــج »KIB« المجتمعــي الــذي يؤمــن بأهميــة االســتثمار 
بالكــوادر الوطنيــة الشــابة وضــرورة تســليح الطلبــة بالعلــم والمعرفــة. ولذلــك حــرص البنــك خــال العــام 
2020 علــى إعــادة هيكلــة برنامــج المســؤولية االجتماعيــة لديــه مــن خــال زيــادة التركيــز علــى التنميــة الوطنيــة 
للشــباب إيمانــًا منــه بالقيمــة المضافــة التــي يضيفونهــا للمجتمــع باعتبارهــم الشــريحة األكثــر تأثيــراً فــي 

مســتقبل البــاد.

ــه الســنوية دعمــه  ومــن أهــم مكونــات تمكيــن الشــباب دعــم الطلبــة ورعايــة مختلــف فعالياتهــم، حيــث قــّدم »KIB« كعادت
المــادي ورعايتــه لمجموعــة مــن مشــاريع تخــرج طلبــة كليــة الهندســة والبتــرول فــي جامعــة الكويــت لمســاعدتهم علــى 
المشــاركة فــي معــرض التصميــم الهندســي الســنوي. كمــا قــّدم أيضــًا رعايتــه لمعــرض الفــرص الوظيفيــة وأســبوع الطلبــة 
ــر مــن  ــة فــي جامعــة الكويــت بحضــور عــدد كبي المســتجدين للعــام 2020، والــذي نظمتــه رابطــة طلبــة كليــة العلــوم اإلداري
أعضــاء هيئــة التدريــس وخريجــي مختلــف الكليــات وطلبــة الثانويــة العامــة إلــى جانــب شــركات ومؤسســات القطــاع الخــاص، 
وذلــك لمنــح الطلبــة فرصــة االلتقــاء مــع الشــركات التــي توفــر لهــم فــرص عمــل مناســبة ممــا يســاعدهم علــى بــدء مشــوارهم 
المهنــي فــي بيئــة مثاليــة تلبــي طموحهــم. وحرصــًا مــن »KIB« علــى رســم البســمة وإســعاد الطــاب فــي مختلــف الظــروف، 
ــبكة  ــر ش ــم عب ــذي أقي ــه وال ــن نوع ــد م ــي 2019 – 2020 الفري ــام الدراس ــت للع ــة الكوي ــرج طلب ــل تخ ــية لحف ــه الرئيس ــّدم رعايت ق
اإلنترنــت تحــت عنــوان »جيــل الكورونــا: صانعــي المســتقبل«، متحديــًا كافــة الظــروف بهــدف تكريــم الخريجيــن الذيــن تعبــوا 
وســهروا الليالــي إلكمــال الســنة الدراســية بنجــاح رغــم الكثيــر مــن التحديــات التــي كانــوا يعيشــونها بســبب أزمــة فيــروس 

كورونــا.

وتماشــيًا مــع إيمانــه بأهميــة دعــم رواد األعمــال وتشــجيع الطاقــات الشــابة علــى االبتــكار ممــا يســاهم فــي نشــر ثقافــة تأســيس 
المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة، إلــى جانــب تحســين بنيــة ســوق العمــل وتنويــع االقتصــاد الكويتــي، قــّدم »KIB« خــال العام 
2020 رعايتــه الرئيســية لملتقــى المناقصــات للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة، والــذي نظمتــه شــركة امتــداد تحــت رعايــة 
الجهــاز المركــزي للمناقصــات العامــة فــي حديقــة الشــهيد – المرحلــة الثانيــة ، هــذا إلــى جانــب منحــه قروضــًا وتمويــات ميســرة 
ألصحــاب المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة والعمــاء والشــركات المتضــررة مــن أزمــة فيــروس كورونــا بحســب الشــروط 
التــي أقرهــا بنــك الكويــت المركــزي ممــا ســاهم فــي دعــم مشــاريع الشــباب ودفــع عجلــة التنميــة االقتصاديــة، باإلضافــة إلــى 
المحافظــة علــى العمالــة الوطنيــة وزيــادة نســبتها ومنــع تفاقــم األوضــاع أو تحــّول أزمــة الســيولة قصيــرة األمــد إلــى أزمــة مــاءة 

ماليــة، وانســياب التدفقــات النقديــة بيــن القطاعــات.

