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كلمة الحــوكمة:

الحوكمة  تعليمات  بأهمية  يؤمن  الدولي  الكويت  بنك  إن 

ومبادئها، وذلك  منذ صدور تعليمات الحوكمة من بنك الكويت 

باعتبار  حينه،   ومنذ  مصرفنا،  قام  فقد   ،2012 عام  في  المركزي 

تلك التعليمات ذات أهمية حيوية وجزء أساسيا من أعمال البنك 

ونشاطاته.

وأفضل  المعايير  أعلى  بإرساء  الدولي  الكويت  بنك  التزم  وقد 

الممارسات للحوكمة السليمة، التي تحدد وتبين األسس واألطر 

المساهمين  من  لكل  وذلك  والمسئوليات  للحقوق  الواضحة 

فيها  تتحقق  أعمال  بيئة  لخلق  التنفيذية،  واإلدارة  اإلدارة  ومجلس 

يضمن  نحو  على  فنا  لمصر  الحقيقية  للرقابة  فعلية  ممارسات 

كما  المصالح.  وأصحاب  المساهمين  حقوق  على  الحفاظ  معه 

باعتبارها  الحوكمة  قواعد  بتطبيق  الدولي  الكويت  بنك  يلتزم 

الجديدة. حيث  إدارة استراتيجيته  البنك في  رئيسيا من ثقافة  جزء 

سعى البنك إلى تطبيق االستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس 

اإلدارة، والتي هي تعتبر استراتيجية شاملة لكل نشاطات وأعمال 

وهياكل البنك، وتخدم نشاطات البنك وطبيعة أعماله، وتحقق 

الدولي  الكويت  بنك  يسعى  كما  الطويل،  المدى  على  أهدافه 

نشاطات  دعم  خالل  من  الداخلية  الرقابة  ضوابط  تحسين  الى 

وأعمال الوظائف الرقابية في البنك، بتزويدها بكل ما تحتاجه من 

الدعم الفني والكادر البشري.

متطلبات  تحقق  منهجية  على  مبنية  استراتيجية  اعتماد  تم  وقد 

الحوكمة الخاصة بسياسة المكافآت طويلة المدى، حيث اشتملت 

على  تعمل  وإجراءات  سياسات  منظومة  على  االستراتيجية  تلك 

لبنك  التنظيمية  الهياكل  تخطيط  بإعادة  وذلك  شاملة  تغييرات 

لجميع  الوظيفي  لإلحالل  خططا  وضع  مع  الدولي،  الكويت 

الوظائف، وهو األمر الذي بموجبه سيتم بيان وتحديد الصالحيات 

طريق  عن  المصرفية  المهنة  مستوى  لرفع  وذلك  والمسئوليات، 

التشجيع وغرس الوالء الوظيفي لدى الموظف.

إن بنك الكويت الدولي و مجلس اإلدارة مؤمنين بأهمية االلتزام 

أعمال  تحكم  التي  واألنظمة  والقواعد  القوانين  بجميع  التام 

البنك سواء كان مصدرها القانون أو لوائح الجهات الرقابية. 

المستمر  التحديث  على  الدولي  الكويت  بنك  يعمل  كما 

واإلفصاح  الشركات  حوكمة  مجاالت  في  الرقابية  للممارسات 

الشفاف لبيانات البنك المختلفة وذلك امتثاال لتعليمات الجهات 

الرقابية. 

سياسات  الدولي  الكويت  بنك  امتالك  إلى  االشارة  تجدر  كما 

عن  وذلك  العالقة  ذات  األطراف  مع  العمليات  وتنظم  تحكم 

طريق التدقيق الداخلي على تلك العمليات. 

هذا باإلضافة إلى امتالك مصرفنا لسياسات معتمدة تنظم طرق 

منح التسهيالت ألعضاء مجلس اإلدارة واألطراف ذات الصلة وفق 

الرقابية  الجهات  عن  الصادرة  المنظمة  والتعليمات  القوانين 

وعلى رأسها تلك الصادرة عن بنك الكويت المركزي، بحيث يتم 

ذلك بذات الشروط التي يطبقها البنك مع العمالء اآلخرين دون 

محاباة وبتجرد، مع الحرص على عدم مشاركة عضو مجلس اإلدارة 

بمنحه  خاصا  األعمال  جدول  بنود  من  بند  أي  مناقشة  حضور  في 

البنك  يقوم  كما  مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل  سواء  التسهيالت 

الداخلية  الرقابية  الوظائف  لكافة  الكافي  الفني  الدعم  بتوفير 

الضبط  أنظمة  كفاية  من  والتحقق  عملياتها  فاعلية  من  للتأكد 

العالقة،  ذات  األطراف  بعمليات  المتعلقة  الداخلية  والرقابة 

المعتمدة  للسياسات  وفقا  تتم  العمليات  جميع  أن  من  والتأكد 

بهذا الشأن.

وفي نفس السياق فإن قواعد السلوك المهني المعتمدة من قبل 

مجلس اإلدارة، تمنع كال من أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين من 

استغالل المعلومات الداخلية في البنك لمصلحتهم الشخصية، 

وتجدر اإلشارة إلى أن قواعد السلوك المهني المشار إليها معلنة 

امتثاال  وذلك  بالبنك،  الخاص  االلكتروني  الموقع  على  ومنشورة 

لتعليمات الحوكمة الصادرة من قبل بنك الكويت المركزي.

وحمايتهم  العمالء  مصلحة  الدولي  الكويت  بنك  يضع  كما 

لحماية  سياسة  استحداث  طريق  عن  األولويات  ضمن  من 

2/رب/  العمالء وذلك وفق متطلبات بنك الكويت المركزي رقم 

عام  في  يوليو  شهر  من  الخامس  في  الصادرة  أ/349/2015  ب  ر 

2015، وتجدر اإلشارة إلى أن بنك الكويت الدولي قد عمل على 

يوليو  شهر  منذ  العمالء  شكاوى  مع  للتعامل  وحدة  استحداث 

المركزي  الكويت  بنك  لتعليمات  امتثاال  وذلك   ،2011 عام  في 

بهذا الشأن. 

وأخيرا فإن بنك الكويت الدولي ومن خالل وحدة الحوكمة يستند 

على كل ما في األوعية التشريعية من نظم وقوانين، وعلى كل 

ما تحتويه القوانين ذات الصلة والتعليمات الصادرة من الجهات 

الرقابية،  والجهات  المركزي  الكويت  بنك  رأسها  وعلى  المعنية 

إلرساء  بمصرفنا،  الخاص  الحوكمة  دليل  يحتويه  بما  وااللتزام 

ممارسات  وتخلق  األعمال  بيئة  تعزز  سليمة  حوكمة  مفاهيم 

أداءه  في  وترتقي  المؤسسي  بالعمل  تنهض  سليمة  حوكمة 

ونتائجه.
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الهيكل التنظيمي:

لم تطرأ تعديالت على الهيكل التنظيمي لبنك الكويت الدولي، 

إعدادها  الجاري  الجديدة  االستراتيجية  مع  يتوافق  تعديال  باستثناء 

تحت  اإلدارة  مجلس  من  منبثقة  مؤقتة  لجنة  استحداث  وهو 

يتصل  فيما  والرقابة  بالمتابعة  تعنى  االستراتيجية”  “لجنة  اسم 

وتنفيذ  إعداد  على  العاملة  الخارجية  االستشارات  شركة  بأعمال 

اإلستراتيجية. وفيما يلي الهيكل التنظيمي للبنك:
WO

Oð«d
²Ýô

« WM
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مسؤوليات مجلس اإلدارة:

يمارس مجلس اإلدارة مهامه وأعماله من خالل اللجان المنبثقة 

لتلك  الصالحيات  بعض  بتفويض  المجلس  قام  حيث  منه، 

من  العديد  بإقرار   2015 عام  خالل  بدورها  قامت  والتي  اللجان، 

لجنة  إنشاء  تم  كما  للموافقة،  اإلدارة  لمجلس  ورفعها  المهام 

جديدة مؤقتة تعنى بما يتعلق ببرنامج التحول الجديد ومتابعته. 

السياسات،  كافة  وضع  مسئولية  اإلدارة  مجلس  يتحمل  كما 

أهدافه  تخدم  التي  المناسبة  االستراتيجية  وجود  من  والتأكد 

وتطلعاته.

