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اإلخوة األفاضل،،،

يطيب لي أن أستعرض وإياكم تقرير البنك للمسئولية االجتماعية 

عن  أثمر  ومتفردا  رائدا  شموليا  برنامجا  اعتمد  الذي   ،2015 للعام 

حصول “الدولي” على »درع التميز الذهبي في مجال المسؤولية 

العربية للمسؤولية  المنظمة  2015« من قبل  االجتماعية للعام 

االجتماعية ، وحصوله أيضا على جائزة المسئولية االجتماعية من 

به  الذي اضطلع  المحوري  “بانكر ميدل ايست” تقديرا للدور  مجلة 

لجهة دعم ورعاية فعاليات ومبادرات مؤسسات المجتمع المدني 

بشتى مجاالتها الدينية والثقافية والتعليمية والتربوية والرياضية 

والصحية والوطنية واإلنسانية والخيرية واالقتصادية واالجتماعية.

لدعم  أساسية  موارد  الدولي  خصص  فقد  ذلك،  على  وعالوة 

الذي  باالهتمام  أسوة  وخريجين،  وجامعيين  طلبة  من  الشباب 

والمسنين  االجتماعية  الرعاية  دور  ونزالء  والناشئة  لألطفال  أواله 

والرياضيين،  للرياضة  دعمه  عن  فضال  الخاصة،  االحتياجات  وذوي 

لصقل  وموظفيه  التدريبية لكوادره  برامجه  تكثيف  على  وحرصه 

مواكبتهم  وضمان  وإنتاجيتهم  بأدائهم  واالرتقاء  مهاراتهم 

لمستجدات العمل المصرفي.

واحتفاله  الوطنية  للمناسبات  أواله  الذي  االهتمام  مقابل  وفي 

لشهر  حافال  “الدولي” برنامجا  قدم  والتحرير،  االستقالل  بيومي 

من  باقة  ضَمنه  عام،  كل  من  عادته  على  جريا  المبارك  رمضان 

لألجواء  مناسبتها  فيها  راعى  التي  الدينية والروحية  األنشطة 

الموروث  على  والمحافظة  جانب،  من  الفضيل  للشهر  اإليمانية 

آلخر،  جانب  من  وتقاليده  الكويتي  المجتمع  وهوية  الشعبي 

اإلعالني عن  الكويت لإلبداع  لتتوج جهوده بحصوله على جائزة 

اإلعالن التلفزيوني الذي عرضه طيلة شهر رمضان المبارك بعنوان 

“قيمنا ما تتغير”.

اإلخوة األفاضل،،،

هذا غيض من فيض، وهي إنجازات ما كان لبنك الكويت الدولي 

فيه،  العاملين  لجميع  المخلصة  الجهود  دون تضافر  يحققها  أن 

ودون دعم ومباركة من اإلدارة العليا والجهاز التنفيذي، الذين لم 

لإلبداع  ومحفزة  جاذبة  عمل  بيئة  وتوفير  تهيئة  لجهة  جهدا  يألو 

الظروف  بصعوبة  المتمثلة  التحديات  برغم  وذلك  واالبتكار، 

االقتصادية في الوقت الراهن.

ختاما، يسعدني باألصالة عن نفسي، ونيابة عن أعضاء مجلس 

اإلدارة والمساهمين والموظفين، أن أتوجه إليكم بعظيم شكرنا 

حفظت  التي  اإلنجازات  هذه  في  ساهم  من  لكل  امتنانا  وجزيل 

المسئولية  مجال  في  المتقدم  موقعه  الدولي  الكويت  لبنك 

االجتماعية، وجعلت منه نموذجا متفردا يحتذي به في المنطقة.

 محمد جراح الصباح

رئيس مجلس اإلدارة
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أواًل: المساهمات الدينية :

إنطالقًا من التزامه المطلق بالقيم والمبادئ السامية المتوافقة 

كل  في  عادته  على  وجريًا  الغراء  اإلسالمية  الشريعة  أحكام  مع 

البرامج  من  سلسلة  باعتماد  الدولي  الكويت  بنك  قام  عام، 

واألنشطة المخصصة لشهر رمضان المبارك والموجهة لعمالء 

المجتمع بشكل عام. حيث تضمنت  وأفراد  “الدولي” وموظفيه 

كتوزيع  الفضيل،  الشهر  وحي  من  رمزية  هدايا  توزيع  الفعاليات 

القرقيعان  توزيع  إلى  باإلضافة  المبارك،  رمضان  شهر  إمساكية 

على موظفيه بالتزامن مع التقليد الموروث بحلول منتصف شهر 

مشروع  ضمن  الصائمين  إلفطار  الرحمن  موائد  وإعداد  رمضان، 

إفطار صائم.

والفعاليات  األنشطة  من  بالعديد  الحافل  برنامجه  إطار  وضمن 

من  عدداً  البنك  نظم  “الدولي”،   لعائلة  المخصصة  الرمضانية 

الندوات الدينية والتثقيفية الداخلية للموظفين، والتي ألقاها عدد 

إيمانًا بدوره الرائد في مجال المسؤولية االجتماعية وحرصه على تعزيز أنشطته ومساهماته االجتماعية واإلنسانية التي تخدم مختلف 

القطاعات، شارك بنك الكويت الدولي في تبني ورعاية العديد من المبادرات والفعاليات على اختالفها، وذلك لما لها من دور محوري 

“الدولي”  إن رسالة ورؤية  أخرى.  رفعته من جهة  الوطن والحفاظ على  المجتمع من جهة، ونهضة  األفراد في  في تعزيز أسلوب حياة 

الهادفة ال تقف عند تطوير وطرح المنتجات والخدمات المصرفية وفق أحكام الشريعة اإلسالمية فحسب، بل تتعداها لتشمل برنامجه 

المبادرات  احتضان عدد من  الكويتي عن طريق  المجتمع  الدعم من خالله لكافة أطياف  والذي يقدم  االجتماعية  الرائد للمسؤولية 

وانتهاءا  والصحية  والوطنية  الرياضية  باألنشطة  مروراً  والتعليمية،  الثقافية  والمساهمات  الدينية  المجاالت  من  بدءاً  الهادفة، 

بالمساهمات اإلنسانية والخيرية واالقتصادية واالجتماعية. 

