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شركاؤنا األعزاء،

السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته،

لطالمــا اتبعنــا فــي KIB نهجــًا شــامًا ومتكامــًا عنــد تطبيقنــا لمبــادرات المســؤولية االجتماعيــة، 
وهــو أمــر ليــس بجديــد، حيــث أن مســؤوليتنا تجــاه المجتمــع تمثــل جوهــر قيمنــا التــي تــزداد ترســخًا 

مــع اســتمرار نمونــا وتطورنــا.

ــز والتطــور،  ــة العــام 2018 بخــوض مرحلــة جديــدة مــن تاريخــه الحافــل بالتمي ــدأ KIB مــع بداي وقــد ب
 KIB حيــث تبنــى فلســفة حديثــة تصــب فــي مصلحــة رســالته المجتمعيــة. كمــا ركــزت اســتراتيجية
علــى أن يصبــح مؤسســة أكثــر تركيــزاً علــى العمــاء مــن خــال تقديــم تجربــة مصرفيــة متكاملــة 
تتجــاوز الخدمــات التقليديــة وتتماشــى مــع توجهــه الجديــد الرّامــي إلــى أن يصبــح شــريكًا فــي كل 

جانــب مــن جوانــب حيــاة عمائــه اليوميــة وتحــت شــعار »بنــك للحيــاة«.

للمســؤولية  الرائــد  برنامجــه  بتطويــر   KIB قــام  فقــد  االســتراتيجي،  التوجــه  هــذا  إطــار  وفــي 
االجتماعيــة، الــذي يعتبــر جــزءاً ال يتجــزأ مــن اســتراتيجيته فــي العمــل، ليحقــق المزيــد مــن التأثيــر 
اإليجابــي. كمــا واصلنــا وعلــى مــر الســنين تعزيــز التزامنــا تجــاه مجتمعنــا، مــا انعكــس إيجابــا علــى 
ســمعة البنــك وعاقتــه مــع عمائــه وتفاعلــه مــع البيئــة المحيطــة، حيــث زادت وحدتنــا وأصبحنــا 

شــركاء حقيقييــن علــى أكثــر مــن صعيــد.

اليــوم، يؤكــد العالــم علــى الــدور الــذي تلعبــه المؤسســات الماليــة فــي التأثيــر 
علــى المجتمعــات التــي تعمــل فيهــا. وقــد أثبــت KIB مجــدداً تفانيــه فــي تلبيــة 
المتطلبــات المصرفيــة المتناميــة للعمــاء مــن جهــة، إلــى جانــب تلبيــة 
االحتياجــات االجتماعيــة للمجتمــع مــن جهــة أخــرى، وذلــك فــي محاولــة 
هادفــة منــه لدفــع عجلــة التنميــة وفــي مختلــف قطاعــات الدولــة 

الحيويــة.

ومــع تقدمنــا فــي رحلــة المســؤولية االجتماعيــة، أود 
أن أشــكر كل شــخص ســاهم فــي تمثيــل ثقافتنــا 
مكننــا  وبمــا  المجتمــع،  فــي  المؤسســية 
مــن مواصلــة تقديــم المبــادرات األخاقيــة 
المســتدام  التأثيــر  ذات  والمســؤولة 

مجتمعنــا. علــى 

مع تحياتي،

كلمة
رئيس مجلس اإلدارة

محمد جراح الصباح
رئيس مجلس اإلدارة



KIB هــو بنــك شــامل يقــّدم الخدمــات المصرفيــة المتكاملــة وفقــًا ألحــكام 
ركــب  لمواكبــة  البنــك  يســعى  الكويــت.  دولــة  ومقــره  اإلســامية  الشــريعة 

التطــور فــي مجــال الخدمــات المصرفيــة مــن جهــة، وتلبيــة احتياجــات وتطلعــات 
أخــرى، وذلــك مــن خــال تقديــم مجموعــة شــاملة مــن الخدمــات  عمائــه مــن جهــة 

الدوليــة. والحلــول المصرفيــة ووفقــًا ألعلــى المعاييــر 

كمــا يلتــزم KIB فــي الوقــت ذاتــه بتقديــم حلــول مبتكــرة وحديثــة تتســم بالمرونة لتناســب 
مختلــف احتياجــات األفــراد والشــركات عبــر شــبكة فروعــه الواســعة المنتشــرة فــي 

جميــع أنحــاء الكويــت.

أهم المحطات في مسيرتنا

فــي عــام 1973، تأســس KIB بهــدف تلبيــة الحاجــة المتناميــة فــي   •
ذلــك الوقــت لوجــود بنــك متخصــص فــي القطــاع العقــاري، 

حيــث عــرف بدايــة بإســم البنــك العقــاري الكويتــي.

فــي عــام 2007، تحــّول KIB إلــى بنــك إســامي   •
متكامــل، فــي أول عمليــة تحــّول مــن بنــك 
ألحــكام  وفقــا  يعمــل  لبنــك  متخصــص 
الشــريعة اإلســامية فــي الشــرق األوســط، 

المصرفــي  القطــاع  أعمــدة  أحــد  ليصبــح 
. يتــي لكو ا

فــي عــام 2018، بــدأ KIB فصــًا جديــداً مــن مســيرته الحافلــة بالتطــور، حيــث أطلق عامتــه التجارية   •
وهويتــه المؤسســية الجديــدة ليبــدأ نهجــا إســتراتيجيا جديــدا مــن خــال برنامــج شــامل وطويــل 
األجــل يهــدف إلــى تحديــث الطريقــة التــي يتعامــل بهــا البنــك مــع عمائــه تحــت شــعار »بنــك 

للحيــاة«.