يسعى مجلس إدارة بنك الكويت الدولي دائما- من خالل قراراته 

والعمالء  المساهمين  مصالح  على  المحافظة  إلى  وأعماله- 

أنظمة  أن  من  التأكد  على  يحرص  كما  المصالح.  وأصحاب 

الرقابة الداخلية تتم وفق المعايير الدولية من خالل تعزيز ودعم 

تأكيد  إلى  يسعى  كما  والخارجي.  الداخلي  التدقيق  أنظمة 

خالل  من  وذلك  المختلفة  لموارده  البنك  إدارة  في  الثقة  مبدأ 

قيام البنك بالمحافظة على تلك الموارد وتنميتها وإدارتها إدارة 

حصيفة. ويعمل مجلس إدارة بنك الكويت الدولي على حماية 

األطراف ذوي الصلة، وااللتزام بتطبيق سياسات وإجراءات البنك 

تلك  على  باإلشراف  مهامه  ويباشر  الخصوص،  بهذا  المعتمدة 

للمساهمين  عنها  اإلفصاح  عملية  تمام  من  ويتأكد  العمليات، 

بكل شفافية ووضوح.

ووجوب  والريادة  القيادة  في  اإلدارة  مجلس  أعضاء  بدور  وإيمانا 

يحرص  المنطقة،  في  األعمال  مجال  في  التطورات  آخر  متابعة 

اإلدارة  مجلس  أعضاء  السادة  إلحاق  على  الدولي  الكويت  بنك 

بأعمالهم  المتصلة  الفنية  والورش  التدريبية  الدورات  بمختلف 

اإلدارة مساهمات ومشاركات  ومهامهم، فكان ألعضاء مجلس 

في دورات تدريبية متعددة.

مجلس اإلدارة:

الشيخ / محمد الجراح الصباح – رئيس مجلس اإلدارة

واالستثمار  والبنوك  التأمين  مجاالت  في  واسعة  خبرة  يمتلك 

كما  العربية،  المصارف  اتحاد  في  الكويت  دولة  يمثل  العقاري، 

قام بتمثيل الهيئة العامة لالستثمار في مجلس إدارة المجموعة 

الكويت  بنك  إدارة  مجلس  بعضوية  التحق  وقد  للتأمين.  العربية 

بنك  إدارة  مجلس  رئيس  وهو   .2007 عام  مارس  في  الدولي 

الكويت الدولي منذ عام 2010 وحتى تاريخه.

 وقد تقلد الشيخ / محمد الصباح رئاسة عدة مناصب: 

 • 	2005 عام  منذ  للتأمين  وربة  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  نائب 

وحتى تاريخه.

•رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب للمجموعة االستثمارية  	

العقارية منذ عام 2003 وحتى عام 2010.

 • 	1997 عام  منذ  الكويتي  التجاري  للبنك  المنتدب  العضو 

وحتى عام 2000.

 • 	2000 عام  منذ  الكويتي  التجاري  البنك  إدارة  مجلس  رئيس 

وحتى عام 2003.

منذ  الكويتية  التأمين  إعادة  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  •نائب  	

عام 1992 وحتى عام 2001

 • 	1998 عام  منذ  العقارية  الصالحية  شركة  إدارة  مجلس  عضو 

وحتى عام 2005.

للعلوم  العربية  األكاديمية  بجامعة  األمناء  مجلس  •عضو  	

المصرفية منذ عام 2001 وحتى عام 2003.

•عضو مجلس إدارة المجموعة العربية للتأمين )أريج( من عام  	

1998 وحتى عام 2003.

 • 	1997 عام  منذ  الكويتية  المصارف  اتحاد  إدارة  مجلس  عضو 

وحتى عام 2003.

عام  وحتى   • 	1997 عام  منذ  العربية  المصارف  اتحاد  عضو 

.2003

 • 	1993 عام  منذ  الكويتي  التجاري  البنك  إدارة  مجلس  عضو 

وحتى عام 1996.

باإلضافة إلى ذلك فإن السيد / محمد الصباح يترأس كال من لجنة 

مجلس  عن  المنبثقتان  الحوكمة  ولجنة  واالستثمار،  التمويل 

اإلدارة.

السيد/ رائد جواد بوخمسين: 

االعمال  إدارة  تخصص  في  البكالوريوس  شهادة  على  حاصل 

األمريكية،  المتحدة  الواليات  1999 من جامعة بوسطن في  عام 
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رائد بوخمسين حاصل على شهادات تخصصية في كل  السيد/ 

من إدارة المحافظ؛ واالئتمان؛ وتحليل االستثمار. وتمتد خبرة السيد/ 

رائد بوخمسين إلى سنوات عديدة في مجاالت االستثمار والبنوك 

وإدارة األعمال. التحق بعضوية مجلس إدارة بنك الكويت الدولي 

في يوليو عام 2010، وهو نائب رئيس مجلس إدارة بنك الكويت 

الدولي منذ عام 2015 وحتى تاريخه.

مناصب  عدة  وعضوية  رئاسة  بوخمسين  رائد  السيد/  شغل 

قيادية:

 • 	2010 عام  منذ  العقارية  العربية  الشركة  إدارة  مجلس  عضو 

وحتى عام 2013، ومستشارا منذ عام 2013 وحتى تاريخه.

منذ  للسينما  الوطنية  الكويتية  الشركة  إدارة  مجلس  •عضو  	

عام 2004 وحتى عام 2013.

•عضو مجلس إدارة شركة ليان العقارية بدولة اإلمارات العربية  	

المتحدة  منذ عام 2011 وحتى عام 2012.

مصر  بجمهورية  المصري  الخليج  بنك  إدارة  مجلس  •عضو  	

العربية منذ عام 2012 وحتى تاريخه. 

 • 	2008 عام  منذ  االستثمارية  الراية  شركة  إدارة  مجلس  عضو 

وحتى عام 2010.

 • 	2008 عام  منذ  الكويتي  الصناعي  البنك  إدارة  مجلس  عضو 

وحتى عام 2010.

•عضو مجلس إدارة شركة ثروة بيت االستثمار بمملكة البحرين  	

منذ عام 2008 وحتى عام 2009.

عام  منذ  لالستثمار  العربية  الشركة  إدارة  مجلس  رئيس  •نائب  	

2006 وحتى عام 2008.

وحتى   • 	2006 عام  منذ  لالستثمار  العربية  الشركة  رئيس  نائب 

عام 2008.

القابضة  الكويتية  األولى  االئتمان  شركة  إدارة  مجلس  •عضو  	

منذ عام 2005 وحتى عام 2008.

القابضة منذ  إدارة شركة مجموعة بوخمسين  •عضو مجلس  	

عام 2003 وحتى تاريخه.

باإلضافة الى ذلك فإن السيد/ رائد بوخمسين يشغل حاليا منصب 

مستشارا للجنة التنفيذية لدى شركة وربة للتأمين.

السيد / أنور جواد بوخمسين:

حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص االقتصاد واالدارة 

بجامعة  السياسية  والعلوم  واالقتصاد  التجارة  كلية  من  المالية 

برنامج  في  تخصصية  شهادة  على  حاصل   .1995 عام  الكويت 

عام  هارفرد  جامعة  من  الخارجية  التجارة  سياسات  في  تنفيذي 

2005، باإلضافة إلى شهادة تخصصية ممنوحة من قبل مؤسسة 

وعمل  الشركات  حوكمة  إطار  في  العلمي  للتقدم  الكويت 

المؤسسات المالية. ويمتلك السيد/ أنور بوخمسين خبرة واسعة 

في مجاالت التأمين والبنوك واإلستثمار العقاري. التحق بعضوية 

وشغل   ،2004 عام  مايو  في  الدولي  الكويت  بنك  إدارة  مجلس 

عام  منذ  الدولي  الكويت  بنك  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  منصب 

2010 وحتى عام 2015.

وتقلد خالل مسيرته المهنية عدة مناصب:  

• وحتى  	2010 رئيس مجلس إدارة شركة وربة للتأمين منذ عام 

تاريخه.

 • 	2008 عام  منذ  لالستثمار  األول  قطر  بنك  إدارة  مجلس  عضو 

وحتى تاريخه.

عام  منذ  التكافلي  للتأمين  رتاج  شركة  إدارة  مجلس  •مستشار  	

2007 وحتى تاريخه.

بوخمسين  مجموعة  شركة  إدارة  لمجلس  تنفيذي  •عضو  	

القابضة منذ عام 2005 وحتى تاريخه.

عام  منذ  التكافلي  للتأمين  وثاق  شركة  إدارة  مجلس  •عضو  	

2000 وحتى عام 2004.

•عضو مجلس إدارة شركة لؤلؤة الكويت التعليمية منذ عام  	

2002 وحتى عام 2004. 

. • عضو مجلس إدارة شركة عقارات الكويت خالل عام 2003	

• وحتى تاريخه. عضو اتحاد الصناعات الكويتية منذ عام 2002	

 • 	1995 عام  منذ  والسياحة  للفنادق  الهدى  شركة  عام  مدير 

وحتى عام 1999.

