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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

إن من أهم متطلبات تحقيق مناخ سليم للحوكمة هو زيادة الوعي بأهمية الحوكمة واالهتمام بالجودة اإلدارية ، وااليمان 

اللوائح والقوانين والنظم التي تحوكم األعمال وتعمل على ضبط  بأهمية تطبيق المعايير الخاصة بها وااللتزام بتنفيذ 

العمل. 

فقد   ، عام  بشكل  األداء  في  يؤثر  والتي  البنك  في  األساسية  األطراف  بين  العالقات  تحكم  ولوائح  نظم  وجود  خالل  ومن 

حرصت لجنة الحوكمة المنبثقة من مجلس اإلدارة على تمكين وحدة الحوكمة من توعية اإلدارات المعنية في البنك ، هذا 

ولضمان استقاللية وحدة الحوكمة للقيام بأعمالها فقد تم ضم تلك الوحدة لمكتب رئيس مجلس اإلدارة وذلك بناًء على 

توصية المدقق الخارجي ألنظمة الضبط )Granton Thornton ( وذلك لمساعدة اإلدارات المعنية على تنفيذ اعمالها في اطر 

وحدود معايير الحوكمة السليمة . 

هذا ومن جانب آخر فإن بنك الكويت الدولي حريص كل الحرص على االلتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي رقم )2/ ر ب 

أ / 284 / 2012 ( . 

ان نجاح البنك مرهون بتحقيق أهدافه ، فإن الحوكمة هي الوسيلة التي تمكن البنك من تحقيق هذه األهداف ، وفي سبيل 

ذلك فقد تمت االستعانة بمستشار خارجي وذلك لتطوير استراتيجية للبنك للسنوات 2015 _ 2020 وذلك بإشراف من لجنة 

منبثقة من مجلس االدارة لعمل استراتيجية شاملة للبنك وذلك من خالل إعداد دراسة فنية توضع من خاللها رؤية واضحة 

تحقق طموحات  بحيث  المدى  وبعيدة  قصيرة  البنك  أهداف  ، ومتضمنة  القادمة  لألعوام  المنشودة  البنك  هوية  تعكس 

وتطلعات المساهمين . 

الشيخ/ محمد الجراح الصباح
رئيس مجلس االدارة 

رئيس لجنة الحوكمة 
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كلمة الهيئة الشرعية

الحمد هلل وكفى وسالم على عباده الذين إصطفى وبعد،،
البنك  إدارة  وجودة  حسن  تضمن  للرقابة  وضوابط  وإجراءات  قواعد  مجموعة  بإعتبارها   )Governance( الحوكمة  فإن 
وتحسين األداء، فهي ميثاق أخالقي النتهاج الممارسات األخالقية والنزيهة وتعزيز ثقافة األمانة واإلبتعاد عن السلوكيات غير 
القويمة، و اإلنصاف في التعامل مع جميع عمالء البنك ومورديه وموظفيه تعاماًل منصفًا، وهذا كله يتوافق مع األسس 
التي تقوم عليها الشريعة اإلسالمية، ولئن كانت الحوكمة بهذا المفهوم تشمل البنوك والشركات بشكل عام إال أن 
اإلدارة  مجلس  هما  مختلفين  مجلسين  وجود  عن  ناتجة  ثنائية  حوكمة  لها  اإلسالمية  واإلستثمارية  المالية  المؤسسات 
الشريعة  مع  المصرفية  العمليات  توافق  مدى  مراقبة  بهدف  الشرعية  الرقابة  وهيئة  للبنك،  اإلداري  الجانب  مراقبة  بهدف 
التي تتمثل في تحقيق الشفافية والعدالة والممارسة  اإلسالمية. وتكتسب الحوكمة بشكل عام أهميتها من أهدافها 
والمستثمرين  للمساهمين  الحماية  لتحقيق  مدروسة  ضوابط  وكلها  البنك،  إدارة  مساءلة  حق  منح  إلى  إضافة  بمهنية، 
جميعًا مع مراعاة مصالح العمل والعاملين والحد من استغالل السلطة في غير المصلحة العامة بشكل يؤدي إلى صيانة 
الحقوق وتنمية اإلستثمارات والمدخرات وتعظيم الربحية. والجدير بالتنويه بأن وجود نظام فعال وقادر على توفير الثقة 
ومكافحة الفساد في المؤسسات المالية اإلسالمية سيعود عليها بمزيد من النجاح وسيدعم توسيع عملياتها، وكل ذلك 
يندرج تحت مفهوم األمانة التي يتحمل أداءها كل فرد في مجال إختصاصه ومسئولياته لقوله تعالى »إن اهلل يأمركم أن 

تؤدوا األمانات إلى أهلها« .
كما يجدر التنويه بأن الحوكمة لن تحقق األهداف المنشودة باالقتصار على وضع القواعد والقوانين ومراقبة تنفيذها، وإنما 
و  الرقابية،  والسلطة  الحكومة،  من  كٍل  بين  بالتعاون  إال  يتحقق  ال  وهذا  مصداقيتها،  لدعم  الالزمة  البيئة  توفير  إلى  تحتاج 

القطاع الخاص، والفاعلين اآلخرين بما فيهم الجمهور. 

واهلل الموفق والهادي إلى سواء السبيل،،

د.عبدالعزيز خليفة القصار
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أوال: تقرير الحــوكمة

كلمة وحدة الحوكمة:

يفوق  ما   ،2012 يونيو   20 تاريخ  في  والصادرة  بالحوكمة،  الخاصة  المركزي  الكويت  بنك  تعليمات  صدور  على  مضى  قد 
السنتين، وقد قام بنك الكويت الدولي خالل ذلك بالمتابعة في سبيل استحداث وتحديث ما يلزم من سياساته وإجراءاته 
الثقافية  الصعوبات  رغم  والتغيير  التعديل  طريق  في  المضي  تم  وقد  وفحواها.   التعليمات  تلك  مع  يتوافق  بما  الداخلية 
الموجودة أحيانا نتيجة التغيير، وما تشير إليه تعليمات الحوكمة من شفافية ووضوح كاملين مطلوبين لتعزيز الثقة لدى 
البنك، ومدى نموه واستعداده لمواجهة تحديات  الواضحة لمستوى وأداء  العمالء، والتي تعكس للمساهمين الصورة 

سوق المال في الوسط االقتصادي.

البنك ورصد مواطن الضعف، باإلضافة إلى معرفة  أداء  وإن وحدة الحوكمة في بنك الكويت الدولي حريصة على تعزيز 
نقاط القوة لتعزيزها ودعمها، وذلك من خالل الرقابة على مختلف األقسام واإلدارات بما يخص الحوكمة وتعليماتها، وتقديم 
كافة المقترحات والتوصيات في حالة رصد أية احتماالت للخلل، بما يستوجب تقديم التوصيات المختلفة والتعديل، وذلك 
في سبيل تقويم أداء البنك، والنهوض به وبمستواه وأداءه، بما يكفل التوافق الكامل مع تعليمات الجهات الرقابية، التي 

تعتبر المظلة لكافة البنوك الكويتية، والتي على رأسها بنك الكويت المركزي.

إن إدارة بنك الكويت الدولي تمتلك من الحصافة ما يجعلها على دراية وعلم بأهمية دور الحوكمة وأهمية تطبيق مبادئها 
وممارساتها على البنك بمختلف أقسامه وإداراته، وإن إدراة البنك على يقين بأن تطبيق تعليمات الحوكمة له أثرا مباشرا 
وواضحا على خلق بيئة عمل صحية ومناخا، يكون بيئة خصبة لنمو كافة الممارسات السليمة للحوكمة، التي يكون لها 
أفضل األثر في رفع أداء الموظف وبالتالي رفع كفاءة العمل، والذي يصب في نهاية المطاف في رفع مستوى أداء البنك 

وتعزيز االنتاجية.

وإن من األمور الهامة، التي تمكن وحدة الحوكمة في بنك الكويت الدولي، من القيام بمهامها الرقابية، على أكمل وجه، 
بموضوعية، دون استشعار الحرج أو وجود سطوة أدبية عليها من قبل أي إدارة أو قسم، هو منح وحدة الحوكمة االستقاللية 
التامة والكاملة بما يؤهلها ويمكنها من القيام بالرقابة الفاعلة على كافة أقسام البنك وإداراته. ولتحقيق ذلك، وبناء على 
ما ارتآه مجلس إدارة بنك الكويت الدولي المكون من السادة األعضاء، فقد رأت اإلدارة الحصيفة ضرورة منح وحدة الحوكمة 
لتصبح  اإلدارة،  مجلس  عن  المنبثقة  للحوكمة  اإلدارة  مجلس  لجنة  إلى  اإلدارية  تبعيتها  بنقل  وذلك  االستقاللية  كامل 
وحدة الحوكمة تتمتع باالستقاللية الكاملة والمطلوبة التي تمكنها من الوصول إلى مختلف اإلدارات واألقسام المعنية 

بتعليمات الحوكمة ومبادئها، دون التبعية ألي جهة أخرى.