كمــا يحــرص »KIB« دائمــًا علــى تمكيــن الشــباب فــي المجــال الرياضــي، حيــث قــّدم رعايتــه الرســمية لفئــة الشــباب )الرجــال( 
فــي بطولــة العالــم للدراجــات المائيــة 2020، والتــي اســتضافتها الكويــت علــى شــاطئ المارينــا للمــرة األولــى برعايــة ســامية 
مــن حضــرة صاحــب الســمو أميــر البــاد الراحــل الشــيخ/ صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح، طيــب اهلل ثــراه، ونظمــت البطولــة 

البحريــة  الرياضــات  نــادي  مــع  بالتعــاون 
مــن  عــدد  مــع  وبالشــراكة  الكويتــي 
ســعيه  يعكــس  ممــا  الدوليــة،  الجهــات 
علــى  البحريــة  بالرياضــة  االرتقــاء  إلــى 
تطويــر  عــن  فضــًا  المحلــي،  الصعيــد 
فــي  األولمبيــة  الرياضــات  مســتوى 
الكويــت. كمــا قــّدم البنــك أيضــًا رعايتــه 
الدوليــة  الكويــت  لبطولــة  الرئيســية 
)موتوكــروس  الناريــة  الدراجــات  لرياضــة 
الدولــي  النــادي  نظمهــا  والتــي   ،)2020
والدراجــات  الســيارات  لرياضــة  الكويتــي 
الدولــي  النــادي  مــع  بالتعــاون  اآلليــة 
علــى  وذلــك  للســيارات،  الكويتــي 
مدينــة  فــي  الدوليــة  موتوكــروس  حلبــة 

المحــركات. لرياضــة  رعاية »KIB« لبطولة الكويت الدولية الكويــت 
لرياضة الدراجات النارية )موتوكروس 2020(
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علــى الرغــم مــن الظــروف االســتثنائية، فقــد كان عــام 2020 عامــًا مليئــًا بالنجاحــات، حيــث تــوج »KIB« بالعديــد مــن الجوائــز 
والتكريمــات المتميــزة التــي أضافهــا البنــك إلــى ســجله الحافــل باإلنجــازات والنجاحــات المشــرفة. ومــن أبــرز هــذه الجوائــز علــى 
صعيــد المســؤولية االجتماعيــة حصــول »KIB« علــى »جائــزة اإلبــداع فــي المســؤولية االجتماعيــة« تقديــراً للبصمــة المميــزة 
التــي تركهــا فــي الفتــرة األخيــرة مــن خــال الحمــات اإلعانيــة واإلعاميــة التــي قدمهــا أثنــاء فتــرة جائحــة كورونــا، كمــا حصــل 
كذلــك علــى جائــزة »إعــان المســؤولية االجتماعيــة« لحفــل التخــرج االفتراضــي الــذي رعــاه البنــك بالتعــاون مــع عــدة شــركات 
أخــرى وكاهمــا مــن حفــل جائــزة الكويــت لإلبــداع لعــام 2020 بنســخته الثامنــة والــذي ينظمــه الملتقــى اإلعامــي العربــي 

ســنويًا.

مــن ناحيــة التميــز واإلبــداع، فقــد حصــد »KIB« ثــاث جوائــز فــي حفــل جائزة الكويت لإلبــداع لعــام 2020، اثنين منهما مــن الجوائز 
التنافســية ألفضــل اإلعانــات التلفزيونيــة المرئيــة، أولهمــا: »جائــزة اإلبــداع عــن فئــة التمّيــز فــي التأثيــر« عــن إعــان »شــتعرف عنــا« 
الــذي قدمــه البنــك بمناســبة االحتفــال باليــوم الوطنــي الكويتــي للعــام 2020، والجائــزة الثانيــة هــي: »جائــزة اإلبــداع عــن فئــة 
التمّيــز فــي المحتــوى« عــن إعــان »يــا جامــع النــاس« الــذي قدمــه البنــك خــال شــهر رمضــان المبــارك للعــام 2020. أمــا الجائــزة 
الثالثــة فقــد كانــت مــن نصيــب المديــر العــام للخدمــات المصرفيــة لألفــراد فــي البنك، عثمــان توفيقي، الــذي نال »جائــزة النجاح 
والتمّيــز للشــخصيات للعــام 2020«. هــذا إلــى جانــب حصــول البنــك علــى جائــزة »أفضــل بنــك مــن حيــث تصميــم الفــروع للعــام 
2020« مــن االتحــاد الدولــي للمصرفييــن العــرب، وذلــك ضمــن ســياق حفــل توزيــع جوائــز التمّيــز واإلنجــاز المصرفــي العربــي 
لعــام 2020 تقديــراً لتصميــم فروعــه الجديــدة التــي تتبنــى أحــدث التقنيــات التكنولوجيــة المتطــورة، وااللتــزام بتقديــم تجربــة 

مصرفيــة ســهلة وآمنــة للعمــاء، إلــى جانــب تطبيــق التصميــم المعمــاري الفريــد مــن نوعــه والتخطيــط الهندســي المتميــز.

كمــا فــاز »KIB« أيضــًا بجائــزة »أفضــل بنــك إســامي فــي الكويــت« للعــام الســابع علــى التوالــي، إلــى جانــب جائزة »البنــك األكثر 
أمانــًا فــي الكويــت«، وذلــك ضمــن ســياق الجوائــز التــي تمنحهــا هيئــة التحريــر فــي مجلــة »وورلــد فاينانــس« للعــام 2020، تقديــراً 
لمــا يتمتــع بــه البنــك مــن جــودة عاليــة فــي الخدمــات والمنتجــات المصرفيــة اإلســامية المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية، 
وااللتــزام بأعلــى معاييــر األمــن واألمــان فــي حمايــة الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة. هــذا باإلضافــة إلــى حصولــه علــى جائزتيــن 
مــن مجلــة كابيتــال فاينانــس انترناشــونال، وهمــا جائــزة »البنــك اإلســامي األســرع نمــواً فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا« 
لعــام 2020، وذلــك للعــام الخامــس علــى التوالــي، وجائــزة »أفضــل بنــك متوافــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية فــي الشــرق 

األوســط وشــمال أفريقيــا« لعــام 2020، وذلــك للعــام الســادس علــى التوالــي.