كما أنه رئيسا للجنة مجلس اإلدارة للمكافآت والترشيحات، وعضو 

الكويت  بنك  في  واالستثمار  للتمويل  اإلدارة  مجلس  لجنة  في 

الدولي.

الدكتور / حيدر حسن الجمعة:

من  المحاسبة  تخصص  في  البكالوريوس  شهادة  على  حاصل 

تخصص  في  الماجستير  وشهادة   ،1973 عام  الكويت  جامعة 

في  الدكتوراه  ودرجة   1976 عام  أريزونا  جامعة  من  المحاسبة 
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تخصص إدارة األعمال من جامعة كاليفورنيا عام 1986 بالواليات 

المتحدة األمريكية. عمل أيضا معيدا ومدرسا في قسم المحاسبة 

بنك  إدارة  مجلس  بعضوية  التحق  الكويت.  بجامعة  والتدقيق 

 2007 عام  ومنذ   2006 عام  إلى   1998 عام  في  الدولي  الكويت 

وحتى تاريخه. وتمتد خبرة الدكتور/ حيدر الجمعة لسنوات عديدة 

شغل خاللها عدة مناصب قيادية في مجاالت القطاع المصرفي 

والتأمين واإلستثمار العقاري:

مصر  بجمهورية  الخليجي  المصري  البنك  إدارة  مجلس  •عضو  	

العربية منذ عام 2005 وحتى عام 2014.

العقاري  لالستثمار  الندمارك  شركة  إدارة  مجلس  •عضو  	

2008 وحتى عام  والسياحة بجمهورية مصر العربية منذ عام 

.2012

 • مستشار مجلس إدارة الشركة العربية العقارية منذ عام 2003	

وحتى عام 2012.

منذ  التكافلي  للتأمين  رتاج  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  •نائب  	

عام 2010 وحتى عام 2011.

• وحتى  	2005 رئيس مجلس إدارة شركة وربة للتأمين منذ عام 

عام 2009.

“مبادئ  أهمها  من  مؤلفات  عدة  الجمعة  حيدر  للدكتور/  أن  كما 

اإلسالمية  و”البنوك  الكويت”،  لدولة  العقاري  التقييم  أسس  و 

كفاءة  رفع  في  ودورها  ”الحوكمة  وكتاب  الكويت”،  دولة  في 

بحضور  قام  كما  واإلسالمية”.  التقليدية  والبنوك  المؤسسات 

العديد من الدورات التدريبية في مجاالت متعددة. 

السيد/ جاسم حسن زينل :

حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية 

 ،1980 عام  األمريكية  المتحدة  الواليات  في  ميامي  جامعة  من 

جامعة  من  المدنية  الهندسة  في  الماجستير  درجة  على  وحاصل 

الكويت  بنك  إدارة  مجلس  بعضوية  التحق   .1991 عام  الكويت 

بخبرة  زينل  جاسم   / السيد  وتمتع   .2006 عام  يونيو  في  الدولي 

وقد  واإلستثمار  والتمويل  المصرفي  القطاع  مجاالت  في  واسعة 

تقلد خالل مسيرته المهنية عدت مناصب منها: 

 • مستشارا للشركة الكويتية الدولية لإلستثمار منذ عام 2009	

وحتى عام 2011.

وحتى   • 	1984 عام  منذ  الخليج  ببنك  الفروع  تطوير  إدارة  مدير 

عام 1988.

وحتى   • 	1980 عام  منذ  لإلسكان  العامة  الهيئة  مشروع  مدير 

عام 1984.

منذ  واإلستثمار  للتمويل  أرزان  لشركة  اإلدارة  مجلس  •رئيس  	

مايو2011 وحتى تاريخه.

•عضو مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية منذ عام  	

2008 وحتى تاريخه.

 • 	1994 عام  منذ  والكويت  البحرين  بنك  إدارة  مجلس  عضو 

وحتى تاريخه.

االستثمار  عام  مدير  منصب  زينل  جاسم   / السيد  شغل  وقد  هذا 

اتحاد  في  له  وممثال  الخليج  بنك  في  االدارة  مجلس  سر  وأمين 

من  العديد  على  حصوله  إلى  باإلضافة  الكويتية.  المصارف 

سياسة  مبادئ  أهمها  من  متعددة  مجاالت  في  التدريبية  الدورات 

األمريكية  المتحدة  بالواليات  هارفرد  جامعة  من  الدولي  التداول 

عام 2005.

السيد/أحمد إبراهيم العصفور:

الهندسة  تخصص  في  البكالوريوس  شهادة  على  حاصل 

األمريكية  المتحدة  الواليات  في  منيسوتا  جامعة  من  الكيميائية 

1976، التحق بعضوية مجلس إدارة بنك الكويت الدولي منذ  عام 

إبريل عام 2010 وحتى تاريخه. ويتمتع السيد/ أحمد العصفور بخبرة 

تقلد  وقد  النفطي  والقطاع  والتأمين  البنوك  مجاالت  في  واسعة 

خالل مسيرته المهنية عدة مناصب منها:

للتأمين  رتاج  لشركة  المنتدب  والعضو  اإلدارة  مجلس  •رئيس  	

التكافلي منذ عام 2009 وحتى تاريخه. 

العربية  الزيت  شركة  في  العامة  للشؤون  التنفيذي  •الرئيس  	

منذ عام 1996 وحتى عام 2002.

•مدير اقتصاد الطاقة بوزارة النفط في دولة الكويت منذ عام  	

1992 وحتى عام 1996.

• وحتى  	2005 إدارة شركة وربة للتأمين منذ عام  عضو مجلس 

تاريخه.

 • 	2004 عام  منذ  للوقود  األولى  الشركة  إدارة  مجلس  عضو 

وحتى عام 2007.

 • 	1998 عام  منذ  للتأمين  الكويت  شركة  إدارة  مجلس  عضو 

وحتى عام 2002.
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السيد/عبدالوهاب موسى العبدالرزاق:

الهندسة  تخصص  في  البكالوريوس  شهادة  على  حاصل 

المتحدة  الواليات  في  كارولينا  نورث  جامعة  من  المعمارية 

الكويت  بنك  إدارة  مجلس  بعضوية  التحق   .1985 عام  األمريكية 

السيد/  يمتلك  كما  تاريخه.  وحتى   2011 عام  يناير  منذ  الدولي 

مجاالت  في  عاما  الثالثين  تتجاوز  خبرة  العبدالرزاق  عبدالوهاب 

المهنية  مسيرته  خالل  شغل  وقد  والعقارات،  المصرفي  القطاع 

عدة مناصب منها: 

 • 	2008 عام  منذ  لالستثمار  العربية  الشركة  إدارة  مجلس  عضو 

وحتى عام 2010.

التنمية  لشركة  التنفيذي  والرئيس  االدارة  مجلس  رئيس   • 	

العقارية منذ عام 2005 وحتى عام 2010.

•نائب رئيس مجلس اإلدارة للشركة العربية لالستثمار منذ عام  	

2008 وحتى عام 2010.

منذ  لالستثمار  العقارية  العربية  الشركة  إدارة  مجلس  •عضو  	

عام 2007 وحتى تاريخه. 

المنتزهات  لشركة  المنتدب  والعضو  االدارة  مجلس  •رئيس  	

الكويتية منذ عام 2002 وحتى عام 2004.

• وحتى  	2001 المدير العام للشركة التجارية العقارية منذ عام 

عام 2004. 

السيد/ د. عبداهلل عبدالصمد معرفي : 

حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص اإلحصاء من كلية 

عام  الكويت  جامعة  من  السياسية  والعلوم  واالقتصاد  التجارة 

 ،2003 العامة عام  اإلدارة  الماجستير في  1989، وحاصل على درجة 

وعلى درجة الدكتوراه في تخصص التمويل من الجامعة األمريكية 

للهيئة  كأستاذ  انتدابه  تم  كما   ،2007 عام  المتحدة  المملكة  في 

للتعليم  العامة  الهيئة  في  التجارية  الدراسات  لكلية  التدريسية 

الكويت  بنك  إدارة  مجلس  بعضوية  التحق  والتدريب.  التطبيقي 

عبداهلل  السيد/  تقلد  وقد  تاريخه.  وحتى   2010 عام  منذ  الدولي 

معرفي رئاسة وعضوية عدة مجالس إدارات منها:

عام  منذ  القابضة  لالستثمار  البراق  شركة  إدارة  مجلس  •رئيس  	

2008 وحتى تاريخه.

عام  منذ  القابضة  أمنيات  لشركة  اإلدارة  مجلس  رئيس  •نائب  	

2008 وحتى تاريخه.

عام  منذ  القابضة  برقان  مجموعة  شركة  إدارة  مجلس  •رئيس  	

2005 وحتى عام 2008.

الكويتية  المالحة  ووكالء  شركات  اتحاد  إدارة  مجلس  •عضو  	

منذ عام 2005 وحتى تاريخه.