هذا وإن وحدة الحوكمة تجري على قدم وساق في سبيل بسط الرقابة على األقسام المعنية، وتقديم التوصيات المناسبة 
والمعونة، بهدف النهوض بالبنك وتعزيز مستوى أداءه، وما يتطلبه ذلك من منظومة كاملة من األعمال على مستوى 

كافة إدارات البنك، بما يكفل النهوض والتقدم، والمنافسة بين البنوك المحلية في األوساط المالية.

الهيكل التنظيمي:

قام مجلس اإلدارة بتصميم هيكال تنظيميا وفق رؤيته وأهدافه التي ترمي إلى اإلدارة الحصيفة للبنك، حيث يتسم الهيكل 
الكويت  بنك  عن  الصادرة  الحوكمة  بتعليمات  التزاما  وذلك  التعقيد،  وعدم  بالوضوح  الدولي  الكويت  لبنك  التنظيمي 
المركزي، كما يتولى مجلس اإلدارة مسئولية تطوير وتحديث الهيكل التنـظيمي، ومراجعته بشكل سنوي وذلك لمواكبة 
الحاجات والتغيرات التي تطرأ على بيئة األعمال، بصورة يظل فيها الهيكل محافظا على وضوحه، مما يسهل على مجلس 

اإلدارة مهمته في الرقابة واإلشراف. وفيما يلي الهيكل التنظيمي للبنك:
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مسؤوليات مجلس اإلدارة:

يمارس مجلس اإلدارة مهامه وأعماله من خالل اللجان المنبثقة منه، حيث قام المجلس بتفويض بعض الصالحيات لتلك 
التوجه  منها  والتي  للموافقة،  للمجلس  ورفعها  المهام  من  العديد  بإقرار   2014 العام  خالل  بدورها  قامت  والتي  اللجان، 
إلى االستعانة بأحد المكاتب االستشارية الخارجية المعتمدة للمساعدة في استحداث استراتيجية البنك للسنوات -2015
2020، حيث تم تشكيل فريقا من مجلس اإلدارة لمتابعة عمل شركة االستشارات الخارجية تلك في المساعدة في استحداث 

االستراتيجية. كما يتحمل مسئولية وضع كافة السياسات والتأكد من وجود االستراتيجيات المناسبة والتي تخدم أهداف 
وتطلعات مجلس اإلدارة. كما قام المجلس بإرساء معايير الحوكمة السليمة وعمل على تحديد نزعة المخاطر، ويسعى 
دائما إلى المحافظة على مصالح المساهمين والعمالء وأصحاب المصالح. كما يحرص مجلس اإلدارة على التأكد من أن 
أنظمة الرقابة الداخلية تتم وفق المعايير الدولية من خالل تعزيز ودعم أنظمة التدقيق الداخلي والخارجي. كما يسعى إلى 
تأكيد مبدأ الثقة في إدارة موارد البنك من خالل المحافظة على تلك الموارد وإدارتها إدارة حصيفة. ويعمل المجلس على 
حماية األطراف ذوي الصلة وااللتزام بتطبيق سياسات وإجراءات البنك المعتمدة بهذا الخصوص، ويباشر مهامه باإلشراف 

على كل تلك العمليات، ويتأكد من تمام عملية اإلفصاح عنها للمساهمين بكل شفافية ووضوح.

البرامج التدريبية ألعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 2014:
إيمانا من مجلس اإلدارة بأهمية البرامج التدريبية لتطوير المهارات القيادية التي يتمتع بها أعضاء مجلس إدارة بنك الكويت الدولي، 
ولتعميق إلمامهم الكافي بما تتطلبه معايير الحوكمة السليمة ليكونوا على دراية تامة باألمور المعاصرة بالعمل المصرفي 
والتطورات المالية واالقتصادية، فقد كان “الدولي” سباقا في مجال إعداد الدورات التدريبية وورش العمل ألعضاء مجلس إدارته، 
حيث قام خالل عام 2014 بالتعاون مع جهات تدريبية واستشارية محلية وعربية بتنظيم دورات تدريبية وورش عمل حول العديد من 

لجنة مجلس اإلدارة إلدارة
المخاطر

 لجنة مجلس اإلدارة للتمويل
واالستثمار

لجنة التدقيق

وحدة متابعة تنفيذ
االستراتيجية وحدة شكاى العمالء

لجنة المخصصات

لجنة اإلدارة العامة

لجنة األصول والخصوم

وحدة االتصال المؤسسي

مستشار

سكرتارية

لجنة التمويل واالستثمار

وحدة أمن المعلومات

قسم االلتزام والعالقات
الرقابية

قسم شئون مجلس اإلدارة

وحدة البحوث
االقتصادية والترجمة

وحدة االفصاح والشفافية

لجنة مجلس اإلدارة للمكافآت
والترشيحات

لجنة مجلس اإلدارة للحوكمة

المدير العام -
إدارة شئون مجلس اإلدارة

التدقيق الداخلي

وحدة مكافحة غسيل
 األموال وفاتكا

هيئة الفتوى والرقابة الشرعيةمجلس اإلدارة

وحدة الرقابة والتدقيق الشرعي

مكتب الرئيس

وحدة الحوكمة

رئيس مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

المدير العام -

إدارة المخاطر

اللجان التنفيذيةلجان المجلس

المدير العام -

اإلدارة المالية

والتخطيط

المدير العام -
اإلدارة

المصرفية 
التجارية

المدير العام -
اإلدارة

المصرفية
 الدولية

المدير العام -
إدارة

الخزينة

المدير العام -
إدارة

االستثمار

المدير العام -
اإلدارة

المصرفية
لألفراد

المدير العام -
إدارة الخدمات

المساندة

المدير التنفيذي -
إدارة الشئون

القانونية

المدير التنفيذي -
إدارة الموارد

البشرية

وحدة جودة الخدمة

الهيكل التنظيمي لبنك الكويت الدولي
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القضايا المصرفية والموضوعات التي تهم البنوك وتطوراتها المتالحقة على كافة الصعد المحلية واإلقليمية والعالمية، والتي 
تناولت موضوعات الحوكمة، حيث خطى الدولي خطوات تنفيذية في مجال إدخال مفاهيم الحوكمة وممارستها فعليا خالل 
إذ تم تكريس تلك الممارسات السليمة من خالل تنظيم دورات وورش عمل ألعضاء مجلس اإلدارة وكافة العاملين   ،2014 عام 
لتعريفهم بأهمية تطبيق افضل الممارسات في مجاالت الحوكمة. كما قام ايضا بعمل دورات متخصصة في موضوعات هامة 

حول أفضل ممارسات التدقيق والضبط الداخلي، والتعريف بمبادئ وأفضل الممارسات في مجال الضبط والرقابة.

أعضاء مجلس إدارة بنك الكويت الدولي ومختصر سيرهم الذاتية ومؤهالتهم:

الشيخ / محمد الجراح الصباح:
يتمتع بخبرة واسعة في مجاالت التأمين والبنوك واالستثمار العقاري، فمنذ التحاقه بعضوية مجلس اإلدارة في بنك الكويت 
الدولي في 20 مارس 2007، وشغل منصب نائب رئيس مجلس االدارة اعتبارا من 2009/3/12 ، ومنذ 2010/4/3 وحتى تاريخه 
ترأس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي، وهو حاليا يترأس منصب نائب رئيس شركة وربة للتأمين وذلك من تاريخ 2010/4/12، 
كما شغل مناصب متعددة أخرى فقد كان رئيسا لمجلس اإلدارة والعضو المنتدب للمجموعة االستثمارية العقارية للفترة من 
تاريخ 2003/6/11 الى 2010/3/31، ورئيسا لمجلس اإلدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الكويتي خالل الفترة 1997 وحتى 
2003 ، وقد مثل المصارف الكويتية في اتحاد المصارف العربية للفترة منذ مارس 1998 الى اكتوبر 2002، ومنذ شهر ابريل عام 

2012 وحتى تاريخه، ولديه انجازات وجوائز من مؤسسات مرموقة في مجاالت متعددة ذات صلة بالعمل المصرفي. 

السيد / أنور جواد بوخمسين :
يتمتع بخبرة واسعة في مجاالت التأمين والبنوك واالستثمار العقاري. وقد التحق بعضوية مجلس إدارة البنك منذ 2004/5/3 
وحتى 2006/5/3. ومنذ تاريخ 2007/3/20  تبوأ منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة وحتى تاريخه ، فضال عن شغله حاليا لمنصب 
رئيس مجلس إدارة شركة وربة للتأمين ، وكذلك عضو مجلس إدارة بنك قطر االول لالستثمار. وهو أيضًا عضو اتحاد الصناعات 
االقتصاد  في  بكالوريوس  على  حاصل  وهو  األخرى.  الشركات  من  العديد  في  عضويته  إلى  باإلضافة   2002 منذ  الكويتية 

واإلدارة المالية من جامعة الكويت عام 1995م. وقام بحضور العديد من الدورات التدريبية في مجاالت متعددة .