وعلــى صعيــد الصفقــات واإلنجــازات الماليــة، فــاز »KIB« بجائزتيــن مــن فئــة »صفقــات العــام« مــن مجلــة إســاميك فاينانــس 
نيــوز )IFN( وهمــا جائــزة »صفقــة العــام لقطــر« وجائــزة »الصفقــة التنظيميــة«، وذلــك عــن مشــاركته كمديــر رئيســي مشــترك 
وحافــظ ســجات مشــترك للصكــوك التــي أصدرهــا بنــك قطــر الدولــي اإلســامي بقيمــة 300 مليــون دوالر أمريكــي ضمــن 
الشــريحة األولــى اإلضافيــة لــرأس المــال، وهــي صكــوك غيــر قابلــة لاســترداد لمــدة 5 ســنوات، حيــث يعتبــر هــذا اإلصــدار األول 

مــن نوعــه فــي دولــة قطــر.

أيضــًا علــى جائزتيــن ضمــن جوائــز  كمــا حصــل 
والتــي  اإلســامي  للتمويــل   The Asset Triple A
تمنحهــا مجلــة »ذا أســيت«، الرائــدة فــي المجــال 
المالــي فــي آســيا والمحيــط الهــادئ، وهمــا: جائــزة 
»أفضــل صكــوك رأســمال مصرفيــة فــي الكويــت« 
األولــى  الشــريحة  ضمــن  صكــوكًا  إلصــداره 
ــة رأس  ــار كفاي اإلضافيــة لــرأس المــال حســب معي
المــال )بــازل 3(، وجائــزة »أفضــل صكــوك مصرفيــة 
رأســمالية فــي قطــر« وذلــك أيضــًا عــن مشــاركته 
كمديــر رئيســي مشــترك وحافــظ ســجات مشــترك 
الدولــي  قطــر  بنــك  أصدرهــا  التــي  للصكــوك 

اإلســامي.

فقــد  الشــخصية،  الجوائــز  مســتوى  علــى  أمــا 
حصــد رئيــس مجلــس إدارة البنــك، الشــيخ/ محمــد 
األعمــال  إدارة  فــي  »الريــادة  جائــزة  الصبــاح،  جــراح 
وخدمــة المجتمــع« لعــام 2020، بينمــا حصــل أيضــًا 
التنفيــذي  والرئيــس  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب 
رائــد جــواد بوخمســين، علــى جائــزة  البنــك،  فــي 
»أفضــل قائــد ذو رؤيــة فــي االســتراتيجية والتحــّول« 

وكاهمــا مــن قبــل مجلــة »وورلــد فاينانــس«.

الجوائز والتكريمات

رائد بوخمسين مع نخبة من قيادات البنك خال توقيع إصدار 
صكوك ضمن الشريحة األولى اإلضافية
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ــث  ــة، حي ــة والخاص ــة العام ــات التجاري ــراد والمؤسس ــة األف ــق كاف ــى عات ــع عل ــي يق ــب وطن ــة واج ــؤولية االجتماعي ــر المس تعتب
ــر لهــم  عليهــم جميعــًا العبــور فــي قــارب واحــد والعمــل معــًا كفريــق متناغــم فــي ســبيل خدمــة وطنهــم المعطــاء الــذي وّف

جميــع اإلمكانــات والمقومــات للوصــول إلــى مــا هــم عليــه اليــوم.

ونحــن فــي »KIB« نعدكــم بأننــا ســوف نســتمر فــي تكريــس كافــة جهودنــا وتوحيدهــا فــي ســبيل إشــاعة ثقافــة المســؤولية 
الجماعيــة والتكافــل االجتماعــي بيــن مكونــات المجتمــع، حيــث أننــا نــدرك تمامــًا أهميــة تبنــي ثقافــة الدمــج بيــن المســؤولية 
االجتماعيــة والممارســات التجاريــة ليــس فقــط أثنــاء حــاالت الطــوارئ واألزمــات، بــل أن مبــدأ الدمــج مطلــوب فــي كل األوقــات، 

كونــه يشــكل ركنــًا أساســيًا وهامــًا فــي قــدرة المجتمعــات علــى التطــّور وتحقيــق التنميــة المســتدامة باســتمرار.