فلسفتنا

تعكــس فلســفة العمــل التــي يتبناهــا KIB الكثيــر مــن أهدافــه الرئيســية التــي تســعى للمحافظــة 
علــى مكانتــه المصرفيــة الرائــدة. وترتكــز هــذه الفلســفة بشــكل أساســي علــى تحقيــق االمتيــاز 
المنتجــات  توفيــر  تطلعاتــه،  كافــة  وتلبيــة  العميــل  علــى  التركيــز  العمليــات،  فــي  التشــغيلي 

المبتكــرة وتقديــم الخدمــة المميــزة.

قيمنا

يؤمــن KIB بمجموعــة مــن القيــم الرئيســية التــي تقــوم عليهــا فلســفته فــي العمــل ممــا يميــزه 
عــن غيــره فــي مجــال المصرفيــة اإلســامية التنافســي. كمــا يعكــس كل جانــب مــن جوانــب عمــل 
البنــك إحــدى هــذه القيــم والتــي تتمثــل فــي: التعهــد بالحفــاظ علــى أعلــى مســتوى مــن المعاييــر 
األخاقيــة بكافــة المعامــات، المهنيــة عنــد التواصــل مــع العمــاء، االلتــزام بأحــكام الشــريعة 

اإلســامية، إلــى جانــب االلتــزام بالمعاييــر الرقابيــة.

نبذة
KIB عن
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استراتيجية وفلسفة المسؤولية االجتماعية
تعتمــد اســتراتيجية KIB علــى أن يصبــح مؤسســة مصرفيــة وطنيــة تؤثــر إيجابــا علــى كل جانــب 
ــاة أفــراد المجتمــع بشــكل عــام، والعمــاء بشــكل خــاص. ولقــد انعكســت هــذه  مــن جوانــب حي
االســتراتيجية علــى برنامــج المســؤولية االجتماعيــة للبنــك، الــذي يســعى لتــرك بصمــة فــي حيــاة 
أفــراد المجتمــع والتأثيــر عليهــم إيجابيــًا ممــا ســيعود بالفائــدة علــى المجتمــع ككل، وذلــك مــن 
خــال تبنيــه للمبــادرات الوطنيــة، الصحيــة، الرياضيــة، البيئيــة، الثقافيــة، الشــبابية وغيرهــا الكثيــر.

األركان الرئيسية لبرنامج المسؤولية االجتماعية
حــرص KIB خــال عــام 2018 علــى تغطيــة العديــد مــن القضايــا والمواضيــع التي ترســخ 
دوره كمؤسســة مصرفيــة وطنيــة تحمــل علــى عاتقهــا مســؤولية االســتثمار فــي 
مبــادرات المســؤولية االجتماعيــة المختلفــة، والتــي تنــدرج تحــت مظلــة األركان 
االجتماعيــة  المســؤولية  برنامــج  عليهــا  يســتند  التــي  الرئيســية  األربعــة 

للبنــك، والتــي تشــمل:

أواًل: نشر الثقافة المالية والمصرفية
خــال الســنوات القليلــة الماضيــة، تبنــى KIB برنامجــًا خاصــًا 
بمثابــة  يعتبــر  والــذي  والمصرفيــة،  الماليــة  الثقافــة  لنشــر 
مبــادرة فريــدة مــن نوعهــا تمثلــت فــي إطــاق البنــك البرنامــج 
األول مــن نوعــه فــي الكويــت والــذي يهــدف إلــى تعزيــز الوعــي 
وخاصــة  المجتمــع  شــرائح  جميــع  بيــن  والمصرفــي  المالــي 

الوطــن. هــذا  مســتقبل  باعتبارهــم  واألطفــال  الشــباب 

لألنشــطة  دعمــه   2018 العــام  خــال  البنــك  عــزز  فقــد  اإلطــار،  هــذا  وفــي 
التــي تســاهم فــي نشــر الثقافــة الماليــة والمصرفيــة، حيــث ســخر خبرتــه فــي 
القطــاع المصرفــي لنشــر الوعــي المالــي بيــن جميــع شــرائح المجتمــع مــن خــال 

 ..KIB ــع ــاملة )م ــة الش ــه التوعوي حملت
تعلمــت التوفيــر والصــرف شــلون يصيــر(، 

كمــا عمــل علــى رعايــة العديــد مــن األنشــطة 
والفعاليــات التــي تهــدف إلــى تعريــف الصغــار بمهــارات 

التوفيــر واالدخــار واإلدارة الماليــة الســليمة بأســلوب مبســط.