السيد/ د. حيدر حسن الجمعة :
يتمتع بخبرة واسعة في مجاالت التأمين والبنوك واالستثمار العقاري. وحيث شغل عضوية مجلس إدارة بنك الكويت الدولي 
منذ 1998 وحتى 2006/4/30 وكذلك منذ 2007/3/20 وحتى تاريخه . وهو عضو حالي بمجلس إدارة البنك المصري الخليجي 
الكويتي  االهلي  البنك  إدارة  مجلس  عضو  منصب  سابقا  شغل  كما  العقارية،  العربية  الشركة  إدارة  مجلس  ومستشار 
ومنصب المدير العام للشركة العربية العقارية. وهو حاصل على دكتوراه في إدارة االعمال من الواليات المتحدة األمريكية 
عام 1986  وماجستير في المحاسبة من الواليات المتحدة األمريكية عام 1976 وقد عمل معيدا ومدرسا في قسم المحاسبة 

والمراجعة بجامعة الكويت عام 1974. وقام بحضور العديد من الدورات التدريبية في مجاالت متعددة .

السيد/ جاسم حسن زينل  : 
يتمتع بخبرة واسعة في مجاالت البنوك والتمويل واالستثمار وغيرها . ويشغل عضوية مجلس إدارة بنك الكويت الدولي 
الدولية للتمويل منذ  التنفيذي للشركة  اإلدارة والرئيس  رئيس مجلس  أيضا منصب  ، ويتبوأ  تاريخه  2006/6/12 وحتى  منذ 
2011 وحتى تاريخه. كما يشغل عضوية بنك البحرين والكويت منذ عام 1994 وحتى تاريخه. وشغل سابقا منصب مدير عام 

االستثمار وأمين سر مجلس االدارة في بنك الخليج وممثال له في اتحاد مصارف الكويت.  كما شغل أيضا عضوية مجلس إدارة 
مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. وهو حاصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية ـمن جامعة ميامي في الواليات 
المتحدة األمريكية عام 1980م. وحاصال على ماجستير في الهندسة المدنية من جامعة الكويت عام 1991، وحضر العديد 

من الدورات التدريبية في مجاالت متعددة. 
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السيد/ رائد جواد بوخمسين: 
يتمتع بخبرة في مجال االستثمارات والبنوك وإدارة األعمال. ويشغل  حاليا عضوية مجلس إدارة بنك الكويت الدولي منذ 
2010/7/25 وحتى تاريخه. كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لالستثمار ومستشارا لمجلس إدارة الشركة 

العربية العقارية، وعضوية مجلس إدارة شركة وربة للـتأمين. وقد شغل سابقا عضوية الشركة الكويتية الوطنية للسينما، 
وشركة Credit-One القابضة، وبنك الكويت الصناعي وغيرهم. وهو حاصل على بكالوريوس علوم  في إدارة االعمال من 

جامعة بوسطن في الواليات المتحدة عام 1999، وحضر العديد من الدورات التدريبية في مجاالت متعددة.

السيد/أحمد إبراهيم العصفور: 
يتمتع بخبرة واسعة في مجاالت البنوك والتأمين وغيرها، ويشغل عضوية مجلس إدارة بنك الكويت الدولي منذ 2010/4/28 
حتى تاريخه، ويترأس حاليا مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة رتاج للتأمين التكافلي، كما يشغل حاليا عضوية مجلس 
2002، وشغل عضوية  1998 وحتى  إدارة شركة وربة للتأمين، وقد شغل عضوية مجلس إدارة شركة الكويت للتأمين منذ 
بشركة  العامة  للشؤون  تنفيذيا  رئيسا  سابقا  وعمل  الشركات،  من  وغيرها   .2007 وحتى   2004 منذ  للوقود  األولى  شركة 
الزيت العربية، وهو حاصال على بكالوريوس هندسة كيمياء من الواليات المتحدة األمريكية عام 1976، وحضر العديد من 

الدورات التدريبية في مجاالت متعددة.

السيد/عبدالوهاب موسى العبدالرزاق: 
الدولي  الكويت  بنك  إدارة  مجلس  عضوية  حاليا  ويشغل  وغيرها  والعقارات  البنوك  مجاالت  في  واسعة  بخبرة  يتمتع 
العقارية  التنمية  لشركة  التنفيذي  والرئيس  االدارة  مجلس  رئيس  منصب  حاليا  يشغل  كما  تاريخه.  وحتى  منذ2011/1/25 
وعضو مجلس ادارة الشركة العربية لالستثمار. وتقلد سابقا منصب رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب لشركة المنتزهات 
المناصب. وهو حاصل على بكالوريوس هندسة معمارية  العقارية وغيرها من  التجارية  العام للشركة  الكويتية  والمدير 
بتقدير جيدا جدا مع مرتبة الشرف من نورث كارولينا  في الواليات المتحدة األمريكية عام 1985م وحضر العديد من الدورات 

التدريبية في مجاالت متعددة.

السيد/ د. عبداهلل عبدالصمد معرفي : 
منذ  الدولي  الكويت  بنك  إدارة  مجلس  عضوية  حاليا  ويشغل  وغيرها  واالستثمار  البنوك  مجاالت  في  واسعة  بخبرة  يتمتع 
2010/7/25 وحتى تاريخه. ويشغل منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة بشركة أمنيات القابضة وشغل عضوية مجلس إدارة 

البنك االهلي الكويتي سابقا ومجموعة برقان القابضة والشركة العربية العقارية وغيرها. وهو حاصل على دكتوراه في 
اإلدارة  والتمويل  من The American University in London  عام 2007، وحاصال على ماجستير إدارة أعمال عام 2003. كما 

حضر العديد من الدورات التدريبية في مجاالت متعددة.

السيدة / نجاة حمد السويدي : 
الدولي منذ  إدارة بنك الكويت  البنوك واالستثمار وغيرها. وتشغل حاليا عضوية مجلس  تتمتع بخبرة واسعة في مجاالت 
العربية  للشركة  المنتدب  والعضو  اإلدارة  مجلس  رئيس  منصب  شغلت  العقاري.  للتطوير  العالمية  وإسكان   2013/3/20

لالستثمار وعضوية شركة وربة للـتأمين، وتولت منصب مديرة العروض والمديونيات الصعبة ومدير االستراتيجيات والتخطيط 
في الهيئة العامة لالستثمار من عام 1974 وحتى 2006، كما ترأست شركة المشروعات الصغيرة منذ عام 2000 إلى 2003، 
وقامت بتمثيل الحكومة في شركة االستثمارات الوطنية، وشغلت منصب خـبير اإلدارة العامة بالشركة العربية لالستثمار 
ومدير إدارة االستراتيجية والتخطيط بالهيئة العامة لالستثمار وغيرها من المناصب. وهي حاصلة على بكالوريوس اقتصاد 

من جامعة الكويت عام 1974م.
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مجلس اإلدارة ولجانه:

حرص أعضاء مجلس اإلدارة على القيام بمهام القيادة والمسئولية من خالل االجتماعات المستفيضة للقيام بإدارة البنك 
العام  خالل  المجلس  اجتمع  حيث  والمالية،  البشرية  البنك  موارد  استغالل  حسن  على  والعمل  المجاالت،  مختلف  في 
المنصرم 17 مرة، في حين ينص النظام األساسي على االجتماع 6 مرات كحد أدنى، وفيما يلي حضور وغياب السادة أعضاء 

مجلس اإلدارة الجتماعات مجلس اإلدارة لعام 2014:

عدد اجتماعات المجلس التي قام العضو بحضورها من أصل 17 اجتماعاسم العضو

17الشيخ/ محمد الجراح الصباح

17السيد/ أنور جواد بوخمسين

17السيد/ رائد جواد بوخمسين

17السيد/ د. عبداهلل معرفـي

13السيد/ جاسم زيـنل

15السيدة/ نجاة السويدي

16السيد/ د. حـيدر الجمعة

13السيد/ عبدالوهاب العبدالـرزاق

13السيد/ أحمد العصفور

1 . لجنة مجلس اإلدارة للتمويل واالستثمار:

دور اللجنة هو حماية وضمان جودة موجودات البنك والتأكد من أن االنكشاف لمخاطر التمويل واالستثمارات يتوافق مع 
العوائد  أعلى  تضمن  التمويل  عمليات  وأن  بالبنك،  الصلة  ذات  السياسات  ومع  المركزي  الكويت  بنك  وتعليمات  قواعد 
بالتعرض  تامة  دراية  على  التنفيذية  اإلدارة  أن  من  التأكد  الى  إضافة  للبنك،  المالي  االستقرار  على  سلبي  تأثير  لها  وليس 
المنتظمة واتخاذ  المتعثرة غير  التمويل واالستثمارات  البنك وتراقبها باستمرار، ومتابعة  التمويل واالستثمار لدى  لمخاطر 
األعضاء  السادة  من  اللجنة  وتتشكل  األصول.  وجودة  البنك  مصالح  على  الحفاظ  بهدف  المالئمة  التصحيحية  االجراءات 

التالية أسمائهم:

رئيس اللجنة الشيخ / محمد الجراح الصباح  

نائب رئيس اللجنة السيد/ أنور جواد بوخمسين  

عضوا السيد/ رائد جواد بوخمسين  

عضوا الدكتور/ عبداهلل عبدالصمد معرفي  

عضوا السيد / جاسم حسن زينل   
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عدد االجتماعات التي قام العضو بحضورها من أصل 41 اجتماعااسم العضو

36الشيخ / محمد الجراح الصباح           

36السيد/ أنور جواد بوخمسين              

34السيد/ رائد جواد بوخمسين              

34الدكتور/ عبداهلل عبدالصمد معرفي      

23السيد / جاسم حسن زينل              

5السيدة/ نجاة السويدي

* في مارس 2014 تم دخول السيد/ جاس زينل إلى اللجنة، وخروج السيدة/ نجـــاة الســـويدي.