برنامج بنك الكويت الدولي الرائد في مجال المسؤولية االجتماعية

إصدار كتيب الحج

إفطار صائم



7

من علماء الدين األجالء، يتقدمهم كل من فضيلة الشيخ د. خالد 

مذكور المذكور رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في البنك، 

وسماحة السيد مصطفى سيد الزلزلة نائب رئيس هيئة الفتوى 

والرقابة الشرعية، حيث تم من خالل تلك الندوات الدينية التشديد 

والعبادات والطاعات لما لها  الفرائض  بأداء  االلتزام  على ضرورة 

دور كبير في إعداد مجتمع سليم مبني على المحبة والسالم. 

عرضه  تم  الذي  المصور  التلفزيوني  إعالنه  “الدولي”  أطلق  كما 

خالل شهر رمضان المبارك تحت عنوان “قيمنا ما تتغير” والذي حاز 

مؤخراً على جائزة الكويت لإلبداع اإلعالني.

دوره  تجسيد  على  “الدولي”  حرص  فقد  سبق،  ما  إلى  إضافة 

إلى  الرامية  جـــهوده  إطار  في  وأفراده  المجتمع  تجاه  اإلنساني 

تعزيز التضامن االجتماعي من خالل مساعدة األسر المتعففة في 

المؤن  توزيـــع  مشـــروع  بتدشين  قام  حيث  والعطاء،  الخير  شهر 

أرجاء  مختلف  في  المحتاجة  األســر  على  “المـــاجلة”  الرمضانية 

لجمعية  التابعة  والشــــويخ،  الشامية  لجنة  مع  بالتعاون  البالد، 

النجاة الخيرية. 

على  الثالثة  وللسنة  “الدولي”  عمد  الحج،  موسم  اقتراب  ومع 

تضمن  الحجاج،  على  الحج”  “دليل  كتيب  توزيع  إلى  التوالي 

الكتيب مناقب وأحكام مناسك الحج بطريقة مبسطة إلى جانب 

الطبية  واإلرشادات  المأثورة  واألذكار  واألدعية  المواد  من  عدد 

والوصايا الهامة للحجاج. 

الطلبة  تشجيع  إلى  الهادفة  “الدولي”  مساعي  استمرت  كما 

بالصورة  وترتيله  وقراءته  الكريم”  “القرآن  حفظ  على  والطالبات 

طالل  “خليفة  المرحوم  لمسابقة  رعايته  خالل  من  الصحيحة 

اللغة  ثنائية  أجيال  مدرسة  أقامتها  التي  الكريم  للقرآن  الجري” 

باإلضافة  هذا  التعليمية”.  للخدمات  القرى  “أم  لشركة  التابعة 

إلى تنظيمه مسابقته السنوية الرمضانية لحفظ القرآن الكريم 

ألبناء عمالئه تحت عنوان “خيركم من تعلم القرآن وعلمه” والتي 

من شأنها إذكاء روح المنافسة لدى الجيل الناشئ، وتشجيعهم 

على االهتمام بحفظ وتالوة كتاب اهلل وخاصة في شهر الصوم 

والرحمة والبركات.

الجزء الثاني: تقرير المسؤولية اإلجتماعية

جانب من الندوات الدينية للموظفين

جانب من تكريم الفائزين في مسابقة البنك السنوية للقرآن الكريم
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ثانيًا: مساهمات تنمية الثقافة المالية 

من  إنطالقًا  والشباب،  األطفال  بفئة  كبيراً  اهتمامًا  “الدولي”  يولي 

إيمانه بأن شباب اليوم هم صناع الغد وقادة المستقبل. لذا سعى 

كعادته إلى تخصيص عدد من الزيارات الميدانية لعدد من المدارس 

تنمية  بهدف  المدني  المجتمع  ومؤسسات  والجامعات  والمعاهد 

الثقافة المالية، وتقديم محاضرات وورش عمل لزيادة وعي األطفال 

والشباب بأهمية االدخار لمستقبلهم. 

عيسى  بن  “يوسف  ثانوية  طلبة  الدولي  استضاف  ذلك  إطار  وفي 

نظمت  حيث  للبنك،  الرئيسي  للمبنى  ميدانية  زيارة  في  القناعي” 

الرئيسي  الفرع  في  المصرفية  القاعة  إلى  تعريفية  جولة  لهم 

لالطالع والتعرف عن كثب على طبيعة عمل الموظفين في الفرع، 

للبنات”  االبتدائية  “سمية  مدرسة  طالبات  استضافة  إلى  باإلضافة 

االتصال  مركز  لزيارة  باإلضافة  الزهراء،  منطقة  في  البنك  فرع  في 

عكست  حيث  المدرسة  ومعلمات  مشرفات  برفقة  وياك”  “الدولي 

هذه الزيارة التفاعل اإليجابي البناء الذي نجح البنك في ترسيخه بينه 

القطاعين  وخصوصًا  الكويتي  المدني  المجتمع  مكونات  وبين 

التربوي والتعليمي. كما كثف “الدولي” زياراته للمدارس ومنها، على 

سبيل المثال ال الحصر، مدرسة “سعد األوسي” للبنين وروضة التوت 

عليهم،  الهدايا  بتوزيع  قام  الذي  “حبوب”  شخصية  بمشاركة  وذلك 

باإلضافة إلى زيارة مدرسة عزة بنت الحارث ومدرسة سعيد بن العاص 

إلى  العودة  الخرافي ضمن فعاليات موسم  ومدرسة عبد المحسن 

ابن  مدرسة  وفعاليات  ألنشطة  الدعم  تقديم  جانب  إلى  المدارس، 

المؤسسات  بدور  منه  إيمانًا  المتنوعة  الطالبية  العسقالني  حجر 

التعليمية المستقبلي في نهضة الوطن ورفعته.
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الجزء الثاني: تقرير المسؤولية اإلجتماعية
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معرض الفرص الوظيفية بجامعة الكويت