الخاتمة
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رعاية مشروع تركيب وصيانة المرابط البحرية حول الجزر 
الجنوبية وأهم مواقع الشعاب المرجانية في الباد

رعاية حفل التخرج االفتراضي لطلبة الكويت من دفعة 2020 

دعم الكوادر الوطنية وتأهيلهم بأبرز 
الدورات المهنية
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إنتاج إعان »شتعرف عنا« لليوم الوطني 2020 

المشاركة في إبراز إجراءات إجاء أبناء الكويت 
ورجوعهم للوطن ودور الصفوف األمامية

إنتاج إعان »يا جامع الناس« لشهر 
رمضان المبارك 2020
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بثقتـكـم تستمر مسيرة نجاحاتنـا

البنك األكثر أمانًا في الكويت
Most Secure Bank in Kuwait

أفضل بنك إسالمي في الكويت
Best Islamic Bank in Kuwait
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أفضل بنك متوافق مع 
أحكام الشريعة اإلسالمية

في الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا لعام 2020

البنك اإلسالمي األسرع نموًا
في الشرق األوسط

وشمال أفريقيا لعام 2020

Best Shari’a-Compliant Bank
in the Middle East & North 

Africa for 2020

Fastest Growing Islamic Bank
in the Middle East & North 

Africa for 2020
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Qatar
Deal of the Year

Regulatory
 Capital Deal of the Year

صفقة العام لقطرالصفقة التنظيمية

20192019
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مدير رئيسي مشترك وحافظ
سجالت مشترك للصكوك في قطر

Bookrunner and Lead

Manager Award

أفضل صكوك رأسمال مصرفية
في الكويت

Best Capital Sukuk

2120



جائزة اإلبداع في المسؤولية االجتماعية
Creativity in Social Responsibility

إعالن شهر رمضان المبارك - فئة المحتوى
Content Award - Ramadan Television Commercial

إعالن اليوم الوطني - فئة التأثير
Impact Award - Kuwaiti National Day Television Commercial

2219



أفضل بنك في تصميم الفروع 2020
Best Bank in Terms of Branch Design 2020

 Our Success Journey is Built on
Your Trust
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“Shtaaref Anna” TVC production for Kuwait 
National Day 2020

Contributing to showcasing the process 
of evacuating Kuwaiti citizens and their 
safe return to their homeland, as well as 
the role of frontliners

“Ya Jami’ Al-Nas” TVC production for the holy 
month of Ramadan 2020
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Supporting national talents and providing them with 
opportunities for professional development

KIB’s sponsorship of Kuwait’s 2020 
Virtual Graduation Ceremony

KIB’s sponsorship of the installation and maintenance project for marinas around
southern islands; an important site for coral reefs in Kuwait
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Social responsibility is a national and moral duty that pertains not only to business organizations 
but also to everyone whose actions impacts the environment. Both individuals and business 
organizations have an obligation to work together to improve the society and the environment 
through transparent and ethical behavior that contributes to the sustainability of resources.

At KIB, we pledge to constantly devote our efforts towards promoting and integrating a culture of 
collective responsibility and social solidarity into the components of the society. We are keenly aware 
of the value of fostering a culture of integration between social responsibility and business practices, 
not only during emergencies and crises, but at all times. In fact the principle of integration is a key 
pillar in enabling societies to evolve, while at the same time achieve sustainable development.

Social Responsibility: 
A Keystone Obligation
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Despite the unprecedented challenges of 2020, it was another year of well-documented recognition 
and awards. One of the most prominent recognitions the Bank has added to its already-impressive 
list of awards was the “Creativity in Social Responsibility” award, which recognized the significant 
and meaningful impact the Bank has left on people through its media campaigns amid the pandemic. 
KIB also received the ”Social Responsibility“ award for the virtual graduation ceremony sponsored 
by the Bank, both at the 8th Kuwait Creative Advertisement Award ceremony organized by the Arab 
Media Forum annually.

Moreover, KIB won three awards at the Kuwait Creativity Awards 2020, two of which were 
competitive awards for the best visual TV Commercial Creativity category. The first award was 
the “Creativity Award for Excellence in Impact” for its most influential TVCs of the year: “Shtaaref 
Anna” commercial marking the celebration of Kuwait National Day 2020, and the second was the 
“Creativity Award for the Excellence in Content” category for “Ya Jami’ Al-Nas” released during 
the holy month of Ramadan 2020. The third award went to Othman Tawfeqe, General Manager 
of KIB’s Retail Banking Department, who was awarded the “Success and Excellence Award for 
Personalities for the Year 2020”. Furthermore, the Bank nabbed the “Best Bank in Terms of Branch 
Design 2020” award from World Union of Arab Banks (WUAB) at the 2020 Arab Banking Excellence 
and Achievement Awards ceremony based on key criteria, including: adopting the latest advanced 
technology, committing to providing an easy and safe banking experience for customers, as well 
as implementing unique architectural design concepts and engineering planning for its branches.

KIB also garnered the “Best Islamic Bank in Kuwait” award for the seventh consecutive year, 
in addition to being named the “Safest Bank in Kuwait” for 2020 by the editorial panel of World 
Finance. The awards came in acknowledgement of the Bank’s quality Sharia-compliant financial 
products and services, in addition to following the highest safety and security standards to protect 
its e-banking services. In addition, the Bank received two awards from Capital Finance International 
(CFI.co): ”Fastest Growing Islamic Bank (MENA 2020)“ for the fifth consecutive year and ”Best 
Sharia-Compliant Bank (MENA 2020)“ for the sixth consecutive year.