2 . لجنة مجلس اإلدارة للتدقيق:

تتمثل مهام اللجنة بوضع المعايير المناسبة للتحقق من أن عمليات التدقيق الخارجي والداخلي تتم باألسلوب الذي يحقق 
مبدأ التدقيق المزدوج. كما يتعين على اللجنة التحقق من أن االلتزام بسياسات البنك الداخلية والقوانين والنظم والتعليمات 
ذات العالقة. كما يتعين أن تتحقق اللجنة من أن نظم الرقابة الداخلية المتعلقة باألمور المالية واإلدارية تتسم بالشمولية 
التقارير  جودة  تحسين  على  اإلشراف  في  اإلدارة  مجلس  اللجنة  تعين  كما  المناسب.  الوقت  في  ومراجعتها  مراقبتها  وتتم 
المالية عن طريق مراجعة البيانات المالية بالنيابة عنه، لزيادة مستوى الثقة في مصداقيتها وأهميتها، وضمان إلتزام البنك 
بالمتطلبات القانونية والرقابية، وتعزيز وضع التدقيق الداخلي عن طريق إعطاء درجة أكبر من الدعم والمساندة وضمان 
استقاللها عن االدارة. وكذلك التأكد من كفاية مؤهالت وخبرات المدققين المستقلين واستقالليتهم ومن وجود مناخ من 

االنضباط والرقابة الداخلية في البنك .

وتتشكل اللجنة من السادة األعضاء التالية أسمائهم:

رئيس اللجنة السيد/ د. حيدر حسن الجمعة  

نائب رئيس اللجنة السيد/ أحمد ابراهيم العصفور  

عضوا السيد/ عبدالوهاب موسى العبدالرزاق 

عدد االجتماعات التي قام العضو بحضورها من أصل 7 اجتماعاتاسم العضو

7السيد/ د. حـيدر الجمعة

5السيد/ أحمد العصفور

7السيد/ عبدالوهاب العبدالـرزاق

2السيد/ جاسم زيـنل

*في مارس 2014 تم دخول السيد/ أحمد العصفور إلى اللجنة، وخروج السيد/ جاسم زينل.
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3 . لجنة مجلس اإلدارة للمكافآت والترشيحات:

المعتمدة  المجلس وفقا للسياسات والمعايير  الترشيح لعضوية  اإلدارة بشأن  التوصيات لمجلس  برفع  اللجنة  يتمثل دور 
بصفة  اللجنة  تراجع  كما  اإلدارة.  مجلس  لعضوية  الترشيح  ضوابط  بشأن  المركزي  الكويت  بنك  عن  الصادرة  والتعليمات 
المطلوبة  والمؤهالت  القدرات  وصف  وإعداد  اإلدارة  مجلس  لعضوية  المناسبة  المهارات  من  المطلوبة  االحتياجات  دورية 
لعضوية المجلس بما يتفق مع مصلحة البنك. كما تجري اللجنة تقييما سنويا ألداء المجلس ككل وأداء كل عضو على 
التنفيذيين، كما تعمل على  التنفيذي والمدراء  التعيين الخاصة بالرئيس  حدة، ومراجعة واعتماد معايير االختيار وإجراءات 
ضمان وضع وتطبيق إطار المكافآت للرئيس التنفيذي والوظائف التنفيذية، وتقوم بمراجعة ورفع التوصيات بشأن األمور 

المتعلقة بالتغييرات في سياسة األجور والمكافآت بما في ذلك السياسات الخاصة بنهاية الخدمة.

وتتشكل اللجنة من السادة األعضاء التالية أسمائهم:

رئيس اللجنة السيد / أنور جواد بوخمسين 

نائب رئيس اللجنة السيد/ أحمد إبراهيم العصفور 

عضو السيد/ رائــد جواد بوخمسين 

عضو السيدة/ نجاة حمد السويدي  

عدد االجتماعات التي قام العضو بحضورها من أصل 11 اجتماعااسم العضو

11السيد/ أنور جواد بوخمسين

8السيد/ أحمد العصفور

11السيد/ رائد جواد بوخمسين

7السيدة/ نجاة السويدي

-السيد/ د. عبداهلل معرفـي

4 أعضاء بخروج الدكتور/  5 إلى  2014 تم تخفيض عدد أعضاء اللجنة من  2014 تم دخول السيدة/ نجاة السويدي إلى اللجنة، وفي ابريل  *في مارس 

عبداهلل معرفــي من عضوية اللجنة.

4 . لجنة مجلس اإلدارة للمخاطر:

إدارة  البنك تتضمن ممارسة  البنك، والتأكد من أن سياسة  إدارة المخاطر في  اللجنة في االشراف على عمل  تتمثل مهام 
وكفاية  سالمة  وكذلك  وتوزيعه  البنك  مال  رأس  كفاية  مدى  وتقييم  بمراجعة  تقوم  كما  وتنفيذها.  السليمة  المخاطر 

وظيفة إدارة المخاطر والتأكد من أن االدارة العليا على دراية تامة وتراقب باستمرار المخاطر التي يواجهها البنك.

وتتشكل اللجنة من السادة األعضاء التالية أسمائهم :

رئيس اللجنة السيد/ جاسم حسن زينل   

نائب رئيس اللجنة السيد/ رائد جواد بوخمسين  

عضو  السيد / د.حيدر حسن الجمعة  

عضو السيد/ د.عبداهلل عبدالصمد معرفي  
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عدد االجتماعات التي قام العضو بحضورها من أصل 8 اجتماعاتاسم العضو

7السيد/ جاسم زيـنل

5السيد/ رائد جواد بوخمسين

4السيد/ د. حـيدر الجمعة

8السيد/ د. عبداهلل معرفـي

3السيدة/ نجاة السويدي

2السيد/ أحمد العصفور

*في مارس 2014 تم دخول كال من السيد/ رائـــد بوخمسيـــن، والدكتور/ حــــيدر الجمعة إلى اللجنة، وخروج السيدة/ نجـــاة الســـويدي والسيد/ أحمد العصفور.

5 . لجنة الحوكمة:

بمبادئ  والمتعلقة  به  المنوطة  اإلشراف  بمسؤوليات  االضطالع  في  البنك  إدارة  مجلس  مساعدة  في  اللجنة  دور  يتمثل 
الحوكمة الجيدة بما في ذلك وضع مجموعة من إرشادات حوكمة البنوك، واالشراف على تطبيق مبادئ الحوكمة السليمة 

و تقييم اإلدارة التنفيذية واللجان التابعة.

بذلك  تقارير  وتقديم  بها،  المعنية  االطراف  إلتزام  ومراقبة  البنك  لدى  البنوك  حوكمة  دليل  وتحديث  إعداد  اللجنة  وتتولى 
للمجلس.

وتتشكل اللجنة من السادة األعضاء التالية أسمائهم :

الشيخ / محمد الجراح الصباح                رئيس اللجنة

السيد/ جاسم حسن زينل                      نائب رئيس اللجنة

السيدة/ نجاة حمد السويدي                    عضو

عدد االجتماعات التي قام العضو بحضورها من أصل 3 اجتماعاتاسم العضو

3الشيخ / محمد الجراح الصباح                

1السيد/ رائد جواد بوخمسين                     

2السيد/ جاسم حسن زينل                      

2السيدة/ نجاة حمد السويدي                    

*في مارس 2014 تم دخول السيدة/ نجـــــاة الســـــــــويدي إلى اللجنة، وخروج السيد/ رائد جواد بوخمسين.
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اجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه:

عقد مجلس إدارة بنك الكويت الدولي ولجانه االجتماعات الدورية وفقا لعقد التأسيس والنظام االساسي للبنك، وقد كانت 
على النحو التالي:

عدد االجتماعات في عام 2014المجلس واللجان المنبثقة عنه

17مجلس االدارة

41لجنة مجلس اإلدارة للتمويل واالستثمار

7لجنة مجلس اإلدارة للتدقيق

11لجنة مجلس اإلدارة للمكافآت والترشيحات

8لجنة مجلس اإلدارة للمخاطر

3لجنة مجلس اإلدارة للحوكمة

لجنة الفتوى والرقابة الشرعية

هي هيئة مستقلة وتلعب دوراً هامًا في البنك، وذلك من خالل إصدار األحكام والفتاوى عن مدى سالمة المعامالت وصحتها 
الشرعية وفقًا للضوابط والقواعد التي تقرها الشريعة اإلسالمية للمعامالت المالية، باإلضافة إلى ذلك فإن الهيئة مكلفة 

أيضا بأعمال الرقابة الشرعية لضمان سالمة تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية في كل أعمال البنك وأنشطته.