 • 	2004 عام  منذ  العقارية  العربية  الشركة  إدارة  مجلس  عضو 

وحتى عام 2009.

 • 	1995 عام  منذ  الكويتي  األهلي  البنك  إدارة  مجلس  عضو 

وحتى عام 1998.

باإلضافة الى خبراته البحثية ومشاركاته العلمية في عدت مجاالت 

بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وأساتذة جامعة 

الكويت. 

السيدة / نجاة حمد السويدي:

من  االقتصاد  تخصص  في  البكالوريوس  شهادة  على  حاصلة 

جامعة الكويت عام 1974. وتتمتع السيدة/ نجاة السويدي بخبرة 

في  مناصب  عدت  تقلدت  حيث  اإلستثمار  مجاالت  في  واسعة 

إدارة  شركات إستثمارية، باإلضافة لتقلدها منصب عضو مجلس 

عام  وحتى   2008 عام  منذ  لالستثمار  العقارية  العربية  الشركة 

نيابة  الكويت  دولة  السويدي  نجاة   / السيدة  مثلت  كما   .2012

للديون  باريس  نادي  اجتماعات  في  لالستثمار  العامة  الهيئة  عن 

المشروعات  شركة  ترأست  كما  عاما.   20 مدار  على  الحكومية 

بتمثيل  وقامت   ،2003 عام  وحتى   2001 عام  منذ  الصغيرة 

التحقت  الوطنية.  االستثمارات  شركة  في  الكويتية  الحكومة 

بعضوية مجلس إدارة بنك الكويت الدولي منذ عام 2013 وحتى 

تاريخه، وقد تقلدت السيدة / نجاة السويدي عضوية مجالس إدارات 

شركات عديدة منها:

منذ  العقاري  للتطوير  العالمية  اسكان  شركة  إدارة  •مجلس  	

عام 2008 وحتى تاريخه. 

• وحتى تاريخه. مجلس إدارة شركة وربة للتأمين منذ عام 2007	

•عضو لجنة اإلشراف وتسوية المديونيات وخبير اإلدارة العامة  	

منذ  لالستثمار  العامة  بالهيئة  والتخطيط  االستراتيجية  ومدير 

عام 1974 وحتى عام 2006.
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اجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه المختلفة:
وفقا  الدورية  اجتماعاته  الدولي  الكويت  بنك  إدارة  مجلس  عقد 

لجان  عقدت  كما  للبنك،  األساسي  والنظام  التأسيس  لعقد 

القيادة  بمهام  القيام  على  اإلدارة  مجلس  أعضاء  حرص 

بإدارة  للقيام  المستفيضة  االجتماعات  خالل  من  والمسئولية 

استغالل  حسن  على  والعمل  المجاالت،  مختلف  في  البنك 

العام  البشرية والمالية، حيث اجتمع المجلس خالل  البنك  موارد 

على  للبنك  األساسي  النظام  ينص  حين  في  مرة،   13 المنصرم 

مهام  ملخص  يلي  وفيما  أدنى،  كحد  مرات   6 االجتماع  وجوب 

ومسئوليات اللجان؛ واجتماعات لجان مجلس اإلدارة لعام 2015:

لجنة مجلس اإلدارة للتمويل واالستثمار:

والتأكد  البنك  موجودات  جودة  وضمان  حماية  هو  اللجنة  دور 

قواعد  مع  يتوافق  واالستثمار  التمويل  لمخاطر  االنكشاف  أن  من 

الصلة  ذات  السياسات  ومع  المركزي  الكويت  بنك  وتعليمات 

مجلس اإلدارة اجتماعاتها وفقا للوائحها الداخلية المنظمة، وقد 

ولجانه  اإلدارة  مجلس  من  كال  الجتماعات  األعضاء  حضور  كان 

على النحو التالي:

لها  وليس  العوائد  أعلى  تضمن  التمويل  عمليات  وأن  بالبنك، 

من  التأكد  الى  إضافة  للبنك،  المالي  االستقرار  على  سلبي  تأثير 

التمويل  لمخاطر  بالتعرض  تامة  دراية  على  التنفيذية  اإلدارة  أن 

التمويل  ومتابعة  باستمرار،  وتراقبها  البنك  لدى  واإلستثمار 

واالستثمارات المتعثرة غير المنتظمة واتخاذ االجراءات التصحيحية 

المالئمة بهدف الحفاظ على مصالح البنك وجودة األصول.

وتتشكل اللجنة من السادة األعضاء 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  

وقد عقدت اللجنة خالل العام 2015 عدد 36 اجتماعا، وأصدرت عدد 

451 قرارا.

إجمالي عدد االجتماعات المنعقدة
خالل العام 2015

مجلس 
اإلدارة

لجنة مجلس 
اإلدارة للتمويل 

واالستثمار

لجنة مجلس 
اإلدارة 

للتدقيق

لجنة مجلس 
اإلدارة للمكافآت 

والترشيحات

لجنة 
مجلس 

اإلدارة 
للحوكمة

لجنة مجلس 
اإلدارة 

للمخاطر

133691539

عدد االجتماعات التي حضرها أعضاء مجلس اإلدارةأسماء أعضاء مجلس اإلدارة

-3--1229الشيخ/ محمد الجراح الصباح

--14-1328السيد/ أنور جواد بوخمسين

7-15-1327السيد/ رائد جواد بوخمسين

8---1332الدكتور/ عبداهلل عبدالصمد معرفي

27--926السيد/ جاسم حسن زينل

-153--12السيدة/ نجاة حمد السويدي

9--9-11الدكتور/ حيدر حسن الجمعة

---9-10السيد/ عبدالوهاب موسى العبدالرزاق

--915-13السيد/ أحمد ابراهيم العصفور
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خالل الربع األول:

اجتمعت اللجنة 10 - اجتماعات.

رقم  اجتماعها  في  واحدة  مرة  أعضائها  بكامل  اجتمعت  - 

.10/2015

اجتمعت بنسبة حضور 80% من األعضاء في اجتماعاتها 2 - و 

4 و 5 و 6 / 2015.

اجتمعت بنسبة حضور 60% من األعضاء في اجتماعاتها 1 - و 

3 و 7 و 8 و 9 / 2015.

بلغ إجمالي عدد القرارات التي اتخذتها اللجنة خالل الربع األول  - 

137 قرارا.

خالل الربع الثاني:

عقدت اللجنة عدد 11 - اجتماعا.

اجتمعت بكامل أعضائها في خمسة اجتماعات هي 11 و 12 - 

و 13 و 15 و 20 / 2015.

 - 16 80% من األعضاء في اجتماعاتها  اجتمعت بنسبة حضور 

و 17 / 2015.

اجتمعت بنسبة حضور 60% من األعضاء في اجتماعاتها 14 - و 

18 و 19 و 21 / 2015.

الربع  خالل  اللجنة  اتخذتها  التي  القرارات  عدد  إجمالي  بلغ  - 

الثاني 166 قرارا.

خالل الربع الثالث:

عقدت اللجنة عدد 9 - اجتماعات.

اجتمعت بكامل أعضائها في اجتماعاتها رقم 24 و 25 و 26 - و 

29 و 30 / 2015.

 - 27 80% من األعضاء في اجتماعاتها  اجتمعت بنسبة حضور 

و 28 / 2015.

 - 22 60% من األعضاء في اجتماعاتها  اجتمعت بنسبة حضور 

و 23 / 2015.

الربع  خالل  اللجنة  اتخذتها  التي  القرارات  عدد  إجمالي  بلغ  - 

الثالث 70 قرارا.

خالل الربع الرابع:

عقدت اللجنة عدد 6 - اجتماعا.

 - 32 80% من األعضاء في اجتماعاتها  اجتمعت بنسبة حضور 

و 33 و 35 / 2015.

 - 31 %60 من األعضاء في اجتماعاتها  اجتمعت بنسبة حضور 

و 34 و 36 / 2015.

بلغ إجمالي عدد القرارات التي اتخذتها اللجنة خالل الربع الرابع  - 

78 قرارا.