هــذا إلــى جانــب تنظيمــه للعديــد مــن الزيــارات الميدانيــة للمــدارس 
مهــام  علــى  لتعريفهــم  الرئيســي  مقــره  فــي  الطلبــة  واســتضافة 

موظفــي البنــك المختلفــة عــن قــرب، وطبيعــة العمــل المصرفــي 
والفــرق بينــه وبيــن العمــل فــي البنــوك التقليديــة، باإلضافــة إلــى 

تعريفهــم علــى المنتجــات والخدمــات المصرفيــة اإلســامية 
التــي يقدمهــا البنــك ويتميــز بهــا عمــاؤه.

الريادة
في مجال المسؤولية االجتماعية

غرس قيمة االدخار والتدريب على 
مهارات التوفير لدى الطالبات

االحتفال بأسبوع المال العالمي 
مع طلبة المدارس
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ثانيًا: التأثير اإليجابي على المجتمع
إليــه، وذلــك  الــذي ينتمــي  KIB لتعزيــز تأثيــره اإليجابــي علــى المجتمــع الكويتــي  يســعى 

مــن خــال تعزيــزه وتكثيفــه لــدوره المجتمعــي، والــذي تمثــل فــي مشــاركته ودعمــه للعديــد مــن 
الفعاليــات والمناســبات التــي تمــس مختلــف شــرائح المجتمــع وتعــزز القّيــم المجتمعيــة إلــى 

جانــب تحقيــق المحبــة واأللفــة بيــن أبنــاء الكويــت.

الوطنيــة  باالحتفــاالت  المشــاركة  علــى   2018 العــام  خــال   KIB حــرص  المنطلــق،  هــذا  ومــن 
بمناســبة اليــوم الوطنــي ويــوم التحريــر لدولــة الكويــت، مــن خــال رعايتــه وتنظيمــه للعديــد 

الشــعبية  لألجــواء  وتنقلنــا  التراثيــة  الهويــة  تعــزز  التــي  والفعاليــات  النشــاطات  مــن 
األصيلــة وعبــق الماضــي الجميــل، كمــا أنهــا تعتبــر بمثابــة رســالة إلــى العالــم بــأن 

الكويــت هــي أرض المحبــة والســام.

باألنشــطة  الحافــل  الســنوي  الرمضانــي  برنامجــه   KIB أطلــق  كمــا 
االجتماعيــة ممــا عكــس دوره الفعــال فــي تعزيــز مفهــوم التكافــل 

االجتماعــي والمحافظــة علــى القّيــم اإلنســانية التــي لطالمــا 
الشــهر  هــذا  فــي  وخصوصــًا  الكويتــي  المجتمــع  بهــا  ُعــرف 
الفضيــل، مثــل تنظيمــه لمبــادرة »الماچلــة« الخيريــة لتوزيــع 

المؤونــة الغذائيــة لألســر المتعففــة وتقديــم كســوة العيــد لهــم، إلــى جانــب توزيــع وجبــات إفطــار 
الصائــم اليوميــة، وتنظيــم حفــل القرقيعــان الســنوي الــذي يعكــس مــدى تمســكه بالعــادات 
الســنوية  الرمضانيــة  القرآنيــة  مســابقته  تنظيمــه  إلــى  باإلضافــة  هــذا  الموروثــة.  الشــعبية 
لموظفيــه وأبنائهــم وأبنــاء عمائــه، ودعمــه للفعاليــات والمعــارض المخصصــة لتقديــم أفضــل 

الرمضانيــة. والمســتلزمات  العــروض 

وفــي إطــار حرصــه علــى تعزيــز قيــم التواصــل االجتماعــي، قــام KIB بتنظيــم عــدد مــن الزيــارات 
لــدار رعايــة األيتــام ودار رعايــة المســنين التابعــة لــوزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل، 

وجوههــم  علــى  البســمة  لرســم  المستشــفيات  فــي  المقيميــن  والمرضــى 
ومشــاركتهم الفرحــة فــي مختلــف المناســبات وخاصــة الســعيدة منهــا.

KIB  يهدي بطات سرطان 
الثدي باقات من الزهور

الفعاليــات  فــي  المشــاركة  علــى  حرصــه  جانــب  إلــى  هــذا 
رعايتــه  مثــل:  بأســره،  العالــم  بهــا  يحتفــل  التــي  الدوليــة 
يــوم  اليــوم العالمــي لمتازمــة داون، واحتفاليــة  الحتفاليــة 
المخــدرات.  لمكافحــة  العالمــي  واليــوم  العالمــي،  األرض 
كمــا كان للمــرأة نصيــب خــاص ضمــن برنامجــه المجتمعــي، 
مثــل مشــاركته فــي احتفــاالت اليــوم العالمــي للمــرأة وعيــد 
األم، ألنــه يــدرك تمامــًا مــدى أهميــة المــرأة التــي تمثــل نصــف 
وكذلــك  العطــاء،  علــى  المحــدودة  غيــر  وقدرتهــا  المجتمــع 
نحــو  وتدفعهــم  أبناءهــا  تحتضــن  جبــارة  أم  لــكل  تقديــراً 

األفضــل.
تكريم البنك على رعاية جائزة األم 

المثالية لإلعاقات الذهنية
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 جانب من رعاية KIB  لفعاليات 
اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، 

التي نظمتها وزارة الدولة لشؤون 
الشباب، بالتعاون مع وزارة الداخلية

KIB يستضيف مجموعة من 
الطالبات لتعريفهن بطبيعة 

العمل المصرفي
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مبادرة »الماچلة« الخيرية السنوية 
لتغطية احتياجات مجموعة من األسر 

المتعففة في الكويت من المؤونة 
الغذائية خال شهر رمضان المبارك.