وتتشكل من السادة المشايخ األفاضل التالية أسمائهم:

رئيس اللجنة الشيخ / د. خالد مذكور المذكور  

نائب رئيس اللجنة الشيخ / مصطفى سيد حسن الزلزلة 

عضو اللجنة الشيخ / علي محمد حجي الجدي  

عضو ومقررا للجنة الشيخ / د. عبدالعزيز خليفة القصار  

وقد عقدت لجنة الفتوى والرقابة الشرعية خالل عام 2014 أربعة اجتماعات بالتواريخ التالية :

عقدت اللجنة اجتماعها األول بتاريخ 2014/1/9 

عقدت اللجنة اجتماعها الثاني بتاريخ 2014/4/10

عقدت اللجنة اجتماعها الثالث بتاريخ 2014/6/26 

عقدت اللجنة اجتماعها الرابع بتاريخ 2014/9/25



19

فريق اإلدارة التنفيذية والمسئوليات:

الخطة  تنفيذ  عن  اإلدارة  مجلس  أمام  مسئولة  هي   والتي  التنفيذية،  اإلدارة  من  فريقا  يمتلك  الدولي،  الكويت  بنك  إن 
االستراتيجية المعدة من قبل مجلس اإلدارة ، وحيث تتألف اإلدارة التنفيذية العليا من مجموعة من األشخاص المعينين من قبل 
مجلس اإلدارة لالضطالع بمسؤولياتهم بإدارة عمليات البنك ، وهم رئيس الجهاز التنفيذي والمدراء العاميين والتنفيذيين. 
والمعايير  النظم  أفضل  بتطبيق  للبنك  السليمة  الحوكمة  بيئة  خلق  على  أساسي،  وبشكل  حريصة،  التنفيذية  اإلدارة  وإن 
من خالل السلوك الشخصي وعن طريق توفير الرقابة الكافية على األنشطة التي يقومون بإدارتها. كما يجب على اإلدارة 
التنفيذية أن تقوم بما يتفق مع توجه مجلس اإلدارة بوضع النظم المالئمة إلدارة المخاطر سواء المالية أو غير المالية ووضع 

نظم رقابة داخلية فعالة والعمل على تنفيذ أنشطة البنك بصورة منسجمة والسياسات التي أقرها مجلس اإلدارة.

الوصفالوظيفة

يتولى مسئولية اإلشراف على كافة اإلدارات التنفيذية في البنك، وهو المسئول أمام مجلس اإلدارة عن أداء البنك الرئيس التنفيذي 1
في نهاية العام. 

يتولي مسئولية إدارة الخزينة، إدارة األصول والخصوم والسيولة والمراكز في العمالت األجنبية.المدير العام – إدارة الخزينة 2

يتولى مسئولية استثمارات البنك عامة من حيث االختيار والمتابعة حسب سياسات واستراتيجية البنك ومتطلبات المدير العام – إدارة االستثمار3
البنك المركزي وهيئة أسواق المال وسوق الكويت لألوراق المالية.

4
المدير العام – اإلدارة المصرفية 

لألفراد 
ومركز  التسويق،  وإدارة  المنتجات،  وتطوير  لألفراد،  المصرفية  للخدمات  والمبيعات  الفروع  إدارة  مسئولية  يتولي 

e.Banking اإلتصال والخدمات المصرفية اإللكترونية

اإلئتمان، المدير العام – إدارة المخاطر5 مطابقة  إدارة  السمعة،  مخاطر  السوق،  مخاطر  التشغيل،  مخاطر  اإلئتمان،  مخاطر  مسئولية  يتولي 
مخاطر السياسات وتحليل المخاطر.

6
المدير العام – إدارة الخدمات 

المساندة 
يتولي مسئولية العمليات، تقنية المعلومات واإلجراءات الداخلية، الشئون اإلدارية والمشتريات، التقييم العقاري، 

إدارة أمالك وعقارات الغير.

7
المدير العام – اإلدارة المصرفية 

التجارية 
السياسات  وتنفيذ  وإعداد  لها  التابعة  األقسام  على  واإلشراف  التجارية  المصرفية  اإلدارة  مسئولية  يتولي 

واإلستراتيجيات وتحقيق األهداف الموضوعة من قبل اإلدارة العليا ومتابعة و تطوير أداء العاملين باإلدارة.

8
المدير العام- اإلدارة المصرفية 

الدولية 

الصفقات  وتنشيط  المراسلة  البنوك  شبكة  إدارة  طريق  عن  وذلك  الدولية  المصرفية  اإلدارة  مسئولية  يتولي 
النقدية وغير النقدية من بنوك محلية وخارجية من خالل تحفيز تلك البنوك على إنشاء حدود إئتمانية تجارية لصالح 

بنك الكويت الدولي وذلك حسب سياسات وإستراتيجية البنك ومتطلبات البنك المركزي.

9
المدير العام – إدارة المالية 

والتخطيط
الربع  والمراجعات  السنوية،  الميزانية  األعمال،  وتخطيط  اإلستراتيجية  وتطوير  المالية  الرقابة  مسئولية  يتولي 

سنوية، والموازنة التقديرية ومتابعتها.

10
المدير العام – إدارة شئون مجلس 

اإلدارة 
الرقابية،  والعالقات  اإللتزام  أعمال،  من  السر  أمانة  يخص  ما  وكل  اإلدارة،  مجلس  شئون  إدارة  مسئولية  يتولي 

اإلفصاح والشفافية، وحدة البحوث االقتصادية والترجمة.

11
المدير التنفيذي – إدارة الشئون 

القانونية
القانونية،  الوثائق والمستندات والعقود  إعداد ومراجعة جميع  القانونية والتي تتضمن  اإلدارة  يتولي مسئولية 

التراخيص، السياسات واإلجراءات القانونية والعمل مع الشركات والمؤسسات ومكاتب المحاماة... ألخ

12
المدير التنفيذي – إدارة الموارد 

البشرية
يتولي مسئولية الرواتب واألجور والتدريب وتطوير المهارات والتوظيف وتخطيط القوى العاملة وتقييم العاملين 

والتعيين.

13
وحدة مكافحة غسيل األموال 

وفاتكا
اإلدارة  مجلس  رئيس  وتتبع  بفاتكا  االلتزام  ومسئولية  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسيل  مكافحة  مسئولية  تتولى 

مباشرة.

وحدة الرقابة والتدقيق الشرعي 14
متابعة تنفيذ القرارات والفتاوى التي تصدر من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالبنك، ومراجعة العقود واإلتفاقيات 
التي يجربها البنك للتحقق من إستيفاء المتطلبات الشرعية والقيام بالتدقيق على المعامالت وتدريب الموظفين 

على الجوانب الشرعية لمنتجات البنك.
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كلمة إدارة التدقيق الداخلي حول مدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:

بنك  وتعليمات  البنك  بسياسات  التقيد  يضمن  ما  الداخلية،  والرقابة  الضبط  أنظمة  من  يمتلك  الدولي  الكويت  بنك  إن 
خارجي.  تدخل  دون  تامة  باستقاللية  مهامها  الداخلي  التدقيق  إدارة  وتمارس   ،2012 يونيو  في  الصادرة  المركزي  الكويت 
كما يتمتع المدقق الداخلي العام والفريق التابع له بالخبرة المناسبة والنزاهة، هذا باإلضافة إلى اإللمام والمعرفة الكافية 
بالمهام واألنشطة المالية والمحاسبية، كما أن العالقة بين المدقق الداخلي العام ولجنة التدقيق هي عالقة تتسم بالمهنية 
العالية، بما يخدم استقاللية الرقابة وفاعليتها، األمر الذي يساعد من خالله لجنة التدقيق في أداء مسئولياتها وعلى األخص 

المسئوليات المتعلقة بالتدقيق الداخلي، التي تشمل مراجعة خطط وتقارير التدقيق الداخلي وأنظمة الضبط.