With respect to financial accomplishments, the Bank won “Qatar Deal of the Year” and “Regulatory 
Deal of the Year” awards from the annual Islamic Finance News (IFN) awards, in recognition of 
its role as a joint lead manager and joint Bookrunner in the $300 million Additional Tier 1 (AT1) 
perpetual non-call 5-year unrated Sukuk issuance for Qatar International Islamic Bank (QIIB); the 
first such issuance of its kind from Qatar.

Additionally, KIB won two awards from 
“The Asset Triple A” Islamic Finance 
Awards – an awards program organized 
by The Asset Magazine, Asia-Pacific’s 
leading financial publication. The Bank 
was awarded the “Best Bank Capital 
Sukuk in Kuwait” following the Additional 
Tier 1 Sukuk issuance under the capital 
adequacy ratio (Basel III), as well as the 
“Best Bank Capital Sukuk in Qatar” for its 
role as a Joint Lead Manager and Joint 
Bookrunner in the Additional Tier 1 (AT1) 
perpetual non-call 5-year unrated Sukuk 
issuance for Qatar International Islamic 
Bank (QIIB).

The Additional Tier 1 Sukuk issuance under the 
capital adequacy ratio (Basel III)

Recognitions & Awards
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  Empowerment of Youth and Entrepreneurs
Youth empowerment has long been one of the main cornerstones of KIB’s social 
responsibility program, driven primarily by the Bank’s belief in the need to invest in 
young national talents, as well as the importance of providing students with access to 
education. The Bank was therefore keen to restructure its 2020 social responsibility 
program with greater focus on the development of national youth, believing in the 
great value they add to their society and the future of their country. 

A key factor in youth empowerment is supporting students and their various activities. As it does 
every year, KIB sponsored a number of graduation projects for students from the College of 
Engineering and Petroleum at Kuwait University. The Bank supported students participating in the 
University’s Engineering Design Exhibition, in addition to sponsoring a career fair and orientation 
week for the academic year 2020, organized by the College of Business Administration (CBA) 
Student Union at Kuwait University. The career fair was attended by a large group of faculty 
members, graduates of various colleges, high school students, as well as representatives from 
various institutions, with an aim to introduce students and graduates to the right job opportunities, 
thereby supporting them as they start their careers in adequate work environments that would 
fulfil their aspirations.

Furthermore, as part of KIB’s ongoing efforts to support students and celebrate their 
achievements regardless of the circumstances, KIB served as a key sponsor of Kuwait’s 2020 
Virtual Graduation Ceremony, entitled “The Corona Generation: Future Makers.” The event was 
held to honor graduates who worked hard to finish the school year successfully, despite the 
challenges imposed by the coronavirus pandemic.

Moreover, as part of its duty towards the community, the Bank embraces an all-encompassing  
social responsibility program that seeks to improve the local labor market and diversify the 
economy, as well as increase private sector participation in boosting economic development. 
In this view, KIB offered its main sponsorship to the Tenders Forum for SMEs, which was 
organized by Emtidad Co. under the patronage of the Central Agency for Public Tenders at 
Shaheed Park Phase 2. The Bank also provided companies affected by the COVID-19 crisis 
with access to flexible financing solutions in accordance with the conditions approved by CBK, 
which contributed to strengthening the Bank’s overall liquidity position as well as diversifying 
long-term funding. Throughout 2020, KIB continued to support SMEs and do its part to help 
boost the local labor market, by promoting the active participation of both the private sector 
and younger generations in driving the national economic development. These initiatives were 
ultimately rolled out as a short-term liquidity support to minimize risk on contractual cash flows.

During 2020, KIB also continued to provide support to local young athletes, including by  offering 
its official sponsortship to the youth (male) category of the World Jet Ski Championship, which 
was held at the Marina Beach under 
the patronage of His Highness the late 
Emir of Kuwait. The championship was 
organized in cooperation with the Kuwaiti 
Marine Sports Club, in partnership with 
a number of international entities. The 
sponsorship reflected KIB’s eagerness 
towards promoting water sports at the 
local level, as well as efforts to help support 
a promising generation of young athletes 
who can compete at the international 
level. The Bank also sponsored Kuwait 
International Motocross Championship 
2020, which was co-organized by Kuwait 
International Automobile Club (KIAC) 
and Kuwait Motor Sports Club and was 
held at Kuwait Motor Town.

KIB’s sponsorship of Kuwait International 
Motocross Championship 2020
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Individuals: Our Top Priority
KIB lives up to its slogan ‘Bank for Life’ by remaining committed to its social responsibility ethos and 
working towards improving people’s lives. During 2020, KIB sought to maximize its social responsibility 
efforts and go beyond financial and material support, as the Bank set out to provide ongoing moral 
support to people within its community, in addition to its staunch efforts to prioritize their health and 
safety at all times. 