لجنة مجلس اإلدارة للتدقيق:
أن  من  للتحقق  المناسبة  المعايير  بوضع  اللجنة  مهام  تتمثل 

عمليات التدقيق الخارجي والداخلي تتم باألسلوب الذي يحقق مبدأ 

االلتزام  أن  من  التحقق  اللجنة  على  يتعين  كما  المزدوج،  التدقيق 

ذات  والتعليمات  والنظم  والقوانين  الداخلية  البنك  بسياسات 

العالقة، كما يتعين أن تتحقق اللجنة من أن نظم الرقابة الداخلية 

المتعلقة باألمور المالية واإلدارية تتسم بالشمولية وتتم مراقبتها 

ومراجعتها في الوقت المناسب. كما تعين اللجنة مجلس اإلدارة 

في اإلشراف على تحسين جودة التقارير المالية عن طريق مراجعة 

البيانات المالية بالنيابة عنه، لزيادة مستوى الثقة في مصداقيتها 

والرقابية،  القانونية  بالمتطلبات  البنك  إلتزام  وضمان  وأهميتها، 

من  أكبر  درجة  إعطاء  طريق  عن  الداخلي  التدقيق  وضع  وتعزيز 

التأكد  وكذلك  اإلدارة.  عن  استقاللها  وضمان  والمساندة  الدعم 

من كفاية مؤهالت وخبرات المدققين المستقلين واستقالليتهم 

ومن وجود مناخ من االنضباط والرقابة الداخلية في البنك.

وتتشكل اللجنة من السادة األعضاء التالية أسمائهم:

الدكتور/ حيدر حسن الجمعة       رئيس اللجنة

السيد/ أحمد ابراهيم العصفور      نائب رئيس اللجنة

السيد/ عبدالوهاب موسى العبدالرزاق      عضوا

وقد عقدت اللجنة خالل العام 2015 عدد 9 اجتماعا، وأصدرت عدد 

61 قرارا.

خالل الربع األول:

عقدت اللجنة اجتماعين، وبحضور كل أعضائها. - 

بلغ إجمالي عدد القرارات التي اتخذتها اللجنة خالل الربع األول  - 

14 قرارا.

خالل الربع الثاني:

عقدت اللجنة 3 - اجتماعات، وبحضور كل أعضاءها.

الربع  خالل  اللجنة  اتخذتها  التي  القرارات  عدد  إجمالي  بلغ  - 

الثاني 23 قرارا.
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خالل الربع الثالث:

عقدت اللجنة اجتماعا واحدا، حضره كل أعضاء اللجنة. - 

الربع  خالل  اللجنة  اتخذتها  التي  القرارات  عدد  إجمالي  بلغ  - 

الثالث 6 قرارات.

خالل الربع الرابع:

عقدت اللجنة 3 - اجتماعات، وبحضور كل أعضاءها.

بلغ إجمالي عدد القرارات التي اتخذتها اللجنة خالل الربع الرابع  - 

18 قرارا.

لجنة مجلس اإلدارة للمكافآت والترشيحات:

الترشيح  بشأن  اإلدارة  لمجلس  التوصيات  برفع  اللجنة  دور  يتمثل 

المعتمدة  والمعايير  للسياسات  وفقا  المجلس  لعضوية 

ضوابط  بشأن  المركزي  الكويت  بنك  عن  الصادرة  والتعليمات 

دورية  بصفة  اللجنة  تراجع  كما  اإلدارة.  مجلس  لعضوية  الترشيح 

مجلس  لعضوية  المناسبة  المهارات  من  المطلوبة  االحتياجات 

لعضوية  المطلوبة  والمؤهالت  القدرات  وصف  وإعداد  اإلدارة 

تقييما  اللجنة  تجري  كما  البنك.  مصلحة  مع  يتفق  بما  المجلس 

سنويا ألداء المجلس ككل وأداء كل عضو على حدة، ومراجعة 

بالرئيس  الخاصة  التعيين  وإجراءات  اإلختيار  معايير  واعتماد 

وضع  ضمان  على  تعمل  كما  التنفيذيين،  والمدراء  التنفيذي 

التنفيذية،  والوظائف  التنفيذي  للرئيس  المكافآت  إطار  وتطبيق 

المتعلقة  األمور  بشأن  التوصيات  ورفع  بالمراجعة  وتقوم 

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 

عضوا السيد/ رائــد جواد بوخمسين  

عضوا السيدة/ نجاة حمد السويدي  

وقد عقدت اللجنة خالل العام 2015 عدد 15 اجتماعا، وأصدرت عدد 

160 قرارا.

خالل الربع األول:

عقدت اللجنة اجتماعين، وبحضور كل أعضائها. - 

بلغ إجمالي عدد القرارات التي اتخذتها اللجنة خالل الربع األول  - 

24 قرارا.

خالل الربع الثاني:

في  أعضاءها  كل  وبحضور  اجتماعات.   - 6 اللجنة  عقدت 

االجتماعات رقم 3 و 5 و 6 و 7 و 8 / 2015.

. بلغت نسبة الحضور 75% في االجتماع رقم 4 / 2015 -

الربع  خالل  اللجنة  اتخذتها  التي  القرارات  عدد  إجمالي  بلغ  - 

الثاني 81 قرارا.

خالل الربع الثالث:

عقدت اللجنة 3 - اجتماعات، حضرها كل أعضاء اللجنة.

الربع  خالل  اللجنة  اتخذتها  التي  القرارات  عدد  إجمالي  بلغ  - 

الثالث 28 قرارا.

خالل الربع الرابع:

عقدت اللجنة 4 - اجتماعات، وبحضور كل أعضاءها.

بلغ إجمالي عدد القرارات التي اتخذتها اللجنة خالل الربع الرابع  - 

27 قرارا.

لجنة مجلس اإلدارة للمخاطر:

في  المخاطر  إدارة  عمل  على  اإلشراف  في  اللجنة  مهام  تتمثل 

إدارة  ممارسة  تتضمن  البنك  سياسة  أن  من  والتأكد  البنك، 

مدى  وتقييم  بمراجعة  تقوم  كما  وتنفيذها.  السليمة  المخاطر 

وظيفة  وكفاية  سالمة  وكذلك  وتوزيعه  البنك  مال  رأس  كفاية 

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  

عضوا الدكتور/ حيدر حسن الجمعة  

عضوا الدكتور/ عبداهلل عبدالصمد معرفي 

وأصدرت  اجتماعات،   9 عدد   2015 العام  خالل  اللجنة  عقدت  وقد 

عدد 82 قرارا.

خالل الربع األول:

 - %75 األعضاء  حضور  نسبة  وبلغت  اجتماعين،  اللجنة  عقدت 

لكال االجتماعين.

بلغ إجمالي عدد القرارات التي اتخذتها اللجنة خالل الربع األول  - 

24 قرارا.
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خالل الربع الثاني:

عقدت اللجنة اجتماعا واحدا، حضره كل أعضاء اللجنة. - 

الربع  خالل  اللجنة  اتخذتها  التي  القرارات  عدد  إجمالي  بلغ  - 

الثاني 11 قرارا.

خالل الربع الثالث:

• اجتماعات، حضرها كل أعضاء اللجنة. عقدت اللجنة 3	

الربع  خالل  اللجنة  اتخذتها  التي  القرارات  عدد  إجمالي  •بلغ  	

الثالث 28 قرارا.

خالل الربع الرابع:

عقدت اللجنة 3 اجتماعات، وبنسبة حضور 75% - لكل االجتماعات.

بلغ إجمالي عدد القرارات التي اتخذتها اللجنة خالل الربع الرابع  - 

19  قرارا.

لجنة مجلس اإلدارة للحوكمة:

يتمثل دور اللجنة في مساعدة مجلس إدارة البنك في االضطالع 

الحوكمة  بمبادئ  والمتعلقة  به  المنوطة  اإلشراف  بمسؤوليات 

الجيدة بما في ذلك وضع مجموعة من إرشادات حوكمة البنوك، 

اإلدارة  تقييم  و  السليمة  الحوكمة  مبادئ  تطبيق  على  واالشراف 

التنفيذية واللجان التابعة.

البنك  لدى  البنوك  حوكمة  دليل  وتحديث  إعداد  اللجنة  وتتولى 

ومراقبة إلتزام االطراف المعنية به، وتقديم تقارير بذلك للمجلس.

وتتشكل اللجنة من السادة األعضاء التالية أسمائهم :

رئيس اللجنة 1. الشيخ / محمد الجراح الصباح 

نائب رئيس اللجنة 2. السيد/ جاسم حسن زينل  

عضوا 3. السيدة/ نجاة حمد السويدي 

وأصدرت  اجتماعات،   3 عدد   2015 العام  خالل  اللجنة  عقدت  وقد 

عدد 8 قرارات.

خالل الربع األول:

األعضاء  حضور  نسبة  بلغت  واحدا،  اجتماعا  اللجنة  عقدت  - 

.%67

بلغ إجمالي عدد القرارات التي اتخذتها اللجنة خالل الربع األول  - 

3 قرارات.

خالل الربع الثاني:

لم تعقد لجنة مجلس اإلدارة للحوكمة أي اجتماع خالل هذه  - 

الفترة.

خالل الربع الثالث:

عقدت اللجنة اجتماعا واحدا، حضره كل أعضاء اللجنة. - 

الربع  خالل  اللجنة  اتخذتها  التي  القرارات  عدد  إجمالي  بلغ  - 

الثالث قرارين إثنين.