بيان التدقيق الخارجي حول كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للبنك:

سالمة  مدى  من  للتأكد  وذلك    )Grant Thornton والعيبان  )القطامي  التدقيق  مكتب  مع  الدولي  الكويت  بنك  تعاقد 
والرقابة  الضبط  أنظمة  بسالمة  أفاد  والذي  البنك،  في  الداخلية  الرقابة  وأنظمة  األخرى  والسجالت  المحاسبية  السجالت 
اإلرشادات  لدليل  وفقا  وحفظها  األنظمة  تلك  إنشاء  تم  قد  وأنه   ،2013 ديسمبر   31 المنتهية  المالية  السنة  عن  الداخلية 
العامة ألنظمة الرقابة الداخلية الصادر عن بنك الكويت المركزي في يونيو 2003، وقواعد ونظم الحوكمة الصادرة عن 
في  الصادرة  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسيل  مكافحة  تعليمات  إلى  باإلضافة    ،2012 يونيو  في  المركزي  الكويت  بنك 
يوليو 2013،  وتعليمات المحافظة على سرية المعلومات والبيانات الخاصة بعمالء المصارف والصادرة عن بنك الكويت 

المركزي في فبراير 2012. 

 
متطلبات اإلفصاح: 

المساهمين الرئيسيين في البنك )المساهم أو الجهات ذات العالقة والتي تملك أو لديها السيطرة  على اكثر من 5% من 
رأس مال البنك( ، كما في 2014/12/31:

7.25 %شركة الهدى للفنادق والسياحة

6.11 %المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

5.83 %شركة البركة الكويتية للتجارة العامة والمقاوالت

سياسة منح المكافآت:

للموظفين،  السنوي  األداء  تقييم  على  تعتمد  للموظفين،  المكافآت  لمنح  سياسة  حاليا  الدولي  الكويت  بنك  يمتلك 
الممنوحة  المكافآت  بشأن  الكويتي  العمل  قانون  عليه  ينص  ما  تطبيق  إلى  باإلضافة  عادل،  بشكل  األداء  هذا  ومكافأة 
واستحداث  إنشاء  على  حاليا،  الدولي  الكويت  بنك  إدارة  مجلس  ويعكف  هذا  األهلي.  القطاع  في  العاملين  للموظفين 
سياسة لمنح المكافآت طويلة المدى، الستقطاب الخبرات الفنية داخل السوق لالنضمام إلى فريق )الدولي(، هذا باإلضافة 
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إلى توفير بيئة جاذبة ومزايا محفزة تشجع الخبرات الحالية على االستمرار في العمل في بنك الكويت الدولي. هذا وحيث 
قام البنك بتصميم عمليات منح المكافآت للموظفين استنادا إلى تقييم األداء، كما تم تصميم الدور المحدد للموظفين، 
والمسئوليات المتعلقة بتقييم األداء، على شكل أهداف ذكية حتى يتم تقييم أداء أفراد اإلدارة التنفيذيين والموظفين 
على نحو مستمر، ويتم تقييم األداء استنادا إلى األهداف واإلنجازات التي قام الموظف بتحقيقها والتي يتم احتسابها على 

أساس العدالة.

حزمة المكافآت المدفوعة:

الفئة
حزمة المكافآت الممنوحة 
بالدينار الكويتي لعام 2014

300حزمة المكافآت المدفوعة للسادة أعضاء مجلس اإلدارة

حزمة المكافآت المدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت في 
البنك بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي ورئيس التدقيق الداخلي والمخاطر

 112,300

حزمة مكافأة الموظفين المشاركين في أنشطة تحفها المخاطر
 Material Risk Takers وعددهم تسعة موظفين.

486,384

مؤهالت الرئيس التنفيذي ونـوابه:

السيد/ لـؤي فـاضل مقــامس

الرئــــــــيس التـنفيذي

شغل عدة مناصب في بنك الخليج من الفترة 1989م وحتى 1998. كما تولى مهاما عديدة في البنك التجاري الكويتي من 
1998 وحتى 2011. حيث شغل منصب المدير العام لقطاع تمويل الشركات. وقد انضم إلى أِسرة بنك الكويت الدولي 

منذ يوليو2011 ليشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لخدمات الشركات واالستثمار وحتى نوفمبر 2011، 
وقد حصل على موافقة بنك الكويت المركزي لتولي منصب الرئيس التنفيذي منذ أكتوبر 2012م. حاصال على بكالوريوس 
إدارة األعمال من جامعة الكويت عام 1987م. كما حصل على دبلوم في أعمال البنوك من كلية الدراسات المصرفية سنة 

1984م. كما أنه حاصال على العديد من الدورات في مجاالت المال واألعمال.

ال يوجد لدى البنك نوابا للرئيس التنفيذي وفي حال غياب الرئيس التنفيذي يكلف أي من المدراء العامين حسب من يكون 
متواجداً بذلك التاريخ للقيام بمهام عمله.

ألف دينار كويتي
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التزامه بدوره االجتماعي وتنويع  ريادته كمؤسسة كويتية اقتصادية كبرى  الدولي أن من أهم عوامل  يدرك بنك الكويت 
الرامية إلى تفعيل تواجده بين كافة أطياف  التنموية  المجال تحقيًقًا الستراتيجيته  وتكثيف نشاطه ومساهماته في هذا 
المجتمع الكويتي، بالتزامن مع نشاطه االقتصادي القائم على تطوير منتجاته وخدماته وفق أحكام الشريعة اإلسالمية مع 

االرتقاء في أسلوب تقديمها من جهة أخرى.

والتعليمية  الثقافية  والمساهمات  الدينية  المبادرات  من  العديد  رعاية  في  »الدولي«  شارك  الرائد  النهج  لهذا  واستكمااًل 
الرامية  والرياضية والصحية واألنشطة الوطنية واإلنسانية والخيرية واالقتصادية واالجتماعية بما يتوافق والرؤى الحكومية 
إلى دعم العمالة الوطنية وتوحيد جهودها وتحفيز وتشجيع الطاقات الشبابية المحلية على االضطالع بدورها المحوري 

في بناء نهضة الوطن والحفاظ على رفعته.      

 أوال: مساهمات دينية

الشريعة  أحكام  مع  المتوافقة  ومبادئه  قيمه  مع  إنسجاما 
تكثيف  على  الدولي  الكويت  بنك  دأب  السمحة،  اإلسالمية 
من  بباقة  عام  كل  من  المبارك  رمضان  شهر  خالل  نشاطه 
تحاكي  والتي  وجمهوره  لموظفيه  المقامة  الفعاليات 
الفعاليات  هذه  واشتملت  الفضيل،  للشهر  الدينية  الروحانية 
على توزيع هدايا رمزية ذات دالالت دينية ومن ضمنها إمساكية 
رمضان وأقراص مدمجة CD تتضمن تالوة كاملة للقرآن الكريم، 

بصوت القاريء الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

كما عكف »الدولي« على تنظيم عدد من النشاطات التفاعلية 
القرآن  تالوة  مسابقة  وأبرزها  صرفًا  رمضانيًا  طابعًا  تحمل  التي 
الكريم ومشروع »إفطار صائم« بالتعاون مع لجنة زكاة العثمان 
في  وصاياه  وأبرز  الحنيف  الدين  بأسس  تعريفية  دينية  وندوات 
الكويتية  التقاليد  إحياء  على  والتركيز  اإلنساني،  التكافل 
الغبقات  إقامة  في  تتمثل  والتي  الشهر  هذا  خالل  المتوارثة 

الرمضانية وتوزيع القرقيعان وزيارة الديوانيات.

وبمناسبة اقتراب موسم الحج، نّظم »الدولي« عدداً من الزيارات 
نخبة  مع  بالتنسيق  الحجيج  من  لمجاميع  التنويرية  واللقاءات 
الثانية  الطبعة  توزيع  تخّللها  الحج  حمالت  على  القائمين  من 
لحجاج  خصيصا  »الدولي«  أعّده  الذي  الحج«  »دليل  كتيب  من 
بيت اهلل الحرام مع مجموعة من الهدايا. كما حرص البنك على 
بحلول  االحتفال  االئتمانية  بطاقاته  حملة  من  عمالئه  مشاركة 
عيدي الفطر السعيد واألضحى المبارك عن طريق طرح خدمات 
نوعية يتكفل فيها »الدولي« بتوصيل مبالغ العيادي المطلوبة 
إلى منازلهم أو مقار أعمالهم أو إلى أي مكان آخر يتواجدون فيه 

على وجه السرعة توفيرا لجهدهم واختصاراً لوقتهم.  