ثالثًا: مساهمات دعم العمالة الوطنية وتشجيعها 

مختلف  في  الكويتي  الشباب  ورعاية  دعم  بضرورة  المتمثلة  رؤيته  مع  انسجاما 

الشباب  لفئة  الموجهة  الفعاليات  من  عدد  في  “الدولي”  شارك  المجاالت، 

أبرزها مشاركته في معرض  بهدف التواصل المباشر مع الطاقات الشابة، كان 

“صناع االقتصاد وفرص العمل” العشرين الذي استضافته كلية العلوم اإلدارية 

في جامعة الكويت، حيث جرى تعريف الطالب على طبيعة العمل المصرفي 

هذا  العلمية.  تخصصاتهم  يناسب  بما  المتاحة  الشاغرة  والوظائف  اإلسالمي 

في  وذلك  الوظيفية  للفرص  كويتي”  “دينار  معرض  في  مشاركته  جانب  إلى 

ضوء سعي »الدولي« المستمر إلى دعم وتشجيع الشباب الواعد للعمل في 

وصل  حلقة  تمثل  المعارض  هذه  مثل  ولكون  اإلسالمي،  المصرفي  القطاع 

أنه  عن  فضاًل  عمل،  فرص  على  الحصول  في  الراغبين  الطلبة  وبين  البنك  بين 

يعتبر وسيلة الطالع الطلبة عن كثب على توجهات وسياسات الموارد البشرية 

بالبنك ومزايا العمل في القطاع المصرفي اإلسالمي.  

القطاع  في  للعمل  الشباب  وتشجيع  لدعم  سعيه  “الدولي”  واصل  كما 

تنظمه  الذي  الوظيفية  الفرص  معرض  في  مشاركته  خالل  من  المصرفي 

بالشباب  لاللتقاء  مناسبة  فرصة  كانت  حيث  األمريكية  األوسط  الشرق  جامعة 

سوق  في  التميز  عن  تبحث  التي  الشابة  الطاقات  واستقطاب  التخرج  حديثي 

العمل المصرفي.
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الجزء الثاني: تقرير المسؤولية اإلجتماعية

رابعًا: مساهمات وطنية

العلم  بألوان  الرئيسي  المبنى  الدولي  الكويت  بنك  أضاء 

روح  عن  تعبيراً  به  القيام  على  يحرص  سنوي  كتقليد  الوطني 

كما  الوطنية،  للروح  منه  وتعزيزاً  لها  والوفاء  للكويت  االنتماء 

شارك “الدولي” في احتفاالت األعياد الوطنية مع موظفيه وأبناء 

الوطن عن طريق عدد من الفعاليات التي أقامها، حيث شاركت 

والمدارس  الروضات  من  عددا  “حبوب”  األطفال  حساب  شخصية 

المسنين”  “دار  البنك  شارك  كما  الوطنية،  باألعياد  باحتفالهم 

احتفالهم بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير في لفتة إنسانية 

مميزة وكريمة، حيث جرى توزيع الهدايا على النزالء بهدف إدخال 

البهجة والسرور إلى قلوبهم.

االجتماعية  للمسؤولية  برنامجه  “الدولي”  تّوج  أخرى،  جهة  من 

كويتي  أنا  مجموعة  نظمته  الذي  كويت”  “هال  كرنفال  برعاية 

إلى  الوطنية  باألعياد  فرحتهم  الشباب  مشاركة  بهدف  الناهضة 

جانب دعم كافة مبادراتهم وإبداعاتهم المميزة. 
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زيارة نادي السالمية الرياضي

خامسًا: مساهمات شبابية وطالبية

خّص “الدولي” شريحة الشباب والطالب بجزء كبير من المبادرات 

والمساهمات تمثلت بتقديم الدعم المالي والمعنوي لمشروع 

جامعة  في  والبترول  الهندسة  كلية  طالبات  من  مجموعة  تخرج 

السنوي  الهندسية  التصاميم  معرض  في  للمشاركة  الكويت 

المالي  الدعم  تقديم  إلى  باإلضافة  هذا  الجامعة.  تنظمه  الذي 

جامعة  في  الميكانيكية  هندسة  طلبة  مشاريع  أحد  لرعاية 

يقوم  الذي  المضغوط«  الهواء  »محرك  مشروع  وهو  الكويت 

لمحرك  كوقود  المضغوط  الهواء  اسطوانات  استخدام  على 

السيارات بداًل من البنزين للمحافظة على البيئة. 

سادسًا: مساهمات رياضية

للرياضة  “الدولي”  يوليه  الذي  الكبير  االهتمام  على  تأكيداً 

مع  التواصل  جسور  بناء  على  حرصه  من  وانطالقا  والرياضيين 

كافة فئات المجتمع وتوفير الدعم والمساندة لألنشطة الرياضية 

الهادفة، قام موظفو الدولي بزيارة نادي السالمية الرياضي، أحد 

الكويت  اسم  ترفع  ومازالت  كانت  التي  العريقة  الرياضية  األندية 

عاليًا في المحافل العربية والعالمية. لتترجم هذه الزيارة اهتمام 

البنك بنشر الثقافة الصحية والتوعوية بين أفراد المجتمع الواحد، 

وضرورة إتباع أسلوب حياة صحي عبر ممارسة الرياضة واألنشطة 

الفعال  الرياضة  بدور  وإيمانًا  آخر  صعيد  وعلى  المتنوعة.  البدنية 

في رفع الروح المعنوية للموظفين، نظم البنك دورته الرمضانية 

رابط  توثيق  بضرورة  منه  إيمانًا  لموظفيه  القدم  لكرة  الخامسة 

األخوة بينهم إلى جانب تحفيز روح المنافسة البناءة التي ترتقي 

بطاقاتهم نحو األفضل. كما شارك فريق “الدولي” للكريكت في 

بطولة كأس المصارف للكريكت التي حقق فيها عدة انتصارات 

على مجموعة من الفرق تتويجا لمشاركته الفاعلة في البطولة.

اهلل  عبد  المرحوم  دورة  في  “الدولي”  مشاركة  إلى  باإلضافة  هذا 

مشاري الروضان الرمضانية لكرة قدم الصاالت المغلقة، من خالل 

فريق يضم نخبة من الالعبين المحترفين، وذلك على ضوء النجاح 
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الكبير الذي القته هذه الدورة على مدى السنوات الماضية، فضاًل 

عن اإلقبال الجماهيري عليها وتفاعل المشجعين معها مما جعل 

عام  كل  في  الرياضية  األوساط  تنتظره  هامًا  رياضيًا  حدثًا  منها 

األنشطة  وجدول  برنامج  على  نفسه  فرض  أن  بعد  الصبر،  وبفارغ 

والفعاليات الرمضانية. 