خالل الربع الرابع:

أعضاء  جميع  بحضور  واحدا،  اجتماعا  عدد  اللجنة  عقدت  - 

اللجنة.

الربع  خالل  اللجنة  اتخذتها  التي  القرارات  عدد  إجمالي  وبلغ  - 

الرابع 3 قرارات.

أنظمة  كفاية  حــول  اإلدارة  مجلس  كلمة 
الضبط والرقابة الداخلية:

ذات  الداخلية  للرقابة  أنظمة  بوضع  الدولي  الكويت  بنك  قام 

كفاءة عالية، وبناء على الهيكل التنظيمي المعتمد من مجلس 

مراقبة  يتم  فإنه  البنك،  استراتيجية  مع  يتالءم  والذي  البنك  إدارة 

للوظائف  المعتمدة  واإلجراءات  والسياسات  المسئوليات  تنفيذ 

التي  الداخلي  التدقيق  إدارة  عمل  خالل  من  البنك،  في  المختلفة 

من خاللها تتم مراجعة الضوابط الداخلية وواجبات ومسؤوليات 

طرق  إلى  باإلضافة  لها،  المناطة  والصالحيات  وظيفة،  كل 

تجنبا  وذلك  مستوياتها  مختلف  على  البنك  إدارات  بين  التواصل 

ألي تعارض في المهام .

ولضمان كفاية نظم الضبط والرقابة الداخلية وبناء على طلب 

مع  بالتعاقد  البنك  قام  المركزي(  الكويت  )بنك  الرقابية  الجهات 

مدققين خارجيين معتمدين لمراجعة الضوابط الداخلية السنوية 

ليتم   )ICR( بالبنك  الداخلية  الرقابة  أنظمة  حول  تقرير  وإعداد 

على  عرضه  ثم  ومن  للتدقيق  االدارة  مجلس  لجنة  على  عرضه 

مجلس االدارة العتماده ومن ثم يتم تزويد بنك الكويت المركزي 

بالتقرير المعتمد.

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية:
خالل  من  وذلك  البنك،  في  هامًا  دوراً  وتلعب  مستقلة  هيئة  هي 

وصحتها  المعامالت  سالمة  مدى  عن  والفتاوى  األحكام  إصدار 

الشرعية وفقًا للضوابط والقواعد التي تقرها الشريعة اإلسالمية 

أيضا  مكلفة  الهيئة  فإن  ذلك  إلى  باإلضافة  المالية،  للمعامالت 

الشريعة  أحكام  تطبيق  سالمة  لضمان  الشرعية  الرقابة  بأعمال 

اإلسالمية في كل أعمال البنك وأنشطته.
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وتتشكل الهيئة من السادة المشايخ األفاضل التالية أسمائهم:

رئيس الهيئة الشيخ / د. خالد مذكور المذكور 

نائب رئيس الهيئة الشيخ / مصطفى سيد حسن الزلزلة 

عضو الهيئة الشيخ / علي محمد حجي الجدي 

عضو ومقرر الهيئة الشيخ / د. عبدالعزيز خليفة القصار 

2015، أربعة  وقد عقدت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية خالل عام 

اجتماعات بالتواريخ التالية :

-  عقدت الهيئة اجتماعها األول بتاريخ 2015/1/5.

-  عقدت الهيئة اجتماعها الثاني بتاريخ 2015/1/22.

-  عقدت الهيئة اجتماعها الثالث بتاريخ 2015/4/16.

-  عقدت الهيئة اجتماعها الرابع بتاريخ 2015/6/16.

 2015 لعام  الشرعية  والرقابة  الفتوى  هيئة  مكافآت  بلغت  وقد 

مبلغ 30 ألف دينار كويتي.

اإلدارة التنفيذية:

السيد/ محمد سعيد عبدالوهاب السقا

الرئيس التنفيذي بالوكالة

المدير العام إلدارة الرقابة المالية و التخطيط

من  المحاسبة  تخصص  في  البكالوريوس  شهادة  على  حاصل 

وحاصال   ،1990 عام  العربية  مصر  بجمهورية  شمس  عين  جامعة 

في   CPA المعتمد  القانوني  المحاسب  شهادة  من  كل  على 

عام  في   CIA المعتمد  الداخلي  المدقق  وشهادة   ،1995 عام 

1998 من الواليات المتحدة األمريكية. لديه خبرة أكثر من 25 عاًما 

الصناعة  في  نصفها  من  أكثر  قضى  مختلفة،  مالية  مجاالت  في 

المالية والمصرفية اإلسالمية. شغل سابقًا منصب رئيس مجلس 

والمراجعة  المحاسبة  هيئة  في  والمراجعة  المحاسبة  معايير 

للمؤسسات المالية اإلسالمية )AAOIFI(، باإلضافة إلى عضوية 

شغل  كما  دورة.  من  ألكثر  الفنية  لجانه  وبعض  المجلس  هذا 

اإلسالمية  المالية  الهيئات  لبعض  الفنية  العمل  فرق  عضوية 

وشارك   .)IFSB( اإلسالمية  المالية  الخدمات  مجلس  مثل  األخرى، 

كمحاضر في العديد من المؤتمرات والدورات.

انضم السيد/ محمد السقـا إلى فريق بنك الكويت الدولي وعمل 

2014، ويتبوأ  مديًرا عاًما لإلدارة المالية والتخطيط منذ أغسطس 

أنه  كما   .2015 سبتمبر  منذ  بالوكالة  التنفيذي  الرئيس  منصب 

االستراتيجية،  تطبيق  على  المشرفة  التنفيذية  اللجنة  يترأس 

والمكونة من المدراء التنفيذيين في البنك، باإلضافة إلى بعض 

اللجان األخرى.

السيد / عبدالرحيم محمد العوضي

مدير عام – الخدمات المساندة

حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص  إدارة األعمال من 

جامعة حلوان في القاهرة، لديه خبرة عريقة في المجال المصرفي 

تجاوزت 31 عاما، بدأ خاللها في العمل لدى البنك األهلي الكويتي 

عام 1985 و التحق ببنك الكويت الدولي في 2010 كمدير تنفيذي، 

ويشغل حاليا منصب المدير العام  إلدارة الخدمات المساندة منذ 

عام 2012. كما كان ينوب السيد/ عبدالرحيم العوضي عن الرئيس 

التنفيذي ويمارس مهامه بالوكالة. هذا باإلضافة إلى كونه عضوا 

سابقا في مجلس إدارة شركة رتاج للتأمين التكافلي.

الدكتور / صادق جعفر أبل 

مدير عام – إدارة شؤون مجلس اإلدارة

حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص االقتصاد والعلوم 

في  الماجستير  ودرجة   1978 عام  الكويت  جامعة  من  السياسية 

تخصص  في  الدكتوراه  ودرجة   ،1990 عام  االقتصاد  تخصص 

االقتصاد والتمويل عام 2003 من جامعة دارم في بريطانيا. باحث 

اقتصادي قدم عدة أبحاث في العديد من المؤتمرات محليا وعربيا 

 .2006 عام  للتخطيط  العربي  المعهد  في  ومحاضر  وعالميا. 

في  االستشارية  والبحوث  الدراسات  لجهاز  دراسات  بإعداد  شارك 

منذ  المصرفي  القطاع  في  وعمل   .1984 عام  األميري  الديوان 

عام 1981، تقلد خالل مسيرته المهنية عدة مناصب منها منصب 

وأمين  الفني  التنسيق  لمجموعة  المحافظ  مكتب  مدير  مساعد 

 / الدكتور  وانضم  المركزي،  الكويت  بنك  في  اإلدارة  مجلس  سر 

 2006 منذ  الدولي  الكويت  بنك  فريق  ضمن  للعمل  أبل  صادق 

مجلس  عضوية  في  الدولي  الكويت  بنك  ويمثل  تاريخه.  وحتى 

تاريخه.  وحتى   2007 عام  منذ  التكافلي  للتأمين  رتاج  شركة  إدارة 

وهو مدير عام  إدارة شؤون مجلس إدارة بنك الكويت الدولي.

السيد / مسعود ميخائيل أنطون

مدير عام – اإلدارة المصرفية الدولية

األعمال  إدارة  تخصص  في  البكالوريوس  شهادة  على  حاصل 

شهادة  على  وحاصل   .1979 عام  يوسف  القديس  جامعة  من 

خبره  لديه  بيروت.  من   1986 عام    HEC جامعة   من  الماجستير 
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عمل  والمالية.  المصرفية  الخدمات  مجال  في  عاما   25 تتجاوز 

المحلية  بالشركات  الخاصة  المشاريع   تمويل  على  خاللها 

األقصى  الشرق  منطقة  في  الجنسيات  متعددة  والشركات 

ومنطقة  الخليج  ومنطقة  وأوروبا  األمريكية  المتحدة  والواليات 

الدولي  الكويت  بنك  فريق  ضمن  للعمل  انضم  األوسط.  الشرق 

منذ عام 2013 وحتى تاريخه. 