ثانيا: المسئولية االجتماعية للبنك  

“ المذكور” يحاضر لموظفي  “الدولي”  عن فضائل العبادة في رمضان

موظفي “الدولي” يقومون بزيارة حمالت الحج المتنوعة وتقديم هدية الحج للحجاج

مسابقة الدولي السنوية لحفظ القرآن الكريم اصدار امساكية رمضان
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ثانيا: مساهمات توعوية

التوعوية  المحاضرات  من  كبير  بجزء  الناشئة  »الدولي«  خّص 

واإلرشادات  النصائح  من  مجموعة  تضّمنت  التي  المبّسطة 

من  عدد  لزيارة  الخاص  برنامجه  إطار  في  الفئة  لهذه  الموّجهة 

للبنات،  االبتدائية  فيلكا  مدرسة  ومنها  الحكومية  المدارس 

المشتركة  الشامية  مدرسة  للبنات،  المتوسطة  الرقة  مدرسة 

ضمن  للبنين  االبتدائية  العسقالني  حجر  ابن  ومدرسة  للبنات 

حملته المبرمجة »وفر.. واكبر مع الدولي« المقامة بالتعاون مع 

الشريك   »CYFI« والشباب  األطفال  لمالية  الدولية  المنظمة 

االستراتيجي للبنك في مجال توعية الجيل الصاعد حول أهمية 

في  الصحيحة  وسلوكياته  مبادئه  غرس  على  والعمل  االدخار 

»الشباب«  بحساب  تعريفهم  وكذلك  الصغر  منذ  نفوسهم 

كوسيلة فاعلة لالدخار، إلى جانب استضافة بعض الطالب في 

المقر الرئيسي للبنك لتعريفهم بكافة إداراته وأقسامه.

على  الدولي  االكويت  لبنك  التوعوي  النشاط  واشتمل  هذا 

التوعوي للصحة  المدرسي«  »األحمدي  لبرنامج  الرعاية  تقديمه 

المدرسية  إدارة الصحة  الذي نظمه قسم األسنان في  الفموية 

بين  والتثقيفي  الصحي  الوعي  نشر  بهدف  التربية  وزارة  في 

األطفال وطلبة المدارس حول كيفية االهتمام بنظافة وصحة 

الفم واألسنان، إلى جانب نشاط مماثل للدولي ضمن فعاليات 

في  للبنات  االبتدائية  عبيد  بنت  عفراء  لمدرسة  المفتوح  اليوم 

منطقة الصباحية.  

 ثالثا: مساهمات شبابية وطالبية

اهتمامًا  أوالها  قد  »الدولي«  فإن  الشباب،  بفئة  يتعّلق  وفيما 

بالمستوى  االرتقاء  ضرورة  حول  الوعي  نشر  طريق  عن  خاصًا 

التربوية  المؤسسات  وتمكين  الفئة  لهذه  والمهني  الجامعي 

سّجل  حيث  األكمل،  الوجه  على  رسالتها  أداء  من  التعليمية 

البنك مشاركات بارزة في رعاية العديد من المناسبات الشبابية 

في  بمشاركته  بدءا  الجانب،  هذا  في  تصب  التي  والطالبية 

جامعة  ونظمته  استضافته  الذي  الوظيفية  الفرص  معرض 

الشرق األوسط األمريكية باعتباره فرصة مثالية للشباب حديثي 

مرورا  العمل،  مواقع  في  والريادة  التميز  عن  الباحثين  التخرج 

»الدولي« يرعى برنامج الصحة المدرسية في »األحمدي« التوعوي للصحة الفموية

“الدولي” ينظم محاضرة عن أهمية ))االدخار(( لطالبات مدرسة الرقة المتوسطة للبنات

“الدولي” ينظم محاضرة حول التقييم العقاري الناجح لطلبة الثانوية.

“الدولي” يرعى يومًا مفتوحًا لمدرسة الرفعة النموذجية



24

 2014 لصيف  الثالث  التدريبي  كامب«  »آركي  لبرنامج  برعايته  

لتخصص »العمارة« كأول برنامج من نوعه في دولة الكويت 

يعنى بتعريف طلبة وطالبات المرحلة الثانوية مسبقًا بمبادئ 

وفنون الهندسة المعمارية بشقيها النظري والتطبيقي  قبل 

االنضمام إلى الحقل الجامعي، والذي اشتمل على محاضرة 

تعريفية نظمها البنك للمشاركين في البرنامج حول التقييم 

العقاري وشروط ومواصفات المقيِّم العقاري الناجح. 

»مجموعة  معرض  من  لكّل  الذهبية  الرعاية  »الدولي«  وقّدم 
مواهب« الرابع المختص بالِحرَف اليدوية والمواهب واإلبداعات 
الهندسي   التصميم  ومعرض  مختلفة،  مجاالت  في  الشبابية 
الكويت،  جامعة  في  الهندسة  لطلبة  والعشرين  الخامس 
»هال  لمعرض  التوالي  على  الرابعة  الرئيسية  رعايته  عن  فضال 
رمضان« الذي يشّكل ملتقى ألصحاب المبادرات الفردية وأرباب 
في  المعارض  قاعة  استضافته  والذي  القرار  وصناع  العمل 
»مول 360«، إلى جانب رعاية معرض »داون تاون إكسبو« الذي 
والمؤتمرات  المعارض  لتنظيم  ريتش  كويت  شركة  نظمته 

2014 على أرض المعارض الدولية في منطقة مشرف.

ثانوية  طالبات  تخريج  حفل  برعايته  »الدولي«  شمل  كما   
أمامة بنت بشر للبنات وأنشطة وبرامج جمعية طلبة هندسة 

الكيمياء في كلية الهندسة في جامعة الكويت. 

رابعا: مساهمات وطنية

الوالء  روح  الوطن وغرس  أبناء  بين  التكاتف  لتعزيز  سعيا منه 
من  الكويتي  الشعب  شرائح  كافة  بين  الوطنية  الروح  وبث 
األعياد  احتفاالت  في  »الدولي«  شارك  ومقيمين،  مواطنين 
الوطنية وعيد التحرير حيث نظم عددا من األيام المفتوحة في 
نظمه  آخر  يوم  مع  بالتزامن  والمدارس،  األطفال  رياض  بعض 

للعامة في مركز إنفنيتي الترفيهي العائلي في »مول 360«.

المناسبة  بهذه  االحتفالية  »الدولي«  مشاركة  واشتملت 
الترفيهية  والبرامج  الفقرات  من  منوعة  باقة  على  المجيدة 
والترويجية والمسابقات والهدايا التي وزعها على المشاركين 

»حبوب« شخصية حساب األطفال

 .

“الدولي”  يرعى حفل تكريم خريجي  كلية الهندسة الصناعية المتفوقين

“الدولي” ينظم محاضرة عن أهمية ))االدخار(( لطالبات مدرسة الشامية المشتركة للبنات

“الدولي” راعي ذهبي لمعرض “داون تاون إكسبو”

“ الدولي “ شارك في معرض الفرص الوظيفية الذي استضافته ونظمته جامعة الشرق 

االوسط االمريكية.
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خامسًا: مساهمات تطوعية

كّلل »الدولي« نجاح برنامجه للمسؤولية االجتماعية بتقديم 

الرعاية والمشاركة في بعض األنشطة النوعية بهدف غرس 

روح العمل التطوعي بين فئات المجتمع وال سيما بين أوساط 

الشباب والناشئة، بدءاً من رعايته الذهبية  للبرنامج النسائي 

من  برنامج  كأول   »Empowering Women المرأة   »تمكين 

نوعه في دولة الكويت يهتم بتنمية مهارات المرأة وتفعيل 

المهنية  المجاالت  مختلف  في  التطوعي  الخيري  دورها 

والثقافية واالجتماعية كشريك أساسي في بناء المجتمعات 

الحديثة، إلى جانب مساندته لجنة الشابات الكويتية التابعة 

المنتدى  في  مشاركتها  أثناء  الكويتية  المرشدات  لجمعية 

في  قطر  دولة  استضافته  الذي  للشابات  السابع  الخليجي 

بدور  االرتقاء  األساسي  هدفها  تطوعية  كلجنة   2014 العام 

المرأة في المجتمع.

سادسا: مساهمات رياضية

»الدولي«  واصل  الرياضية،  المشاركات  صعيد  وعلى 

الرياضية  لألنشطة  والمساندة  الدعم  أوجه  كافة  تقديم 

الهادفة، كما نظم بطوالت رمضانية داخلية في كرة القدم 

لموظفيه في موازاة مشاركته في دورة الروضان الرمضانية 

لكرة القدم للصاالت المغلقة، وإقامته حفل استقبال على 

خالله  كرّم  للكاراتيه  الوطني  الكويت  منتخب  العبي  شرف 

كّلًا من البطلين محمد باقر وعلي العسعوسي لحصولهما 

على الميدالية الذهبية بمناسبة فوزهما بالمركزين األوليين 

في البطولة اآلسيوية للكاراتيه التي أقيمت في دبي. 

سابعا: مساهمات اجتماعية

تعزيز  إلى  الرامي  الثابت  نهجه  الدولي  الكويت  بنك  واصل 

جهوده ومساهماته االجتماعية في كافة الميادين عبر إطالق 

بتقديم  بدءاً  األخرى،  تلو  الواحدة  المتنوعة  البناءة  مبادراته 

التعاونية  اهلل  العبد  سعد  جمعية  من  لكل  مالية  مساهمة 

ألنشطتهما  دعمًا  التعاونية  وأشبيلية  الرحاب  وجمعية 

روضة “العطاء” تكرم بنك الكويت الدولي.