جاسم  المرحوم  دورة  برعاية  الدولي  الكويت  بنك  قام  كما 

الشرهان الرمضانية لكرة القدم لعام 2015، لما يوليه من اهتمام 

هذه  تلقاه  الذي  للنجاح  ونتيجة  الرياضية،  األنشطة  لدعم  كبير 

الدورة على مدى السنوات الماضية، فضاًل عن اإلقبال الجماهيري 

لتشمل  الحصرية  البنك  رعاية  وامتدت  تحصده.  الذي  والشعبي 

المركز  حصد  الذي  الجريوي  غازي  العالمي/  الكويتي  الفارس 

الثاني في بطولة فرنسا الدولية لسباق الخيل إيمانًا منه بموهبته 

الكبيرة وقدرته على تحقيق االنتصارات ورفع علم الكويت واسمها 

عاليًا في المحافل العربية والعالمية.
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سابعًا: مساهمات اجتماعية

واصل بنك الكويت الدولي نهجه الثابت الذي يهدف من خالله إلى 

تعزيز مساهماته االجتماعية على كافة األصعدة عبر إطالق مساهمات 

النسيم  لجمعية  مادية  مساهمة  تقديم  من  بدءاً  بناءة،  ومبادرات 

التعاوني  والقطاع  خصوصًا  االجتماعية  ألنشطتها  دعمًا  التعاونية 

بمكافحة  تعنى  التي  الخير”  “بشائر  جمعية  بزيارة  مرورا  عمومًا، 

التوعية  اإلدمان وعالج المدمنين وذلك انطالقا من حرصه على نشر 

على  المدمنين  ولتشجيع  المخدرات  تعاطي  بمخاطر  الشباب  بين 

لكافة  تهديداً  تشكل  التي  اآلفة  هذه  من  والعالج  االستشارة  تلقي 

المجتمعات، وانتهاًءا باستضافة أبناء دار أيتام قرية صباح األحمد في 

جاكرتا المشاركين في مؤتمر دور المرأة الخيري العالمي.   

كما شهد العام 2015 العديد من األنشطة والفعاليات المجتمعية 

والمعنوية  المادية  المشاركة  على  “الدولي”  حرص  تترجم  التي 

زيارات  بعدة  البنك  موظفي  من  مجموعة  قام  إذ  واإلنسانية، 

لمجموعة من األطفال في مستشفى الصباح لمواساتهم وتقديم 

رفع  بهدف  “حبوب”  األطفال  حساب  شخصية  بمشاركة  لهم  الهدايا 

معنوياتهم وإدخال البهجة إلى قلوبهم.

العاملين  نقابة  المادية  ومساهماته  برعايته  »الدولي«  وشمل  هذا 

بادرة  في  للنقابة،  االجتماعية  األنشطة  دعم  بهدف  العدل  بوزارة 

والمشاركة  المجتمع  لخدمة  المتواصلة  البنك  جهود  تؤكد  جديدة 

في الفعاليات واألنشطة االجتماعية كافة. 

للكهرباء  الكويت  ومعرض  مؤتمر  رعاية  في  “الدولي”  شارك  كما 

إلى  هدف  والذي  اجتماعية«  مسؤولية  »الترشيد  شعار  تحت  والماء 

والمياه،  الطاقة  ترشيد  تقنيات  مستجدات  على  الضوء  تسليط 

ما  آخر  إلى  باإلضافة  الترشيد  في  المتبعة  واألنظمة  والسياسات 

الخصوص.  هذا  في  واالختراعات  الحديثة  التكنولوجيا  إليه  توصلت 

وفي سياق متصل، قام “الدولي” وللسنة الثانية على التوالي برعاية 

الشباب  من  مجموعة  بمشاركة  تميز  الذي  رمضان”  “هال  معرض 

ضمنها  ومن  اإلبداعية  الصغيرة  المشاريع  أصحاب  من  الكويتي 

مستلزمات شهر رمضان الفضيل.

الفعاليات  كافة  بمواكبة  الالمتناهي  اهتمامه  إطار  وفي 

شمل  البالد،  في  العلمية  للنهضة  تحقيقًا  المحلية  األكاديمية 

الثاني  العلمي  السنوي  للمؤتمر  الجوهرة  برعايته  “الدولي” 

“التحديات  العالمية بعنوان  الكويتية  القانون  الذي تنظمه كلية 

المستجدة للحق في الخصوصية” تحت رعاية سمو رئيس مجلس 

العدل  وزير  معالي  وبحضور  الصباح  المبارك  جابر  الشيخ  الوزراء 

عبد  يعقوب  األستاذ  اإلسالمية  والشؤون  اإلسالمية  األوقاف  وزير 

“الدولي” موظفيه من مساهماته  المحسن الصانع. ولم يستثن 

الكويت  بنك  في  الشرعي  المراقب  بتكريم  قام  إذ  التكريمية، 

الدولي د. هشام أحمد عبد الحي تقديراً إلنجازاته العلمية في مجال 

منهما  األول  علميين،  إصدارين  بطرح  قام  إذ  اإلسالمية  المصرفية 

ويشتمل  اإلسالمية”  االستثمارية  والصكوك  “الصناديق  كتاب 

على بيان جوانبها التنظيمية والفنية، والفقهية وضوابط الرقابة 

ـ  أسسه  اإلسالمي.  “المصرف  بعنوان  الثاني  والكتاب  الشرعية، 

خدماته ـ استثماراته، دراسة تطبيقية فقهية”.
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ثامنًا: مساهمات ودورات تدريبية

تدريبية  دورات  توفير  أهمية  حول  المتمحورة  لسياسته  تجسيداً 

لموظفيه الذين يعتبرهم من األركان األساسية التي تقوم عليها 

التدريبية  البرامج  من  سلسلة  “الدولي”  نظم  وإنجازاته،  نجاحاته 

لهم كان أبرزها ورشة عمل إلدارة المشاريع االستراتيجية بالتعاون 

مع وحدة التدريب بهدف اطالعهم على آخر المستجدات وربطهم 

بالتطورات الحاصلة في هذا المجال لإلرتقاء بأدائهم ومهاراتهم.