مبادرة »طاولة واحدة« التي تضمنت 
إقامة مأدبة إفطار لموظفي األمن 

والسامة العاملين في مجمع البنوك
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KIB يحتفل بالقرقيعان على 
طريقته الخاصة في األفنيوز

KIB يستضيف نزالء »رعاية المسنين« 
في رحلة إلى أبراج الكويت بمناسبة اليوم 

العالمي للمسنين 8



KIB ينظم حملته السنوية 
لتبرع موظفيه بالدم

 مبادرة توزيع وجبات إفطار الصائم، 
التي تتضمن تقديم وجبات يومية 

متكاملة للصائمين طوال شهر 
رمضان المبارك، بمشاركة مجموعة 

من موظفي البنك المتطوعين
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ثالثًا: تطوير حياة أفراد المجتمع
»بنــك للحيــاة« هــو الشــعار الجديــد الــذي أطلقــه KIB فــي عــام 2018 تماشــيًا مــع اســتراتيجيته الهادفــة إلــى زيــادة تركيــزه 
علــى العمــاء وأن يكــون شــريكًا فــي كل جانــب مــن جوانــب حياتهــم، وذلــك باعتبــاره مصــرف وطنــي رائــد يســعى لتنميــة 

وتطويــر حيــاة أفــراد المجتمــع نحــو األفضــل ممــا يمكنهــم مــن أداء دورهــم الفعــال نحــو المجتمــع.

وفــي هــذا اإلطــار، لطالمــا كانــت الرياضــة ركنــًا أساســيًا فــي برنامــج KIB المجتمعــي، حيــث يعمــل جاهــداً علــى تعزيــز ثقافــة 
ممارســة الرياضــة فــي المجتمــع الكويتــي ممــا ينعكــس إيجابــًا علــى صحــة األفــراد وقدرتهــم اإلنتاجيــة. ولهــذا يقــّدم البنــك 
الرياضيــة لتحفيزهــم علــى المشــاركة فــي  دعمــه المســتمر للرياضييــن الكويتييــن الموهوبيــن فــي جميــع المجــاالت 
مختلــف البطــوالت المحليــة واإلقليميــة والعالميــة التــي ترفــع علــم الكويــت عاليــًا. إلــى جانــب تشــجيعه لموظفيــه علــى 

المشــاركة فــي البطــوالت والــدورات الرياضيــة المحليــة وخاصــة فــي مجــال كــرة القــدم.

كمــا يحــرص KIB فــي الوقــت ذاتــه علــى رعايــة كافــة الحمــات التوعويــة الصحيــة التــي تأثــر علــى صحــة أفــراد المجتمــع 
بشــكل مباشــر وخاصــة المرتبطــة باألمــراض المزمنــة مثــل مــرض الســرطان والســكري والضغــط. ويأتــي هــذا االهتمــام 

بالصحــة والرياضــة انســجامًا مــع إيمــان البنــك بــأن تقــّدم المجتمعــات الحديثــة يعتمــد علــى صحــة وســامة أفرادهــا.

KIB  يوقع اتفاقية شراكة مع 
»سفيرة« للمسؤولية االجتماعية 10



رابعًا: تمكين الشباب
حــرص KIB خــال العــام 2018 علــى تكريــس دوره كإحــدى المؤسســات 

مــن  وذلــك  الصغــر،  منــذ  الشــباب  لتمكيــن  الداعمــة  المصرفيــة 
المختلفــة  الفعاليــات  عبــر  معهــم  المباشــر  التواصــل  خــال 
التــي تدعــم أفكارهــم وتتبنــى مــا هــو مناســب مــن أعمالهــم، 
باعتبارهــم أحــد أركان برنامجــه المجتمعــي الــذي يؤمــن بأهمية 
االســتثمار بالكــوادر الوطنيــة وضــرورة تســليح الشــباب بالعلــم 

ــراً فــي مســتقبل البــاد. ــر تأثي والمعرفــة ألنهــم الشــريحة األكث

وفــي هــذا الســياق، انقســمت مبــادرات KIB الهادفــة لتمكين الشــباب 
إلــى قســمين منهــا الموجــه للشــباب منــذ مرحلــة الدراســة مثــل رعايــة 

ودعــم مشــاريع تخــرج الطلبــة وفعالياتهــم ومعارضهــم التعليميــة، باإلضافــة 
إلــى رعايــة حفــات التخــرج المدرســية والجامعيــة والجمعيــات الطابيــة.

ومنهــا مــا هــو موجــه للشــباب فــي بدايــة حياتهــم المهنيــة بهــدف مســاعدتهم علــى 
مــن  باالســتفادة  لهــم  وتســمح  الوظيفيــة  طموحاتهــم  تحقــق  جديــدة  آفــاق  اكتشــاف 

تخصصاتهــم العلميــة فــي حياتهــم المهنيــة، مثــل رعايــة البنــك لمعــارض الفــرص الوظيفيــة 
التــي تعتبــر بمثابــة أرض خصبــة الســتقطاب العمالــة الوطنيــة مــن الشــباب الكويتــي الطمــوح 
فــي المســتقبل، باإلضافــة إلــى دعمــه ألصحــاب المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة مــن الشــباب 
الكويتــي الموهــوب وتشــجيعهم علــى خــوض غمــار العمــل الحــر، إلــى جانــب رعايتــه للمبــادرات 
إلعــداد  الهادفــة  التدريبيــة  لويــاك  برامــج  مثــل  المتخصصــة  العمــل  وورش  الهادفــة  الشــبابية 

الشــباب بشــكل محتــرف لدخــول ســوق العمــل.