دعم ورعاية مؤتمر تمكين االشباب

رعاية مؤتمر تمكين المرأة

البطولة الداخلية للموظفين
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االجتماعية، مرورا برعايته لليوم المفتوح الذي نظمته مدرسة 

الطلبة،  أمور  أولياء  بمشاركة  لطلبتها  النموذجية  الرفعة 

أقامته  الذي  السنوي  الحفل  فعاليات  رعايته  إلى  وصوال 

موظفيها،  من  كوكبة  لتكريم  للصناعة   العامة  الهيئة 

في  الدم  لبنك  المتنقلة  الوحدة  فريق  باستضافته  وانتهاء 

»الدولي«  نظمها  بالدم  للتبرع  حملة  ضمن  الرئيسي  مقره 

لموظفيه احتفااًل باليوم العالمي للتبرع بالدم.

للعام  االجتماعي  الدولي  الكويت  بنك  نشاط  شهد  كما 

2014 وتحديداً خالل شهر رمضان المبارك قيام فريق العالقات 

دور  إلى  الميدانية  الزيارات  من  بعدد  للبنك  التابع  العامة 

الخاصة  االحتياجات  ذوي  تأهيل  ومراكز  االجتماعية  الرعاية 

النزالء  على  الهدايا  توزيع  خاللها  تم  المسنين،  رعاية  ودور 

واالحتفال معهم في لفتة إنسانية كريمة تتوخى إسعادهم 

وإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم. 

حضانة  أقامته  الذي  للكرنفال  »الدولي«  رعاية  ذلك  وتلت 

الروماني في سوق شرق  »الشمس المشرقة« على المسرح 

تحت رعاية الشيخة فريحة األحمد الجابر الصباح ووسط حضور 

دبلوماسي مميز ومشاركة جماهيرية وشبابية الفتة، ليكون 

الفعالية  هذه  يحتضن  الذي  الوحيد  البنك  بذلك  »الدولي« 

ذوي  دعم  بضرورة  منه  إيمانا  ومشاركة  رعاية  اإلنسانية 

مكونات  من  وأساسي  مهم  كمكّون  الخاصة  االحتياجات 

النسيج المجتمعي الكويتي. 

ثامنا: دورات تدريبية

العاملين  مهارات  لتطوير  التدريب  بقطاع  اهتمامه  إطار  في 

عامة  بصورة  اإلسالمية  المصرفية  الخدمات  قطاع  في 

البرامج  من  سلسة  البنك  نظم  خاصة،  بصفة  وموظفيه 

التدريبية الداخلية في المقر الرئيسي لمجلس إدارته ولإلدارة 

المصرفية  القضايا  من  العديد  مستجدات  لمواكبة  العليا 

حول  تمحورت  دورة  بينها  ومن  وعالميا،  وإقليميا  محليا 

الخبير  فيها  حاضر  اإلرهاب،  وتمويل  األموال  غسيل  مكافحة 

المصرفي في اتحاد المصارف العربية أنطوان داغر.

دعم النشاط الرياضي للموظفين ) فريق الدولي للكريكيت (

تنظيم الفعاليات الصحية الداخلية للموظفين

تسليم شيك دعم لمدرسة الفحيحيل

الدولي يدعم أنشطة “جمعية الرحاب وإشبيلية التعاونية”
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مجال  في  الخارجية  »الدولي«  مساهمات  اشتملت  كذلك 

الميداني  التدريب  عن  مميزة  دورات  تنظيم  على  التدريب 

لوفود طالبية من كل من كلية الدراسات التجارية في الهيئة 

الكويت  في  األميركية  الجامعة  التطبيقي،  للتعليم  العامة 

كافة  شملت   ACM األمريكية  األوسط  الشرق  وكلية   AUK

دورة  تنظيمه  عن  فضال  المختلفة،  البنك  وإدارات  أقسام 

تدريبية أخرى تتمحور حول أسس وضوابط العمل المصرفي 

المجموعة  وفد  بحضور  االستثمارية  ومنتجاته  اإلسالمي 

التونسية للمالية اإلسالمية من دولة تونس. 

تاسعا: تواصل اجتماعي

من خالل تواجده القوي على صفحات التواصل االجتماعي 

»فيسبوك- تويتر- إنستغرام« أّسس بنك الكويت الدولي 

لعالقة متينة مع الجمهور إدراكا منه ألهمية الدورالتسويقي 

والترويجي لهذه القنوات نظراً لسرعة وصولها إلى العمالء 

شمل  حيث  معهم،  التفاعل  على  وقدرتها  والشباب 

اإلعالم  لوسائل  الثانية  الكويتية  القمة  برعايته  »الدولي« 

الدولة  وزير  اإلعالم  وزير  رعاية  تحت  عقدت  التي  االجتماعي 

بمشاركة  الصباح  الحمود  سلمان  الشيخ  الشباب  لشؤون 

أكثر من 200 شخصية قيادية بارزة في القطاعين الحكومي 

والخاص.

التواصل  وسائل  البنك  استخدم  متصل،  سياق  وفي 

التي  الرمضانية  وأنشطته  لفعالياته  الترويج  في  االجتماعي 

تنوعت ما بين نشر برنامج زياراته للديوانيات الرمضانية وطرح 

المجال  مفسحًا  المبارك  األضحى  بعيد  الخاصة  مسابقته 

أمام العمالء للمشاركة في المسابقات المتنوعة التي دأب 

على طرحها على حسابه على »اإلنستغرام« بين الحين واآلخر 

بجوائز  فيها  الفائزين  مخّصصًا  الوطنية  األعياد  فترة  وخالل 

قيمة.  

تكريم سمو األمير في المؤتمر العالمي لدور المرأة في العمل الخيري

تكريم رجال الداخلية.

تكريم ودعم رجال الداخلية.

“الدولي” راعي الذهبي لقمة وسائل اإلعالم االجتماعي
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أخيرا: تكريم مستحق

إستأثر برنامج بنك الكويت الدولي للمسؤولية االجتماعية 

المدني  المجتمع  العديد من مؤسسات  بإعجاب وتقدير 

ذات  رائدة  محلية  كمؤسسة  تكريمه  إلى   بادرت  التي 

في  وفاعلية  بوضوح  ساهم  نموذجي  مجتمعي  برنامج 

األصعدة،  كافة  على  المجتمعية  األنشطة  معظم  دعم 

االقتصاد  شعبة  من  بتكريم  »الدولي«  حظي  حيث 

الكويت  جامعة  في  اإلدارية  العلوم  كلية  في  اإلسالمي 

لمختلف  ودعمه  لرعايته  تقديرا  تذكارية  درعا  بمنحه 

األنشطة  ولمجمل  االقتصادية  واألنشطة  الفعاليات 

الطالبية والتعليمية في القطاعين التربوي واألكاديمي، 

دولية  وأكاديمية  اقتصادية  وفوداً  استضافته  ونظير 

تجربة  واستعراض  الرئيسي  مقره  في  تدريبية  برامج  في 

تحوله من بنك تقليدي مختص بالشأن العقاري إلى بنك 

إسالمي رائد.   

العامة للصناعة  الهيئة  وفي لفتة تكريمية أخرى، ثّمنت 

التجارة والصناعة  الوزراء وزير  ممثلة بنائب رئيس مجلس 

عبد المحسن المدعج جهود »الدولي« في دعم فعاليات 

 2014 العام  في  الهيئة  نظمته  الذي  السنوي  الحفل 

مدرسة  منحته  حين  في  موظفيها،  من  كوكبة  لتكريم 

شهادة  الخاصة  التربية  لمدارس  التابعة  العطاء  روضة 

المتنوعة على  الطالبية  لرعايته كافة أنشطتها  تقديرية 

مدار األعوام الماضية.

“ المدعج” كرم “ الدولي” لرعايته ودعمه الحفل السنوي للهيئة العامة للصناعة

“الدولي” يدعم الحفل السنوي للهيئة العامة للصناعة

دعم النشاط الرياضي ) فريق الدولي في دورة الروضان (

دعم حفل تخرج طالبات مدرسة أمامة  بنت بشر في فندق ميسوني
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بنك الكويت الدولي يستضيف بنك الدم بنك الكويت الدولي كرَّم أبطال الكاراتيه تقديراً إلنجازاتهم في البطولة اآلسيوية

“الدولي” رعى حفل كلية العلوم الطبية المساعدة في  جامعة الكويت

تكريم كلية العلوم االدارية للبنك على دعمه ومشاركته في معرض صناع االقتصاد.استضافة ايتام قرية صباح االحمد 

تنظيم يوم مفتوح صحي للموظفين بمناسبة يوم الصحة العالمي



جانب من تكريم الموظفين

الدولي يجري مسابقة على االنستغرام تزامنًا مع بطولة كأس العالم لكرة القدم

جانب من تكريم الموظفين

الغبقته السنوية للموظفيه

“الدولي” يستقبل طلبة التدريب الميداني من المعاهد والجامعات الكويتية. “الدولي” يرعى معرض صور “نباتات الصحراء”
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