السيد / جمال حمد البراك 

مدير عام – إدارة اإلستثمار

عام  اإلقتصاد  تخصص  في  البكالوريوس  شهادة  على  حاصل 

األعمال  إدارة  تخصص  في  الماجستير  درجة  على  وحاصال   ،1997

1999 من جامعة بنتلي في بوسطن في الواليات المتحدة  عام 

والقيادة  االستراتيجية  لبرنامج  انضمامه  الى  باإلضافة  األمريكية. 

وقد  هذا   .2010 عام  كامبردج  في  األعمال  إلدارة  هارفرد  كلية  من 

منذ  المصرفي  القطاع  في  للعمل  البراك  جمال  السيد/  التحق 

مدير  منصب  ليشغل  قيادية  مناصب  عدة  في  وتدرج   ،1999 عام 

 2013 عام  منذ  الدولي  الكويت  بنك  لدى  اإلستثمار  إدارة  عام 

التأمين  مجاالت  في  شركات  عدة  عضوية  وتقلد  تاريخه،  وحتى 

مدرسة  من  كال  إدارة  مجلس  عضوية  حاليا  ويشغل  واإلستثمار، 

النجاح التعليمية؛ وشركة رتاج للتأمين التكافلي. 

السيد / حسين عبدالجليل ميرزا

مدير عام – إدارة تقنية المعلومات

حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر 

من  وسكانسون   جامعة  من  االلكترونيات  مجال  في  والتركيز 

وحاصل   .1989 عام  األمريكية  المتحدة  الواليات  في  اوشكاش 

من  التنفيذية  األعمال  إدارة  تخصص  في  الماجستير  درجة  على 

في  واسعة  خبرة  ميرزا  حسين  السيد/  يمتلك   .2009 عام  لبنان 

في  اإلدارية  المعلومات  ونظم  المعلومات  تكنولوجيا  مجاالت 

المصرفي  القطاع  في  العمل  بدأ  مختلفة.  مصرفية  مؤسسات 

1989 والتحق للعمل ضمن فريق بنك الكويت الدولي  منذ عام 

في عام 2015 وحتى تاريخه.

السيد / نايجل لورانس هولمز

مدير عام – إدارة الموارد البشرية

حاصل على شهادة الدبلوم العالي في مجال دراسات األعمال، 

ويمتلك خبرة عملية واسعة في مجال الخدمات المالية والموارد 

عمل  كما  قطاعات،  عدة  في  عمل  عاما،   30 تتجاوز  البشرية 

سيكوريتيز  إس  دي  إي  شركة  في  البشرية  للموارد  إقليميا  مديرا 

في  للعمل  انتدابه  تم  كما  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في 

 Societe Generale Corporate & Investment Bank مجموعة 

إلدارة مشاريع الموارد البشرية في أوروبا وافريقيا ومنطقة الشرق 

إمكانيات  تطوير  مجاالت  في  عالية  مهارة  ذو  انه  كما  األوسط، 

القطاع  مؤسسات  لدى  اإلستراتيجيات  وعمل  البشرية  الكوادر 

الخاص. وقد التحق السيد/ نايجل هـولمز للعمل ضمن فريق بنك 

الكويت الدولي في عام 2015 وحتى تاريخه. 

السيد / عصام عبدالحميد أبوالفضل

مدير عام – إدارة الشئون القانونية

من  الحقوق  تخصص  في  البكالوريوس  شهادة   على  حاصل 

في  الدبلوم  شهادة  على  وحصل   ،1980 عام  القاهرة  جامعة 

القانون من معهد الدراسات العربية عام 2008. كما عمل مديرا 

لإلدارة القانونية ووحدة المديونيات المشتراة  في البنك التجاري 

الكويتي منذ عام 2004 وحتى عام 2012، وقد حصل خالل مسيرته 

المهنية على عدة شهادات تخصصية، ويتمتع بخبرة واسعة في 

مجاالت القانون. هذا وقد انضم السيد/ عصام أبوالفضل للعمل 

ضمن فريق بنك الكويت الدولي في عام 2012 وحتى تاريخه.

السيد / فرانك سالمين التعمر

مدير عام - إدارة المخاطر 

 ،1995 عام  التمويل  في  الماجستير  درجة  عل  حاصال  مصرفي 

هندسة  في  والدكتوراه  الماجستير  درجتي  على  وحاصل 

العمليات عام 1994 من فرنسا، كما يمتلك خبرة تتجاوز 20 عاما 

في مجال إدارة المخاطر. وعمل في كل من بنك جي بي مورغان 

في لندن، وبنك ديكسيا في إيطاليا ونيويورك، وقد عمل السيد / 

فرانك التعمر في بنك الكويت الدولي خالل عام 2015.

السيد / جيمس يوجين جاليجان  

نائب مدير عام – اإلدارة المصرفية لألفراد

ايرلندا  في  الوطنية  الجامعة  من  مصرفي  مؤهل  على  حاصل 

شهادات  على  وحاصل  البنوك،  مجاالت  في  المصرفيين  ومعهد 

والخدمات  اإلستثمار  مجاالت  في  االستشارات  في  تخصصية 

المالية. هذا ولدى السيد /جيمس جاليجان خبرة عمل في القطاع 

المصرفي تتجاوز 30 عاما تدرج خاللها ليشغل العديد من الوظائف 

في قطاع الخدمات المصرفية لألفراد؛ حتى انضم للعمل ضمن 

فريق بنك الكويت الدولي في عام 2015 وحتى تاريخه.
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السيد / جاسم عبداهلل العبد الهادي

مساعد المدير العام – اإلدارة المصرفية التجارية

حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة والتدقيق 

من كلية اإلقتصاد والتجارة من جامعة الكويت وحاصل أيضا على 

شهادات ودورات تخصصية في مجاالت البنوك والتمويل واإلدارة،. 

إلدارة  هارفرد  كلية  من  والقيادة  االستراتيجية  برنامج  إلى  إنضم 

بدورات  التحق  كما   ،2012 عام  قطر  دولة  في  عقد  الذي  األعمال 

تدريبية في كال من جامعة ساينزبو في باريس- فرنسا عام 2012، 

وكلية هارفرد إلدارة األعمال في بوسطن- الواليات المتحدة عام 

تحول  عملية  في  الهادي  العبد  جاسم  السيد/  شارك  وقد   .2014

يعمل  الذي  الدولي  الكويت  بنك  الى  سابقا  العقاري  البنك 

بنك  فريق  والتحق للعمل ضمن  الشريعة اإلسالمية.  احكام  وفق 

الكويت الدولي في عام 1997 وحتى تاريخه. 

السيد/ عبدالعزيز العنزي

مدير تنفيذي – إدارة الخزينة

حاصل على عدة شهادات تخصصية في المجال المصرفي؛ منها 

شهادة الصيرفة و أعمال الخزينة - سيتي بنك اليونان عام 1981، و 

شهادة في التمويل اإلسالمي – جامعة درم عام 2010، وقد انضم 

لبرنامج إدارة االستراتيجية والقيادة - كلية هارفرد إلدارة األعمال - 

وقد  عاما،   36 نحو  مصرفية  بخبرة  ويتمتع   .2010 عام  كامبردج 

العمل  اخرى وتدرج في مجاالت  عمل في عدة قطاعات مصرفية 

المصرفي حتى شغل منصب المدير التنفيذي إلدارة الخزينة. وقد 

التحق السيد/ عبدالعزيز العنزي للعمل ضمن فريق بنك الكويت 

الدولي منذ عام 2009 وحتى تاريخه .

السيد / ويلفرد كاجيتان فاز 

المدقق الداخلي العام بالوكالة

المحاسبة  تخصص  في  البكالوريوس  شهادة  على  حاصل 

درجة  على  وحاصل   ،1980 عام  بومباي  جامعة  من  التدقيق  و 

الماجستير من جامعة بومباي في الهند عام 1984. هذا باإلضافة 

والتخصصية  المهنية  الشهادات  من  العديد  على  حصوله  إلى 

على  حاصال  أنه  كما  والمخاطر؛  والمحاسبة  التدقيق  مجاالت  في 

كل من شهادة ضمان إدارة المخاطر المعتمدة CRMA، وشهادة 

CIA، وشهادة مدقق الضبط الداخلي  المدقق الداخلي المعتمد 

المعتمد CICA، وشهادة المدقق المعتمد ألنظمة المعلومات 

CISA ، وشهادة كشف اإلحتيال CFE وذلك من الواليات المتحدة 

بنك  فريق  ضمن  للعمل  فاز  ولفرد  السيد/  التحق  وقد  األمريكية. 