المصرفية  للبرامج  التدريبية  خطته  بإنهاء  “الدولي”  قام  كما 

ضمن  تدريبية  دورة   12 تخصيص  تم  حيث  العام،  خالل  الشرعية 

المصرفية  مجال  في  التدريبية  البرامج  من  متكاملة  سلسلة 

اإلسالمية، وكانت ست دورات منها بعنوان “األساسيات الشرعية 

لبرنامج  دورات  وأربع  ومنتجاته”،  اإلسالمي  المصرفي  للعمل 

لبرنامج  ودورتان  اإلسالمية”  المصارف  في  المتطورة  “المنتجات 

الذين  المتدربين  عدد  بلغ  إذ  اإلسالمي”  االستثمار  “صناديق 

استكملوا متطلبات اجتياز هذه الدورات 253 موظفًا.

رفع  إلى  الدائم  “الدولي”  سعي  من  وانطالقا  آخر  صعيد  على 

لمواكبة  الوظيفية  قدراتهم  وتنمية  المهنية  موظفيه  كفاءة 

كل ما هو جديد وحديث في عالم الصناعة المصرفية، قام معهد 

الدراسات المصرفية بتكريم مجموعة من موظفي البنك ضمن 

احتفاليته بتخريج باقة من المتدربين، بعد اجتيازهم بنجاح البرامج 

االعتماد  شهادات  على  للحصول  لهم  نظمها  التي  التدريبية 

 ،)RMC(المهني االحترافية للعام 2014-2013، في إدارة المخاطر

المصرفية  الخدمات  وشهادة   )ACCM-CCM( االئتمان  إدارة 

 .)CIBFS( والمالية اإلسالمية
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تاسعًا: مساهمات الدولي لذوي االحتياجات الخاصة

وتفعيل  دعم  إلى  الهادفة  اإلنسانية  مساهماته  “الدولي”  واصل 

من  عدد  في  البنك  شارك  حيث  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  دور 

المثالية  األم  جائزة  رعاية  أبرزها  كان   2015 عام  خالل  الفعاليات 

األطفال  ألنشطة  الخرافي  مركز  قدمها  التي  الذهنية  لإلعاقات 

المعاقين بالتعاون مع فريق الجائزة ألمهات اإلعاقات الذهنية، إلى 

جانب رعاية بطولة مدرسة األمل للصم لكرة القدم التي يهدف من 

خاللها إلى تقديم كل الدعم لفئة ذوي االحتياجات الخاصة التي 

تشّكل شريحة أساسية من تكامل نسيج المجتمع اإلنساني. 

شرائح  بين  التواصل  تعزيز  إلى  الهادفة  رسالته  من  وانطالقا 

على  للتأكيد  الخاصة  االحتياجات  لذوي  الفرصة  وإتاحة  المجتمع 

لذوي  اإلنسان«  »ماراثون  “الدولي”  رعى  المنافسة،  على  قدرتهم 

التطوعي  الكويت  شباب  فريق  نظمه  الذي  الخاصة  االحتياجات 

كما شارك في احتفال مؤسسة اإلعداد النموذجي التأهيلية الذي 

تنظمه سنويًا احتفاًءا باليوم العالمي لذوي االحتياجات الخاصة 

الكبير  الدور  على  التأكيد  على  خالله  من  البنك  يحرص  والذي 

الفاعل  ووجودها  وحضورها  إرادتها  بقوة  عرفت  التي  الفئة  لهذه 

على الساحتين الداخلية والخارجية، وعزمها وإصرارها على تحقيق 

اإلنجازات والنجاحات. 

عاشراً: مساهمات صحية 

وموظفيه،  عمالئه  حياة  جوانب  بجميع  اهتمامه  على  تأكيداً 

ومقومات  ركائز  من  ركيزة  باعتبارها  الصحية  الرعاية  وخصوصًا 

“الدولي” حملة »صحتك... تعني  السعيدة، طرح  العصرية  الحياة 

بشراكته  »المساومة«  منتج  ضمن  جديدة  كخدمة  الكثير«  لنا 

لطب  عيادة   ”32“ و  الشفاء،  دار  مستشفى  مع  االستراتيجية 

األسنان وشركة دان الطبية.  وتأتي هذه المبادرة المميزة لتعكس 

الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات والمنتجات  البنك  استراتيجية 

الذي  والشعار  يتناسب  بما  العمالء  متطلبات  لتلبية  المبتكرة 

اتخذه عنوانًا لعمله وتميزه “ثقة ويسر”.

من  مجموعة  »كان«  حملة  مع  وبالتعاون  البنك  قدم  كما 

وعن  البروستاتا  سرطان  عن  للموظفين  التوعوية  المحاضرات 

سرطان الثدي، حيث سعى من خاللها لزيادة نسبة الوعي وكسر 

روتين العمل اليومي.
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حادي عشر: مساهمات تنموية 

على  والقضاء  الشاملة  التنمية  تحقيق  في  الرائد  لدوره  تجسيداً 

بنك  شارك  المجتمع،  فئات  بين  المشترك  الرخاء  وتعزيز  الفقر 

الكويت الدولي في أعمال الملتقى العلمي بعنوان )التخطيط 

العربية  المنظمة  تجربة   - الرقابية  للمنظمات  االستراتيجي 

في  “األرابوساي”  والمحاسبة  المالية  للرقابة  العليا  لألجهزة 

الرقابة  أجهزة  لتعزيز  االستراتيجي( من خالل ورقة عمل  التخطيط 

العليا والتي من شأنها تحسين قدرة الحكومات على إنشاء برامج 

حكومية أكثر استدامة. 
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 أخيراً: تكريم الدولي