تكريم البنك على رعايته 
الذهبية لمؤتمر تمكين الشباب 

السابع من قبل وزير االعام

تكريم البنك بجائزة التميز في 
مجال إحال وتوطين الوظائف
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ــن  ــد م ــى العدي ــاز KIB عل ــام 2018، ح ــال الع ــات خ ــف القطاع ــي مختل ــارزة ف ــه الب ــًا إلنجازات انعكاس
المفعمــة  مســيرته  تّوجــت  التــي  البــارزة،  والعالميــة  واإلقليميــة  المحليــة  والتكريمــات  الجوائــز 

بالتقــدم والنجاحــات المتتاليــة، ممــا انعكــس إيجابــًا علــى ســمعته ومكانتــه المصرفيــة.

فــي  بنــك  »أفضــل  جائــزة  علــى   2018 العــام  خــال  حصولــه  الجوائــز  هــذه  أبــرز  مــن  كان  وقــد 
2018 مــن مؤسســة  اســتقطاب العمــاء« وجائــزة »أفضــل عامــة تجاريــة« فــي الكويــت لعــام 
ســي بــي أي فايننشــال »CPI Financial«، وجائزتــي »أفضــل بنــك متوافــق مــع أحــكام الشــريعة 
اإلســامية« و »البنــك اإلســامي األســرع نمــوا« فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا لعــام 2018 مــن 
كابيتــال فايننــس إنترناشــيونال »Capital Finance International«، وجائــزة »أفضــل بنــك إســامي« 
فــي الكويــت لعــام 2018 مــن مجلــة وورلــد فايننــس »World Finance«، باإلضافــة إلــى جائــزة »التمّيــز 
فــي المنتجــات والخدمــات المصرفيــة اإلســامية« مــن االتحــاد الدولــي للمصرفييــن العــرب، وجائــزة 
»أفضــل فريــق مالــي )للقطــاع الخــاص(« وذلــك فــي منتــدى CFO MENA االســتراتيجي، باإلضافــة 
إلــى حصولــه علــى شــهادة االلتــزام ISO-27001:2013 فــي نظــام إدارة أمــن المعلومــات مــن قبــل 
مؤسســة GMS Intercert Services وشــهادة األيــزو 22301:2012 إلدارة اســتمرارية األعمــال مــن قبــل 

.BSI مجموعــة

ــث  ــرفة، حي ــا المش ــة وإنجازاته ــا الحثيث ــادة KIB بجهوده ــزت قي ــد تمّي ــراد، فق ــتوى األف ــى مس ــا عل أم
تــم اختيــار رئيــس مجلــس إدارة البنــك، الشــيخ محمــد جــراح الصبــاح، ليحصــد جائــزة »أفضــل رئيــس 
 World« فاينانــس  وورلــد  مجلــة  قبــل  مــن  اإلســامية«  المصرفيــة  قطــاع  فــي  إدارة  مجلــس 
الملكــي مزينــًا بوســام  األرجوانــي  الوشــاح األحمــر  Finance«، فضــًا عــن حصولــه علــى 
االســتحقاق الذهبــي مــع شــهادة البــراءة فــي مجــال اإلدارة الحكيمــة علــى مســتوى 
الوطــن العربــي للعــام 2018 مــن قبــل أكاديميــة تتويــج لجوائــز التمّيــز فــي المنطقة 

العربيــة.

كمــا نــال KIB جائــزة »أفضــل 100 رئيــس أمــن معلومــات« »CISO 100« مــن 
قبــل جوائــز الشــرق األوســط ألمــن المعلومــات »MESA« للعــام 2018، 
معلومــات  أمــن  رئيــس   30 ألفضــل   »CISO 30« جائــزة  عــن  فضــًا 
مــن  والصــادرة   2018 للعــام  األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي 
 ،)CPI Media Group )Security Advisor ME Magazine قبــل 
الشــرق  فــي  معلومــات  أمــن  فريــق  »أفضــل  وجائــزة 
فــي  معلومــات  أمــن  فــي  خبيــر  و»أفضــل  األوســط« 
الشــرق األوســط« مــن قبــل جوائــز التميــز فــي أمــن 

.2018 للعــام  اإللكترونيــة  المعلومــات 

هــذه  أن  إلــى  اإلشــارة  مــن  والبــد 
تدفــع  ســوف  المشــرفة  التكريمــات 
بشــكل  المجتمــع  مــع  للتفاعــل   KIB
أكبــر والمســاهمة فــي دعــم مختلــف 
القضايــا الهامــة، والســيما أن قافلــة 
العطــاء التــزال تتقــدم حاملــة علــى 
المزيــد  تقديــم  مســؤولية  عاتقهــا 
والمســاهمات  المبــادرات  مــن 
تحــت  والبنــاءة  الهادفــة  االجتماعيــة 