In line with the principles of corporate social responsibility and efforts to provide community support 
in every way possible, businesses have embarked on an effort to support people in coping with the 
pandemic amidst the disruption of social activities, especially during the holy month of Ramadan – the 
month of mercy that brings family, relatives and friends together. In Ramadan 2020, KIB garnered 
enormous success with the launch of its Ramadan 2020 TV commercial entitled “Hope for Life”, which 
was widely received by the public, offering them an air of hope and optimism during this difficult time. 
The content stirred feelings of nostalgia and longing for life as we know it, while praying to God for this 
crisis to pass and for people to go back to their pre-COVID-19 routines, including going back to work, 
shopping, visiting restaurants, traveling and enjoying safe family gatherings. 

Moreover, the Bank launched a Ramadan campaign on social media, featuring religious facts as well 
as health and fitness tips to follow at home during to the Holy Month.In addition, the Bank launched a 
digital cooking series highlighting recipes provided by a group of the most popular chefs in Kuwait. 

The coronavirus crisis has indeed proven the importance of shifting strategies and reshuffling priorities. 
For that reason, KIB acknowleges that successful businesses are often measured by their commitment to 
social responsibility towards employees and community members. Additionally, the Bank understands 
that all other matters are secondary to the health and safety of employees and customers. As part 
of KIB’s efforts towards halting the spread of coronavirus, the Bank was adamant when it came to 
adhering to its responsibility, not only towards its employees and customers but also towards the 
community and the environment in which it operates. KIB therefore put in place a set of preventive 
measures across its head office and branches, where all employees and customers get screened to 
ensure they are symptom-free and wearing face masks and gloves. Moreover, the Bank launched a 
service that allows customers to pre- book appointments on Q-Matic via their smartphones, alongside 
undertaking other precautionary protocols such as allowing only a limited number of customers inside 
the branch, as well as waiting in the car rather than in the branch. Furthermore, all branches, as well 
as Bank’s main building and all ATM machines constantly get sterilized, with hand sanitizers provided 
next to all ATM machines in order to ensure the safety of everyone.

Since KIB believes that the concept of social responsibility entails providing an impeccable banking 
experience that complements their unique 
lifestyle, the Bank set in place a digital 
transformation strategy to deliver an easy 
and convenient banking experience to its 
customers, while keeping them safe from 
the potential risks of in-person banking. 
By introducing a range of digital banking 
solutions, KIB enabled customers to carry 
out their banking transactions with ease 
and convenience - online or via smartphone 
application - without having to leave their 
homes. KIB also rolled out improvements 
to its branch network and its operating 
structure by opening new branches with 
advanced concepts and unique designs, 
so that it is able to provide banking services 
to its customers in a more technologically-
advanced manner. The branches were 
equipped with a range of digital devices 
and interactive screens to ensure faster and 
more efficient services to customers. KIB’s adherence to preventive measures to halt the spread of 

COVID-19 among employees and customers across branches
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Our Responsibility Towards Kuwait and its People
Embracing socially responsible policies is strongly associated with the sense of 
national belonging and meaningful connection with the community. For that reason, 
KIB is always keen to engage with the community to which it belongs, frequently 
supporting events and activities that have a positive impact on Kuwait’s society. KIB 
also believes that the role of institutions is not limited to providing material support; 
thus, the Bank remains dedicated to realizing its sustainable development goals, in 
addition to safeguarding human health and promoting environmental wellness.

In light of the coronavirus outbreak and the declaration of a pandemic by the World Health 
Organization (WHO), the Central Bank of Kuwait (CBK) made a decision to set up a KD 10 million 
fund to be financed by Kuwaiti banks to back up government efforts to combat the pandemic. 
Within this context, KIB put forward a proactive agenda for supporting the CBK’s fund and efforts, 
including the contribution of half a million dinars to ease the burdens incurred by the country, 
individuals and companies alike. KIB continues to believe that financing the government’s efforts 
in fighting the pandemic comes in line with its leading social responsibility program, serving as an 
integral part of the Bank’s duty towards a country whose generosity is absolutely exemplary. 

With the aim of supporting individuals and companies affected by this crisis, KIB implemented 
the decision of the Kuwait Banking Association to defer payments of consumer financing, housing 
financing and credit cards, in addition to postponing financing repayments for SMEs for a period of 
six months starting April 2020, without incurring any additional profits as a result of the postponement.

The integration of social responsibility with environmental sustainability has potential to deliver 
significant benefits to businesses, society and the environment. In this light, KIB focused on 
environmental initiatives that nurture responsible behaviors and attitudes in individuals towards 
maintaining a healthy, clean and sustainable environment. In this spirit, the Bank launched a new 
environmental initiative entitled ”For Kuwait“, which included producing 500 trash bins for the 
disposal of used face masks and gloves, in collaboration with the Environment Public Authority 
(EPA). These eco-friendly trash bins were distributed across all the ministries of Kuwait, as well as 
government agencies, shopping malls and government and private hospitals. The initiative was 
aimed at supporting the joint efforts of KIB and the EPA in protecting the environment of Kuwait and 
raising awareness about the importance of safe disposal of personal protective equipment (PPE) in 
helping curb the spread of the new coronavirus.