االجتماعية  للمسؤولية  الدولي  الكويت  بنك  برنامج  استرعى 

التي  المدني  المجتمع  مؤسسات  من  العديد  وتقدير  اهتمام 

في  المجتمع  تضع  رائدة  مصرفية  كمؤسسة  بتكريمه  قامت 

صميم رسالتها من خالل دعم معظم األنشطة المجتمعية على 

العربية  المنظمة  من  بتكريم  “الدولي”  حظي  حيث  اختالفها، 

مجال  في  الذهبي  التميز  “درع  بمنحه  االجتماعية  للمسؤولية 

المجال  هذا  في  المتميز  لنشاطه  تقديراً  االجتماعية”  المسؤولية 

وتنوع فعالياته ومبادراته على مدار العام، كما حصل أيضا على 

»جائزة المسؤولية االجتماعية« من قبل »بانكر ميدل ايست« لقاء 

“الدولي”  نشاطه المتميز في هذا المجال. وعلى صعيد آخر، نال 

المنظمة  اللجنة  من  المجتمعية«  للمسؤولية  »طموحي  جائزة 

دوره  ثمنت  إعاقتي” التي  يغلب  “طموحي  ومعرض  لملتقى 

الدائم  والمعنوي  المادي  الدعم  تقديم  في  وجهوده  الحيوي 

الخاصة،  االحتياجات  ذوي  شريحة  تستهدف  التي  لفعالياتها 

االجتماعية  المسؤولية  جائزة  ايست  ميدل  بانكر  منحته  حين  في 

الرائد في هذه المجال وانطالقا من تمّيز برنامجه  تقديراً لنشاطه 

بالشمولية وتنوع المبادرات حتى بات نموذجًا رائداً يحتذي به.



On the other hand, KIB has won the “My Ambition 

for Social Responsibility” Award by the organizing 

committee of the “My Ambition Defeats My Disability” 

Exhibition for its active role in providing the financial and 

moral support for initiatives that target the people with 

disabilities . Moreover, the Banker Middle East Magazine 

recognized  KIB  with the “Social Responsibility” award, 

in appreciation of its pioneering role in the field and its 

integrated programs, making it a role model of social 

responsibility. 

Finally: Al-Dawli’s Awards 
Kuwait International Bank was honored by the 
civil societies as a leading banking institution that 
incorporates the society segments in its mission by 
supporting the majority of the social activities. Hence, 
the Arab Organization for Social Responsibility awarded 
KIB with “CSR Excellence Golden Trophy” Award in 
appreciation of its distinguished role in this field and the 
diversified initiatives launched throughout the year. The 
Bank was also awarded the “CSR Award” by Banker 
Middle East for its distinguished activity in this field. 
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Eleventh: Development Contributions
In Al Dawli’s attempt to achieve a comprehensive 
development, make a stand against poverty and create a 
harmonious atmosphere between the society segments, 
it participated in the scientific works forum that included 

the strategic planning for the regulatory bodies and 
the Arab Organization of Supreme Audit Institutions 
experience. The Bank attended a workshop that aims 
at maintaining sustainable governance systems that 
will build stronger and lasting governments.
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Tenth: Supporting Health Organizations
As the Bank constantly pays attention to the health 

and well-being of its customers and employees, it 

launched the “Your Health Means the World to Us” 

campaign as a new service of the “Mosawama” 

product, in cooperation with Dar Al Shifa Hospital, 

32 Dental Clinic and Dan Medical Company. Such 

initiative aims at reflecting the Bank’s constructive 

strategy to offer first-class services and products 

that cater to the needs of the customers, which goes 

in line with the bank’s motto “Trust and Ease”.

In cooperation with “KAN” Campaign, the bank 

has made awareness seminars about Prostate 

Cancer and Breast Cancer in order to enrich its staff 

knowledge and to break the daily work routine. 
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Ninth: Support People with Disabilities  
Al-Dawli  continued its charitable contributions to support 
and reinforce the role of people with disabilities in the 
society by participating in various events during 2015. 
It sponsored the ceremony of “The Ideal Mother Award” 
for mothers with disabled kids that was organized by 
Al-Kharafi Activity Kids Center and the Ideal Mother 
Award team. This was in addition to sponsoring Al-Amal 
School’s football championship for deaf students that 
aims at offering support to the segment of people with 
disabilities, which is an important part of the society.
The Bank also sponsored the “Human Marathon” 
organized by a group of Kuwaiti volunteers for people 
with disabilities to strengthen the relationship between 
the segments of the society and give the opportunity 
to the disabled people to prove their ability to compete 
and excel. Additionally, it participated in the annual 
celebration of the model-qualifying institute that 
commemorates the International Day for People with 
Disabilities to affirm the important role that the segment 
plays and their strong will to accomplish the impossible 
locally and internationally.



Eighth: Training Courses
Al Dawli organized a series of training courses for 
its employees, as it firmly believes that they are key 
pillars in its accomplishments and success. One 
of them was the strategic project management, 
in cooperation with the Training Unit that aims at 
keeping the employees updated with the latest 
developments in the field to cultivate their talents 
and performance. 
Moreover, the Bank has completed its training plan 
of the Islamic Shariah banking programs within this 
year. As 12 training course have been incorporated 
in the comprehensive series of Islamic banking 
training programs; six of them under the name of 
“the Shariah fundamentals of working in the Islamic 
banking field and its services”, four of them under 
the “The innovative products in the Islamic banks” 
program and two courses in the “Islamic Investment 

funds” program. 253 employees attended.
Since KIB always seeks to further and improve 
its employees’ capabilities and efficiency to keep 
up with the banking industry’s developments, the 
Institute of Banking Studies has awarded certificates 
to  a number of the Bank’s employees after they 
successfully passed their training courses. The 
ceremony was organized for  trainees with the Risk 
Management 2013 – 2014, Credit Management 
(ACCM – CCM), and the Islamic Banking and 
Financial Services (CIBFS) Certificates.
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Seventh: Social Contributions
Al Dawli continued its efforts to reinforce social 
contribution by launching constructive initiatives that 
include offering financial aid to Al Naseem Co-operative 
Society to support its social initiatives in particular and 
the cooperative sector in general. Besides visiting 
Bashaer Al-Khair Society that combats substance 
abuse and aids addicts, in order to create awareness 
among youth about the dangers of substance abuse  
and encourage addicts to seek consultation and be 
treated.. KIB also hosted  the members  of the Sabah 
Al-Ahmad orphanage in Jakarta who participated in the 
“Women’s Role in Charitable Work” conference.
As for the year 2015, it has witnessed various activities 
and social events that translates AlDawli’s role in the 
financial, moral and charitable contributions. A team of  
KIB employees visited sick children at  the Al-Sabah 
Hospital to show their support and offered them gifts 
along with the character of the kids’ account “Haboob” 
who brought joy to their hearts.
It is worth mentioning that the Bank also launched a 
new initiative to sponsor the Workers Association of the 
Ministry of Justice financially to support their social life 
aiming to constantly support the society and participate 
in social events and initiatives.