تاريخه. وهو حاليا يشغل  2013 وحتى  الدولي منذ عام  الكويت 

منصب المدقق الداخلي العام بالوكالة، وذلك بعد خبرة امتدت 

36 عاما في المجال المصرفي. 

السيد / مراد ميخائيل 

مستشار مجلس اإلدارة

من  المحاسبة  تخصص  في  البكالوريوس  شهادة  على  حاصل 

إدارة  تخصص  في  الماجستير  ودرجة   ،1986 عام  القاهرة  جامعة 

على  وحاصل   .1994 عام  ألمانيا  في  تريير  جامعة  من  األعمال 

في  زال  وما  عمل  كما  في لندن.  المالية  الخدمات  هيئة  موافقة 

المصارف الدولية لفترة تتجاوز 21 عاما؛ تقلد خاللها عدة مناصب 

منها منصب مستشار مالي في بنك مريالنش في جنيف؛ وممثل 

والتحق  واألصول  الثروات  إدارة  عن  القاهرة  في  أس   بي  يو  بنك 

للعمل ضمن فريق بنك الكويت الدولي منذ عام 2011 بمنصب 

مستشار  منصب  وتقلد  الدولية  اإلستثمارية  المصرفية  رئيس 

مجلس اإلدارة منذ عام 2013 وحتى تاريخه.

فريق اإلدارة التنفيذية والمسئوليات:

إن بنك الكويت الدولي يمتلك فريقا من اإلدارة التنفيذية، والذي 

االستراتيجية  الخطة  تنفيذ  عن  اإلدارة  مجلس  أمام  مسئول  هو 

التنفيذية  اإلدارة  تتألف  وحيث   ، اإلدارة  مجلس  قبل  من  المعدة 

مجلس  قبل  من  المعينين؛  األشخاص  من  مجموعة  من  العليا 

وهم  البنك،  عمليات  بإدارة  بمسؤولياتهم  لالضطالع  اإلدارة؛ 

اإلدارة  وإن  والتنفيذيين.  العامين  والمدراء  التنفيذي  الجهاز  رئيس 

الحوكمة  بيئة  خلق  على  أساسي،  وبشكل  حريصة،  التنفيذية 

السليمة للبنك بتطبيق أفضل النظم والمعايير من خالل السلوك 

التي  األنشطة  على  الكافية  الرقابة  توفير  طريق  وعن  الشخصي 

توجه  مع  يتفق  بما  التنفيذية  اإلدارة  تقوم  كما  بإدارتها.  يقومون 

مجلس اإلدارة بوضع النظم المالئمة إلدارة المخاطر سواء المالية 

أو غير المالية؛ ووضع نظم رقابة داخلية فعالة؛ والعمل على تنفيذ 

أنشطة البنك بصورة منسجمة مع كال من السياسات التي أقرها 

مجلس اإلدارة؛ واالستراتيجية الجاري العمل عليها.



19

مدى  حـــول  الــداخــلــي  الــتــدقــيــق  إدارة  كلمة 
كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:

والرقابة  الضبط  أنظمة  من  يمتلك  الدولي  الكويت  بنك  إن 

بنك  وتعليمات  البنك  بسياسات  التقيد  يضمن  ما  الداخلية، 

الكويت المركزي الصادرة في يونيو 2012، وتمارس إدارة التدقيق 

الداخلي مهامها باستقاللية تامة دون تدخل خارجي. كما يتمتع 

بالخبرة  له  التابع  والفريق  بالوكالة  العام  الداخلي  المدقق 

الكافية  والمعرفة  اإللمام؛  إلى  باإلضافة  هذا  والنزاهة،  المناسبة 

بين  العالقة  أن  كما  والمحاسبية،  المالية  واألنشطة  بالمهام 

تتسم  عالقة  التدقيق؛  ولجنة  بالوكالة  العام  الداخلي  المدقق 

بالمهنية العالية بما يخدم استقاللية الرقابة وفاعليتها، األمر الذي 

يتم من خالله مساعدة لجنة التدقيق في أداء مسئولياتها؛ وعلى 

أعمال  على  الداخلي  بالتدقيق  المتعلقة  المسئوليات  األخص 

وأنشطة البنك المختلفة.

شهادة التدقيق الخارجي حول كفاية أنظمة 
الضبط والرقابة الداخلية للبنك:

النصف  )قيس  التدقيق  مكتب  مع  الدولي  الكويت  بنك  تعاقد 

المحاسبية  السجالت  سالمة  مدى  من  للتأكد  وذلك   )BDO

والذي  البنك،  في  الداخلية  الرقابة  وأنظمة  األخرى  والسجالت 

المالية  السنة  عن  الداخلية  والرقابة  الضبط  أنظمة  بسالمة  أفاد 

التدقيق  مكتب  شهادة  يلي  وفيما   ،2015 ديسمبر   31 المنتهية 

الخارجي:

ممن  البنك  فــي  الرئيسيين  المساهمين 
البنك  مــال  رأس  من   %5 من  أكثر  يملكون 

كما في 2015/12/31

9.37%المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

7.25 %شركة الهدى للفنادق والسياحة

5.83%شركة البركة الكويتية للتجارة العامة والمقاوالت
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سياسة منح المكافآت:

يقوم بنك الكويت الدولي بمنح عدة مكافآت وحوافز لموظفيه 

العاملين بشكل يوازي التقييم السنوي للموظف والذي يتم وفق 

معايير فنية ومهنية محددة، ويتم تخصيص المكافآت تلك بمبالغ 

المطلوب  والتشجيع  بالتحفيز  وتقوم  الموظف  أداء  تناسب 

لالستمرار ورفع مستوى األداء الوظيفي، وذلك كله بالتوافق مع 

األهلي.  بالقطاع  العاملين  يخص  فيما  الكويتي  العمل  قانون 

2015 قام بنك الكويت الدولي ممثال بمجلس  كما أنه في عام 

إنشاء  على  للعمل  خارجية  استشارات  شركة  مع  بالتعاقد  اإلدارة 

أوزان ومعايير المكافآت لفئات الموظفين:

اعتمد البنك في حساب وتقييم أداء موظفيه على معايير وأوزان 

تقابل أداء الموظف، وتقدر قيمة المعيار الواحد بحسب أهمية هذا 

أداء  تقييم  خاللها  من  يتم  أهداف  خمسة  اعتماد  تم  وقد  المعيار. 

الموظف وهي تحديد الهدف، وقابليته للقياس، وقابليته للتحقيق، 

الزمني  واإلطار  الموظف،  بها  يقوم  التي  باألعمال  واتصاله 

أداء  تقييم  تم  وقد  المطلوبة.  األهداف  تحقيق  خالله  المطلوب 

موظفي بنك الكويت الدولي تحت إشراف إدارة الموارد البشرية.

المسئولية اإلجتماعية:

األنشطة االجتماعية التي قام بها البنك خالل عام 2015 مذكورة 

في تقرير المسئولية االجتماعية لعام 2015.

تسعى  المدى  وطويلة  قصيرة  للمكافآت  خططا  واستحداث 

العاملين  تشجيع  على  بالتركيز  وتقوم  جاذبة  أعمال  بيئة  لخلق 

الدولي.  الكويت  بنك  في  الوظيفية  المستويات  مختلف  على 

شأنها  من  خطة  وضع  على  بالعمل  الخارجية  الجهة  تقوم  كما 

بما  الدولي  الكويت  بنك  فريق  ضمن  موظف  كل  دور  تحديد 

أعماله  بمجال  يتصل  وبما  ومسئولياته،  وواجباته  مهامه  يبين 

وذلك دعما لمبدأ الفصل بين المهام والمسئوليات في أعمال 

لكافة  وتوضيحها  تطبيقها،  المطلوب  لألهداف  وتحديدا  البنك، 

ومراجعة  الموظف  تقييم  يتم  محدد  إطار  ولوضع  الموظفين، 

أداءه من خالله بناء على معايير محددة وواضحة المعالم.

حزمة المكافآت المدفوعة:
ألف دينار كويتي

الفئة
حزمة المكافآت الممنوحة 
بالدينار الكويتي لعام 2015

544حزمة المكافآت المدفوعة للسادة أعضاء مجلس اإلدارة

حزمة المكافآت المدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت في البنك ومضافا 
إليهم رئيس التدقيق الداخلي ورئيس المخاطر

677

إجمالي المكافآتمكافآت متغيرةمكافآت ثابتةعدد الموظفين فئات الموظفين

231,1822611,443اإلدارة العليا

1063227659الموظفين المشاركين في أنشطة تحفها المخاطر

681,0841111,195الموظفين الذين يتولون مهام رقابة مالية ورقابة مخاطر