للحيــاة«. »بنــك  شــعار 

الجوائز
والتكريمات المشرفة
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حصول KIB على جائزة أفضل عامة 
تجارية في الكويت لعام 2018 من 
قبل مؤسسة سي بي أي فايننشال 

»CPI Financial«

الجمعية العمومية العادية 
للبنك في عام 2018

حصول KIB على جائزة أفضل 
بنك في استقطاب العماء في 

الكويت لعام 2018 من قبل 
مؤسسة سي بي أي فايننشال 

»CPI Financial«
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بثقتـكـم تستمر مسيرة نجاحاتنـا
Together We Succeed For Life

البنك اإلسـالمي
األسرع نموًا

للعام الثالث على التوايل

Fastest Growing 
Islamic Bank

MENA - 2018

For the 3rd Consecutive Year

أفضل بنك
في استقطاب العمالء

تقديرًا لخدماته ومنتجاته المبتكرة

Best Customer 
Acquisition

in Kuwait for 2018

In Recognition of its
Innovative Services & Products 

أفضل بنك متوافق مع
أحكام الشريعة اإلسالمية

للعام الرابع على التوايل

Best Sharia 
Compliant Bank

MENA - 2018

For the 4th Consecutive Year

أفضل
عالمة تجارية

تقديرًا المتياز عالمته التجارية الجديدة

Best
Branding

in Kuwait for 2018

In Recognition of its
New Brand Excellence

أفضل
بنك إسالمي

للعام الخامس على التوايل

Best
Islamic Bank

in Kuwait for 2018

For the 5th Consecutive Year

في الشرق األوسط
وشمال أفريقيا لعام 2018

في الكويت
للعام 2018

في الشرق األوسط
وشمال أفريقيا لعام 2018

في الكويت
للعام 2018

في الكويت
للعام 2018
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KIB receives the ‘Best 
Branding in Kuwait’ 2018 
award from CPI Financial

KIB General Assembly
2018

KIB receives the ‘Best 
Customer Acquisition in 
Kuwait’ 2018 from CPI 
Financial 

13



In recognition of its remarkable achievements across various areas during 
2018, KIB has garnered many prestigious local, regional and international 
awards that stood as a testament to the Bank’s robust performance and 
stellar reputation within the banking industry. 

Some of KIB’s most notable achievements throughout 2018 was receiving the 
“Best Customer Acquisition – Kuwait”; “Best Branding – Kuwait” awards from 
CPI Financial; “Best Shari’a – Compliant Bank – MENA”; “Fastest Growing 
Islamic Bank – MENA” in 2018 from Capital Finance International; “Best 
Islamic Bank – Kuwait” from World Finance, in addition to “Excellence in 
Islamic Banking Products and Services” Award by the World Union of Arab 
Bankers (WUAB). KIB was also recognized with the Best Finance Team award 
(Private Sector) at the CFO MENA Strategic Forum. KIB also earned the ISO 
27001:2013 certificate for information security management systems from 
GMS Intercert Services and the ISO 22301:2012 certification for Business 
Continuity Management (BCM) Systems for British Standards Institution (BSI).

In addition to these achievements and recognitions, World Finance also 
recognized KIB’s leadership team for its outstanding efforts, as the Bank’s 
Chairman, Sheikh Mohammed Jarrah Al–Sabah was named “Islamic Banking 
Chairman of the Year” for 2018 by World Finance; he was also awarded the 
Red Purple Sash adorned with the Golden Medal Award of Merit and a patent 
certificate in the category of Wise Leadership in the Arab region in 2018 from 

Tatweej Academy for Excellence Awards in the Arab Region. 

KIB was also awarded the “Most Recognized 100 Chief Information 
Security Officer Award (CISO 100)” for the year 2018 from the 

Middle East Security Awards (MESA), in addition to the ‘30 Most 
Recognized Chief Information Security Officer Award (CISO – 

30) across the Middle East from CPI Media Group (Security 
Advsior – ME Magazine). The Bank also received the 

‘Cybersecurity Team of the Year – Middle East’ award, 
in addition to the ‘Cybersecurity Professional of the 

Year – Middle East’ Award both from the 2018 
Cybersecurity Excellence Awards.

It is also worth noting that these awards 
and recognitions will only push KIB 
further to increase engagement with the 
community and support key issues and 
causes. The journey of giving will not 
stop for KIB, as it will continue to strive 
each and every single day to fulfill 
its duty towards the community, by 
spearheading impactful, constructive 
community initiatives under the slogan 

‘Bank for Life’.

Awards &
Recognitions 
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Fourth: Youth Empowerment
Throughout the year 2018, KIB continued to be one 
of the leading banking institutions that have 
dedicated themselves to supporting youth and 
students from an early age. The Bank works to 
engage directly with youth by organizing and 
participating in various youth and student-
based activities to support them and adopt their 
ideas whenever possible. As a cornerstone in its 
social responsibility program, the Bank believes 
in the importance of investing in young local talents 
to equip them with essential knowledge and skills, as 
they are key players in building a nation’s future.