KIB also sponsored Kuwait Water and Electricity 
Conference & Exhibition under the name of “Sustainability 
is Everyone’s Responsibility” that sheds light on the 
latest technologies in energy and water sustainability, 
the followed systems and policies in sustainability, and 
up-to-the-minute technologies and innovations. 
For the second consecutive year, Al-Dawli sponsored 
“Hala Ramadan” Expo that hosted Kuwaiti youth with 
their small enterprises including Ramadan supplies. It 
also sponsored the Kuwait International Law School’s 
annual conference “New Challenges in Right to Privacy”, 
under the patronage of His Highness the Prime Minister 
Sheikh Jaber Mubarak Al-Sabah and in the presence 
of the Minister of Justice, Minister of Awqaf and Islamic 
affairs, Yaqoub Abdulmohsen Al-Sane.
In appreciation of its staff and employees, the Bank 
has honored KIB’s Shariah Supervisor, Dr. Hisham 
Ahmad Abdul Hai for all his accomplishments in the field 
of Islamic Banking and for issuing two valuable books 
for The first book is “Islamic Investment Funds and 
Sukuk” that covers their organizational, technical and 
doctrinal aspects along with the fundamentals of Shariah 
Supervisory, while the second book “Islamic Banking: 
Basics, Services, and Investments – A comprehensive 
doctrinal study”. 
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during Ramadan that included a team of Al-Dawli’s 

professional players. Over the years, the tournament 

was booming thanks to motivation and enthusiasm 

of its fans, which turned it into an important sports 

event that happen every Ramadan and awaited by 

all football enthusiasts.

Since KIB is constantly supporting sports activities, 

it sponsored the late Jassim Al-Sharhan Ramadan 

football tournament for 2015 that has been successful 

over the years thanks to the enthusiasm of its fans. 

KIB has exclusively sponsored the international 

Kuwaiti jockey, Ghazi Al Juraei who earned second 

place in the International French Horse Racing 

Championship with his outstanding talent holding 

Kuwait’s head high in the Arab world and globally. 
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Fifth: Supporting Youth and Students’
The majority of KIB’s initiatives and contributions 
benefit students and the youth. Thus, the Bank 
offered financial and moral support to the College 
of Engineering & Petroleum students’ graduation 
project in Kuwait University by participating in its 
annual “Engineering Design” Exhibition. This was in 
addition to sponsoring one of the projects designed 
by mechanical engineering students in Kuwait 
University called “Compressed Air Engine” that uses 
compressed air cylinders as alternative eco-friendly 
energy to fuel cars instead of gasoline.  

tournament for employees, as it firmly believes in 

the importance of creating harmony between staff 

and encouraging the competitive spirit that takes 

their energy and enthusiasm to the next level. On 

the other hand, KIB’s cricket team has participated 

in the KBA Cricket Championship League and 

achieved many victories 

Not to mention Al-Dawli’s participation in the late 

Abdullah Mishari Al-Roudan’s football tournament 

Sixth: Supporting Sports Activities
Al-Dawli constantly encourages athletes and 

cares about sports. Since the Bank is keen on 

communicating with all segments of the society 

including supporting sports activities, Al Dawli staff 

paid a visit to one of the most renowned clubs, 

Salmiya Sports Club that holds Kuwait’s head high 

regionally and globally. This visit signifies the Bank’s 

interest to spread health awareness among the 

community and the importance of living a healthy 

lifestyle by exercising and doing all kinds of sports.

KIB also organized its fifth Ramadan football 
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Fourth: Supporting National/Liberation Day 
Event/Celebrations
Kuwait International Bank illuminated its  Head Office 
with Kuwait’s flag colors as an annual tradition, 
which signifies the sense of belonging and loyalty 
to Kuwait, and invigorates the sense of patriotism. 
It also participated in the National celebrations with 
the staff and the people through various events, 
where the kids’ favorite character “Haboob” visited 
many schools and kindergartens to celebrate with 
them. Furthermore, the Bank visited a retirement 
home to celebrate with them, the National Day and 
Liberation Day festivities and distribute gifts to the 
elders to bring joy to their hearts.
On the other hand, Al-Dawli  sponsored “Hala Kuwait” 
Carnival that was organized by the aspiring “I’m 
Kuwaiti” group to share the National celebrations with 
them and support all their activities and projects.
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Third: Contributions to Support National Labour 
As Al-Dawli  affirms the importance of supporting Kuwaiti youth 

in different aspects, it participated in various events that target 

the youth segment to communicate directly with them. One of 

the events was the “Economy Makers and Job Opportunities” 

20th Exhibition hosted by the College of Business Administration 

at Kuwait University, where students were introduced to the 

nature of Islamic banking and the available job opportunities 

that match their majors. In addition to the Bank’s participation in 

the “Kuwaiti Dinar” exhibition for job opportunities, as Al-Dawli 

constantly supports and encourages the youth to work in the 

Islamic banking sector. Such exhibitions give a chance for the 

Bank and students seeking job opportunities to communicate 

and allow the students to find out more about the Bank’s HR 

policies and the benefits of working in the Islamic banking 

sector.