KIB recognizes that social responsibility practices must transcend community initiatives, mainly 
since its notions should be reflected in all its business practices. Therefore, the Bank made a 
decision to act as Co-Manager for the noteworthy issuance of ‘Sustainability Sukuk’ by the Islamic 
Development Bank (IsDB) this June, with a value of USD 1.5 billion for a period of five years and 
an aim to mitigate the effects of COVID-19 for IsDB member states. Under the title “Response, 
Recovery, and Restarting”, the issuance was the first of its kind and the first-ever AAA-rated 
‘Sustainability Sukuk’ in the global capital markets, in addition to being the first Sukuk dedicated to 
addressing the socio-economic implications of the pandemic.

The proceeds from the debut ‘Sustainability 
Sukuk’ were exclusively deployed by IsDB 
towards social impact projects under its 
Sustainable Finance Framework, with a focus 
on ‘access to essential services’ and ‘SME 
financing and employment generation’ for its 
57-member states, aimed at assisting them 
in tackling the effects of the pandemic. The 
Sukuk is one of the many initiatives undertaken 
by IsDB as part of its wide-ranging response 
to COVID-19. Consequently, the initiative 
has contributed to reinforcing KIB’s global 
social role and position in the international 
investment market.  

The launch of ”For Kuwait“ in collaboration with the Environment Public Authority for producing and 
distributing 500 trash bins for the disposal of used face masks and gloves
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 Promoting Financial Literacy Through Distance Learning
It is not possible to talk about social responsibility without highlighting the unique financial literacy 
program that KIB had launched a few years ago. A first-of-its-kind in Kuwait, the program aims 
to spread financial and banking awareness amongst diverse segments of Kuwait’s community, 
particularly youth and children. The program was designed to introduce children to the concepts 
of budgeting and saving, banking transactions, managing money and its many usages at an early 
age, thereby building a generation that is well-poised to lead the way for a better future.

Highlighting the inclusivity of its financial literacy program, and in collaboration with the Public 
Authority of the Disabled in Al Jahra Governorate, KIB invited a group of students with disabilities 
to its head office earlier this year, where students were given the opportunity to explore the world 
of banking and its various functions. Moreover, the Bank’s team delivered an educational lecture 
to acquaint students with the value of saving and the importance of budgeting at an early age, in 
addition to encouraging them to pursue their career in banking in the future.

It serves to note that the disruption of operations due to the outbreak of coronavirus in the country 
did not prevent KIB from realizing its social responsibility program objectives; the Bank remained 
committed to spreading financial and banking awareness across its social media platforms, by 
introducing customers to e-banking and laying special emphasis on its many advantages, in 
addition to alerting them to the risks of fraudulent activities.

KIB›s social responsibility program and its positive impact continues to play a big role in employee 
motivation. In this respect, the Bank has been implementing new development strategies related 
to human resources, by providing remote training programs to keep employees up-to-date with the 
products and services provided by the Bank. The Training and Development Unit under the Human 
Resources Department organized a training program for a group of employees from the Retail 
Banking Department through the Microsoft Teams app, in order to boost their morale, improve their 
skills and create a progress-driven work environment despite the circumstances in the country. The 
training courses were aimed at providing KIB employees with the skills required for keeping pace 
with the Bank’s adopted innovations and digital transformation approach.

A group of students with disabilities visiting KIB headquarters as part of the 
Bank’s leading financial literacy program for students and youth

2020 CSR Initiatives 
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Kuwait International Bank (KIB) provides integrated banking services in accordance with Islamic 
Shari’ah through its extensive branch network across Kuwait. The Bank has always strived to excel 
in its operations by providing a comprehensive range of modern products and innovative banking 
solutions that meet the highest international standards, in addition to continuously enhancing its  
services to meet the ever-changing needs of its customers and offer the most convenient banking 
experience possible.

Over the years, KIB has hit key milestones that reflect the Bank’s pursuit of innovative development 
approaches, in addition to providing the best-in-class banking experiences to its customers. In 
1973, the Bank was established with the aim of meeting the market need for real estate investment 
banking, where it was initially called Kuwait Real Estate Bank. In 2007, KIB’s transformation into 
an Islamic Bank marked the first transformation of its kind in the Middle East, as the Bank evolved 
into a full-service bank operating according to Islamic Shari’ah and began to establish itself as a 
pillar in Kuwait’s banking industry. In 2018, KIB embarked on a new chapter; unveiling a whole 
new brand and corporate identity. The Bank adopted a new strategic direction which comprised 
a comprehensive and long-term program aimed at optimizing the customer experience under the 
slogan ‘Bank for Life’. In 2020, KIB set a strategic plan for enhancing its technological base and 
introducing new e-banking solutions – aiming to satisfy the largest possible segment of customers 
and provide products and services uniquely designed to suit the needs of their contemporary 
lifestyle.