Accordingly, KIB designed a two-part youth empowerment 
program; one part focuses on supporting youth during their 
studies by sponsoring their graduation projects, activities and 
career fairs, while the second part focuses on sponsoring graduation 
ceremonies for schools and universities as well as student organizations.

As part of its unwavering commitment, KIB engages with youth at the start 
of their career, aiming at helping them uncover their potential, as well as 
explore their career aspirations and opportunities; thereby allowing them to 
utilize their skills and capabilities in their professional careers. One example 
of this is the Bank’s sponsorship of career fairs and exhibitions, which provide 
the perfect opportunity for attracting local talents and ambitious youth in the 
future. Additionally, the Bank focuses on supporting SMEs owned by local 
youth to empower their entrepreneurial skills. KIB also sponsors impactful 
youth-based initiatives and specialized workshops, such as those organized 
by LOYAC, which work to professionally develop youth and prepare them as 
they enter the labor market.

KIB honored for its gold sponsorship of 
the 7th Tmkeen Youth Empowerment 
Symposium by the Minister of Information 

KIB receives the 2018 
‘GCC Excellence in 
Employment and Labor 
Localization’ award 11



Third: Community Development
In line with its strategy, KIB launched its new slogan ‘Bank for Life’ which has it implementing a 
customer-centric approach; thereby establishing it as a partner in every aspect of people’s lives. 
As a leading national financial institution, the Bank has always sought to develop the lives of 
everyone by equipping them with the tools needed to play an active role in the community.

Sports activities remain to be a cornerstone of KIB’s social responsibility program, which aims 
at promoting sports culture in the local community as it impacts the overall well-being and 
productivity of its members.  Accordingly, the Bank continues to provide ongoing support to local, 
talented athletes for each type of sport, encouraging them to excel in various local, regional and 
international championships and elevate Kuwait’s status and profile. The Bank also encourages 
its staff to participate in local sports tournaments and activities, particularly football.

Moreover, KIB also strives to sponsor health awareness campaigns that directly impact the 
community’s health, particularly health initiatives related to cancer, diabetes and blood pressure. 
The Bank’s commitment to health and sports comes as part of its strong belief that a community’s 
development is heavily impacted by the overall well-being of its members. 

KIB signs a partnership 
agreement with Safira CSR 
Company
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KIB organizes its annual blood 
donation campaign for its 
employees

Distribution of daily Iftar 
meals amongst those who are 
fasting throughout Ramadan, 
in cooperation with a group of 
volunteers

9



KIB holds special 
Girgian celebration at 
The Avenues

KIB organizes visit to the Kuwait Towers 
for residents at the Elderly Care Center 
on the occasion of the International Day 
of Older Persons8



The ‹One Table› campaign included 
an Iftar for security staff at the Joint 
Banking Complex.

‘Mashla’, an annual charity initiative 
aimed at providing essential food 
supplies to needy families throughout 
Ramadan

7



KIB celebrates activities for 
International Day Against 
Drug Abuse and Illicit 
Trafficking organized by the 
Ministry of State for Youth 
Affairs in cooperation with the 
Ministry of Interior

KIB hosts a group of students to 
introduce them to the nature of the 
banking world

6



Furthermore, KIB’s social responsibility 
program dedicates a great deal of 
attention to mothers and women. The 
Bank celebrated International Women’s 
Day, as well as Mother’s Day, as it fully 
recognizes the importance of women, 
who represent half of the population, 
and their boundless capability to give. 
KIB also aims at appreciating mothers 
who nurture their children, driving them 
to achieve more and become better.

Second: Social Impact
KIB continues to reaffirm its positive impact on the local community to 
which it belongs by strengthening its social role. The Bank aims at supporting 
and participating in many events and initiatives that serve all segments of the 
local community, thereby promoting social unity between members of the 
community.

Throughout 2018, KIB participated in several national celebrations on 
the occasion of National and Liberation Days. The Bank continues to 
sponsor and organize activities and events that promote greater 
cultural awareness in the local community, transporting us 
all to the breath-taking world of the past. By doing so, KIB 
delivers its message of Kuwait being a nation of peace 
and serenity.

As has become its annual custom, this year, KIB 
launched a comprehensive Ramadan campaign 
featuring a host of various activities and social 
events, reflecting its active role in promoting 
social unity and upholding deeply-cherished 
societal values held during this Holy Month. The Bank launched its annual 
‘Mashla’ initiative to provide essential food supplies to needy families, 
as well as Eid clothing. Moreover, KIB organized daily Iftar meals and the 
annual Gargeean event, reflecting its dedication to upholding cherished 
traditional customs. Additionally, KIB organized the annual Ramadan Quran 
competition for children of the Bank’s customers, as well as employees and 
their children. The Bank also sponsored a number of Ramadan initiatives and 
exhibitions which featured a host of Ramadan products. In a continuation of 
its commitment to upholding social values, KIB organized visits to the elderly 
care center and the Kuwait Orphanage, both community care centers under 
the Ministry of Social Affairs and Labor to share the joy of special occasions 
and spread happiness amongst them.