Moreover, KIB was also a part of the employment fair organized 

by the American University of the Middle East (AUM), where it 

has been introduced to the graduates and has attracted many 

of the young talents who were interested  in the banking field.
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Second: Contributions to the Financial 
Literacy Development 
Al-Dawli pays great attention to the children and youth 
segments, as it firmly believes that they are the leaders 
of tomorrow. Thus, it arranged a number of field visits to 
various schools, institutes, universities and the civil society 
institutions to cultivate the financial literacy and offer lectures 
and workshops to create awareness among children and 
youth about the importance of saving for their future.
The Bank hosted a field trip to its head office for the 
students of Yousif Bin Essa High School and organized an 
orientation tour to the head office’s financial hall to discover 
the nature of the employees’ work in the branch. While the 
students of Sumaya Primary School for Girls were invited to 
visit Al Zahraa branch and call center with their supervisors 
and teachers; the visit highlighted the positive impact that 
the bank has successfully promoted among the Kuwaiti 
civil society members, the educational sector in particular. 
Additionally, the Bank has been visiting many schools 
including Saad Al Awsi Middle School for Boys and Al-
Tout Kindergarten with the famous character “Haboob” 
who distributed gifts to the children. On the occasion of 
back-to-school season, it also paid a visit to Azza Bint Al-
Harith School, Saeed Bin Al-Aas School and Abdulmohsen 
Al-Kharafi School, as well as supporting the activities and 
events of Ibn Hajar Al Asqalani Elementary School, as 
the bank strongly believes in the role of the educational 
institutions in the prosperity of the country.
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Al-Zalzalah were at the top of the scholars list. The 

seminars have paved the way for scholars to stress 

the importance of performing the obligatory prayers 

and worshiping Allah, as they play a crucial role in 

building a well-constructed and peaceful society. 

Not to mention KIB’s TV commercial that was 

released during Ramadan under the name of “Our 

Values Never Change” and that has been recently 

crowned with the “Advertising Creativity Award”.

Al-Dawli was also keen on reinforcing its charitable 

role in the society through achieving social solidarity 

and helping unprivileged families during the month 

of generosity. In cooperation with the Shamiya and 

Shuwaikh Committee, which is a part of Al Najat 

Charitable Society, the Bank distributed Ramadan 

food packages to the families in need throughout 

Kuwait. 

For the third consecutive year, KIB has distributed 

the “Hajj Guide” booklets for  pilgrims that include the 

virtues and rulings of Hajj in a simple way, in addition 

to various supplements, prayers, medical instructions 

and other important tips.

Moreover, Al-Dawli’s is constantly encouraging 

students to memorize and properly recite the Holy 

Qur’an through sponsoring the Khalifa Talal Aljery’s 

Qur’an competition organized by the Ajial Bilingual 

School that is a part of Om Al-Qura Educational 

Company. The Bank also organized its annual 

Ramadan competition of reciting the Holy Qur’an 

for its customers’ children under the name of “The 

best of you are those who learn the Qur’an and 

teach it”. The competition aims at creating a healthy 

competitive spirit in the upcoming generation and 

motivating them to memorize and recite the Holy 

Qur’an, especially in the holy month of forgiveness 

and mercy.
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First: Islamic Contributions 
As KIB constantly strives to abide by the principles of 
the Islamic Sharia, it organized a series of programs 
and activities during the Holy Month of Ramadan 
for its customers, staff and members of society in 
general. The programs included the distribution of 
Ramadan Imsakiah among staff and Gergean, which 
is distributed in the middle of Ramadan according to 
the practiced  traditions. Furthermore, the Bank has 
set up the tables of the merciful to provide fasting 
people with Iftar meals as part of the “Feeding a 
fasting person” project and organized a number of 
educational and religious seminars for staff hosted by 
many insightful religious scholars. The Bank’s Shariah 
Supervisory Board Chairman, Dr. Khalid Mathkour 
Al-Mathkour and his Deputy, Sheikh Mustafa Sayed 

KIB’s Leading Corporate Social Responsibility Program
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Al Dawli has always been a key player in the field of corporate social responsibility (CSR). It adopted 
various initiatives and activities that play an important role in ensuring people’s welfare in the society 
and the country’s advancement, as part of its leading CSR program that aspires to further its social and 
humanitarian contributions to many sectors. Kuwait International Bank main mission and vision are not 
only limited to developing and introducing banking products and services according to the principles of the 
Islamic Sharia, but also to encompass its pioneering social responsibility strategy that aims at supporting 
every member of the society by embracing many initiatives and activities; be it religious, cultural, educational, 
sports, national, health and all the way to the humanitarian, charity, economic and social contributions.



Dear Colleagues,  

It gives me great pleasure to present to you the 
Corporate Social Responsibility (CSR) Report for 
2015. Year 2015 witnessed an extensive, leading 
and unique social responsibility program. The 
“CSR Excellence Golden Trophy” Award granted 
by The Arab Organization for Social Responsibility 
was the crowning glory. In addition, the Bank 
was awarded the “CSR Award” by Banker Middle 
East in recognition of its pivotal role, support and 
sponsorship of the activities and initiatives of the 
civil society institutions. This support covered many 
religious, cultural, educational, parental, sport, 
health, national, humanitarian, charitable, economic 
and social sectors.

In addition, Al Dawli  dedicated substantial resources 
to support  youth including  school students, 
university students and graduates. Al Dawli also 
supported and promoted activities promoting social 
welfare and activities for children, the elderly, and 
the disabled. Al Dawli  rolled out numerous training 

programs to staff in order to sharpen their skills, 
improve performance and keep them updated of 
recent developments.

Moreover, Al Dawli was keen to participate in the 
national events and so celebrated the National 
Day and Liberation Day of Kuwait. An extensive 
program for the Holy month of Ramadan was 
put in place which included several religious and 
spiritual activities in a pious atmosphere. Al Dawli  
also followed  the traditional customs and rituals of 
the Kuwaiti society during Ramadan. Al Dawli’s TV 
commercial released during Ramadan, titled “Our 
Values Never Change”, was  awarded  “Kuwait 
Award for Advertisement Creativity”.

Dear Colleagues, 

This is only the tip of the iceberg; these 
accomplishments would not have happened except 
with the collective efforts of all KIB staff.. The top 
management’s support and guidance were key in 
achieving the above in spite of the challenges due 
to the current economic circumstances. 

To conclude, on my behalf, and on behalf of the 
board of directors, shareholders, and the staff 
members, I  would like to express my  thanks and 
gratitude to each and every one who has helped the 
bank realize these accomplishments, maintain its 
leadership in the social responsibility domain, and 
become an exemplary model across  the region.

Mohammad Jarah Al-Sabah
Chairman
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