It is worth mentioning that KIB’s business philosophy is a reflection of its key business objectives 
that enabled the Bank to maintain its leading position in the banking industry. The philosophy 
is chiefly built on: operational excellence, customer focus, innovative products, and delivering 
outstanding service.

KIB believes in a set of core values and adopts a unique philosophy which sets it apart within the 
highly-competitive Islamic market. Every facet of the Bank’s operations reflects its core values, 
namely: commitment to maintaining the highest level of ethical standards in all transactions; 
professional integrity while interacting with customers; compliance with the provisions of the Islamic 
Shariah; and adherence to regulatory compliance.

About
KIB
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Dear Partners,

Since its inception, KIB has attached great importance to social responsibility and community 
engagement, which we have always considered to be imperative notions for achieving development 
and positive change across society. As an integral part of KIB’s moral code and values, we 
have always believed in the virtues of private organizations actively participating in sustainable 
development alongside government-sector organizations.

Social responsibility is not just about providing society with financial support and contributing to 
humanitarian action – it is about a sense of active citizenship, affection, appreciation and gratitude 
towards our beloved Kuwait and its gracious people. This fact is mirrored in the promotion of 
practices and initiatives that generate positive impact for all segments of society - at all times and 
under all circumstances.

From this point forward, KIB was able to position itself as a social partner and community contributor 
in the face of the COVID-19 global pandemic in 2020, by supporting and adopting precautionary 
and preventive measures put forward by the Kuwaiti government and all concerned authorities in 
a collaborative effort to combat the pandemic. In addition, the Bank continued to implement all 
decisions announced by the Central Bank of Kuwait, such as providing material and moral support 
to community initiatives aimed at collectively pulling through the pandemic safely.

Undoubtedly, 2020 was a difficult and complex year that pushed us all to the limits – as people, 
nations and societies. We at KIB take great pride in whatever role we were able to play to alleviate 
some of the negative impact and promote community engagement. 

Finally, I must commend the tireless efforts of all our shareholders, employees and customers who 
helped us survive 2020. By trusting our decisions and adhering to all precautionary measures, you 
made it easier for us to carry on our work and overcome the challenges together.

Raed Jawad Bukhamseen
Vice-Chairman and CEO

Vice-Chairman
& CEO’s Message
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Dear Partners,

May the peace, mercy and blessings of Allah be upon you.

On behalf of the board members and executive management of Kuwait International Bank (KIB), 
I would like to welcome you all to the 2020 Annual Corporate Social Responsibility Report. I am 
also pleased to present a summary of some of the strides we made and challenges we conquered 
during the year 2020.

KIB has always been and continues to be a national entity – a catalyst for Kuwait’s development and 
prosperity. Indeed, social responsibility has always been an integral component of our business 
model, this stems from our belief that social responsibility is an overall culture of collaboration and 
social unity – an indicator of our affiliation and responsibility towards our nation, Kuwait. Therefore, 
we are always keen to support initiatives, events and activities that make a real difference in the 
lives of the people we work with and the community we serve.

At KIB, we think of social responsibility as a moral code that every institution and every individual 
must commit to in order to leave a lasting impact on the community and the environment around us, 
particularly in times of crisis and turmoil. In 2020, the world was faced with unprecedented health 
and economic crisis due to the outbreak of the coronavirus (COVID-19) pandemic. Simply put, 
cooperation, collaboration and unity are the most powerful weapons we possess in combating this 
pandemic.

Since we recognize that Kuwait has always been and continues to be concerned about the wellbeing 
of its citizens and all individuals living on this good land, we felt it was our duty as a national 
financial institution to stand with our country and its government institutions to help alleviate both the 
immediate and long-term impact of the situation. We followed the country’s lead by redirecting our 
social responsibility program towards providing material and moral support to back the decisions 
of Kuwait’s government, which have been recognized by a number countries and international 
organizations.

During 2020, KIB restructured its social responsibly program to focus on supporting community 
initiatives and endorsing preventive measures. In reality, the Bank has played a key role in supporting 
the State’s decisions and laws, as well as positively influencing members of the community, while 
at the same time providing the best-in-class customer service and preserving the health and the 
safety of its employees.

Not least of all, I would like to express my sincere appreciation to all our shareholders for continuing 
to endow us with their trust, despite all the challenges we had to cope with during 2020. I must also 
thank our employees for their ongoing and tireless support every step of the way, and for being 
an active and crucial part in realizing our plans. I would also like to express my gratitude to our 
customers for believing in our ability to meet their needs under any circumstances and all times – 
this has absolutely made it easier for us to make it through this difficult time.

Sincerely,

Mohammed Jarrah Al-Sabah
Chairman

Chairman’s
Message
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His Highness Sheikh
Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah

Amir of the State of Kuwait
May Allah protect him

His Highness Sheikh
Mishal Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah

Crown Prince of the State of Kuwait
May Allah protect him

His Highness Sheikh
Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah

Prime Minister of the State of Kuwait
May Allah protect him
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