 KIB gifts cancer survivors
with bouquets of flowers

KIB honored for its 
sponsorship of the
«Ideal Mother Award» 
for mothers with 
disabled children
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Social Responsibility Strategy & Philosophy
KIB’s strategy focuses on becoming a national financial institution that touches 
on all aspects of people’s lives, particularly its customers. Consequently, 
KIB’s new strategic direction also transformed the Bank’s social responsibility 
program, which it believes is a key component of its business strategy as it 
impacts the entire community. The Bank has been committed to investing in 
initiatives that contribute to the well-being of the local community, including 
health, national, sports, environmental, cultural, youth empowerment, and 
many more.

Key Pillars of KIB’s Social Responsibility Program
In 2018, KIB actively sought to cover a range of social concerns 

and issues, underscoring its integral role as a national financial 
institution. Accordingly, the Bank has committed itself to 

investing in various social responsibility initiatives, which 
fall under four main pillars of its social responsibility 

program, namely:

 First: Promoting Financial and Banking
Literacy
Throughout the last few years, KIB has adopted 
a unique financial and banking literacy program. 
This first-of-its-kind program in Kuwait aims 

at enhancing financial and banking awareness 
amongst all segments of the community, particularly 

children and youth as they are the nation’s future.

Within this context, throughout the year 2018, KIB increased 
its support for activities and initiatives that aim at promoting 

financial literacy and education. Accordingly, the Bank 
utilized its expertise in the banking sector to promote financial 

awareness amongst all segments 
in the local community by means of 

its comprehensive awareness campaign 
entitled “With KIB, I Learned How to Spend 
and Save”. KIB also sponsored a number 
of activities and events that aim at introducing 
youth to basic saving and money management 
skills in a simple manner.

KIB also organized a myriad of school visits and hosted 
students at its head office to introduce students to 
give them a close-up look at the inner workings of 
a branch and different bank functions. Moreover, 
the visits aimed at introducing students to 
the world of banking, differences between 
traditional and Islamic banks, as well as 
Islamic banking products and 
services offered by the Bank. 

Leading Social
Responsibility Program

Instilling the value and skill of 
saving in students

Celebrating Global Money Week 
with students
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KIB is a full-service bank operating in accordance with the 
principles of Islamic Shari’a and is based in Kuwait. The Bank 
aims at keeping up with the ever-changing developments of 
banking services, as well as meeting the needs of customers by 
offering a full suite of Islamic banking services and solutions in line 
with the best international standards. 

At the same time, KIB is also committed to offering innovative and 
flexible new solutions that cater to the needs of individuals and 
institutions through a wide network of branches spread across the 
map in Kuwait. 

Milestones and Achievements
• In 1973, KIB was established as a specialized real 

estate bank, under the name of Kuwait Real 
Estate Bank, fulfilling a market need at the 
time.

• In 2007, KIB’s transformation to an 
Islamic Bank marked the first 
transformation of its kind in the 
Middle East, becoming a pillar in 
Kuwait’s banking industry.

• In 2018, KIB embarked on a new 
phase of its storied history, adopting 
a new strategic direction: a comprehensive and long-term program, 
which is aimed at transforming the way KIB engages with customers 
under the slogan ‘Bank for Life’.

Our Philosophy
KIB’s business philosophy reflects many of its key business objectives, aiming 
at maintaining its leading position in the banking industry. The philosophy is 
chiefly built on: operational excellence, customer focus, innovative products, 
and delivering outstanding service.

Our Values
KIB believes in a set of core values and adopts a unique philosophy which 
sets it apart within the highly-competitive Islamic banking. Every facet of the 
Bank’s work 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 Shari’a; and adherence to regulatory compliance.

About
KIB
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Dear Partners,

Peace, mercy and blessings of Allah be upon you,

KIB has always embraced a comprehensive, integrated approach to corporate 
social responsibility – this is nothing new to us. Our social responsibility remains 
at the core of who we are and evolves as our organization continues to grow.

With the beginning of 2018, our organization grew further as KIB embarked 
on a new phase of its storied history, trickling down to its social vision. The 
Bank’s strategy focuses on becoming more customer-centric by offering an 
integrated customer banking experience that delivers much more than just 
“banking” in the traditional sense - but rather establish KIB as a partner in 
every aspect of its customers’ lives; a true “Bank for Life”.

Consequently, KIB’s strategic direction also transformed the Bank’s social 
responsibility program, which it believes is a key component of its business 
strategy as it impacts the entire community. Over the years, we have continued 
to uphold our commitment to the community, as it brings forward benefits 
to both the organization and the community – uniting us all, reinforcing our 
reputation, and establishing us as true partners.

Today's interconnected world confirms the influential role that financial 
institutions play in the communities in which they operate. Time and 

time again, KIB has proven its dedication to meeting the growing 
needs of its customers on one hand, as well as the social needs of 

the community on the other; thereby accelerating development 
of the nation across all areas.

As our social responsibility journey continues, I would 
like to personally thank everyone for truly embodying 

a culture of corporate citizenship. Together, we 
will continue to do impactful initiatives in an 

ethical and socially responsible, sustainable 
way.

Best regards,

Chairman’s
Message

Mohammed Jarrah
Al-Sabah
Chairman



His Highness Sheikh
Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah

Prime Minister of the State of Kuwait
May Allah Grant Him Protection

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

Amir of the State of Kuwait
May Allah Grant Him Protection

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

Crown Prince of the State of Kuwait
May Allah Grant Him Protection
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