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 رئيس فروع بنك الكويت الوطني في لبنان في حوار خاص لـ «األنباء» 

ف بعد األزمة بـ «األكثر أمانًا» بين ٥٠ مصرفًا عالميًا   هاني شريف: البنك الوطني ُصنِّ
واألكبر على مستوى مصارف الشرق األوسط إلستراتيجيته المتطورة 

 بنك الكويت الوطني في لبنان.. دور مصرفي رائد واجتماعي مساند للسفارة الكويتية

 بيروت ـ عمر حبنجر ـ نادر عبداهللا ـ أحمد منصور
  بنك الكويت الوطني في لبنان، بنك الكويتيني في لبنان، وبنك اللبنانيني في الكويت، ورغم كونه مؤسسة 

مصرفية لبنانية خاصة فإن اسـمه يعكس عمق صلته ببنك الكويت الوطني األم في الكويت الذي ميلك 
غالبية اسهمه (٨٨٪ والباقي ملساهمني أفراد).

  وإلى جانب عمله املصرفي البحت، يلعب بنك الكويت الوطني ابان األزمات أو خالل فصول الصيف 
عموما الدور املسـاند للسـفارة الكويتية في بيروت، ففي ازمة العدوان اإلسـرائيلي على لبنان عام 
٢٠٠٦ انتقلت السـفارة الكويتية بشخص السفير آنذاك علي سـليمان السعيد، السفير في باريس 

اليوم، الى مقر البنك في بحمدون ليتولى مع من بقي من العاملني بالسـفارة، وفي الطليعة مسـؤول 
الشـؤون القنصلية عصام النهام، عملية تسفير الكويتيني الراغبني مبغادرة لبنان عبر األراضي السورية، 

حيث املعبر الوحيد املتوافر يومذاك.
  واليوم حتول مقـر بنك الكويت الوطني في بحمدون الـى ديوانية تنعقد كل يوم 

جمعة بحضور السفير عبدالعال القناعي وأعضاء السفارة واملصطافني 
الكويتيني في مختلف أنحاء جبل لبنان، فضال عن رئيس فروع بنك 
الكويت الوطني في لبنان هاني شـريف، فيجري التداول بأخبار 

الوطن وباحتياجات املصطافني مع أولي الشأن من مسؤولني 

لبنانيني رسميني أو بلديني، في جو من األلفة الصادقة والتعاون.
  هاني شـريف مصرفي محترف، تخرج في اجلامعـة األميركية في القاهرة، وعمل مع «سـيتي بنك» 
األميركي الشـهير، ومنه جاء الى بنك الكويت الوطني، حيث يقول ردا على سؤال: احلقيقة لم اجد 
فارقا في تطور انظمة العمل بني «الوطني» وسيتي بنك، من حيث احلداثة والتقنيات املصرفية، مشيدا 
باملدير العام ابراهيم دبدوب املصرفي العاملي املستوى واخلبرة، فضال عن مجلس االدارة وكبار 

املساهمني الرفيعي اخلبرة واالحتراف في مختلف املجاالت املصرفية.
  اما عن عمله في لبنان والتوسع احملقق، او الذي يسعى اليه، فقد رد فضله الى تعامله مع افضل 
مصرفني مركزيني في الشـرق االوسـط، مصرف لبنان املركزي ومصرف الكويت املركزي، اللذين 

يتصف القيمون عليهما بالرؤية املصرفية الواسعة واحلضور القوي في السوق.
  في لقائه مع «األنباء» في مقر ادارته في شـارع احلمراء ببيروت، لفت شـريف الى ان بنك الكويت 
الوطني مصنف بني اخلمسـني مصرفا عامليا، وانه املصرف العربي الوحيد االكثر 
امانا في العالم، وهو في لبنان يقدم اخلدمات املصرفية والعقارية 
للكويتيني في لبنان وللبنانيني في الكويت، مشـيرا الى نظام 
السـحب ATM املعتمد لديه، والذي سـجل اكبر عمليات 

سحب في لبنان، والتفاصيل في احلوار التالي: 

التـــعامـل بالبطـاقة االلكتـرونـية.

  انتقال السفارة إلى بحمدون

  وهنا البد من اإلشارة إلى أن السفير الكويتي 
آنذاك علي سليمان السعيد انتقل الى بحمدون 
واقام مع اركان الســـفارة في فندق ســـفير، 
ملتابعة اوضـــاع الكويتيني وعمل على تأمني 
التسهيالت واخلدمات لهم، حتى ان السفارة 
الكويتية قامت بجهـــود كبيرة وعملت على 
تأمني كل االجراءات للكويتيني الذين غادروا 
لبنان عبر سورية بسبب هذه احلرب وكان 
مسؤول الشـــؤون القنصلية في ذلك الوقت 
عصام النهام يرافـــق قوافل املغادرين حتى 
احلدود السورية اما من جهة البنك فقد قدم 
مبلـــغ الف دوالر اميركي لكل مواطن كويتي 
بشكل عام، ســـواء كان عميال لبنك الكويت 
الوطني ام ال، واحلمد هللا عادت جميع االموال 
ولم نخســـر اي ليرة او دينـــار واحد، حتى 
اننا ساعدنا املواطنني اللبنانيني الذين كانوا 
يودون السفر للكويت لاللتحاق بعملهم في 
الكويت ووضعناهم آنذاك على نفس مواكب 

الكويتيني املغادرة.

  العمل ليًال في فرع بحمدون

  حدثنا عن فترات الدوام بفرع بحمدون؟
  لقد مددنا العمل بفرع بحمدون حتى التاسعة 
ليال كي نشعر املواطن الكويتي باألمان في حال 
احتاج لألموال وانا لم انقطع ابدا عن احلضور 
الى البنك في بحمدون ملتابعة االوضاع وتقدمي 
ما يلزم، فالثقة اساسية مع عمالئنا. وهنا البد 
من االشـــارة الى ان الكويتيني يكنون محبة 
خاصة ومميزة للبنان، وخالل حرب ٢٠٠٦ كنا 
نتلقى اتصاالت يومية من عمالئنا الكويتيني 
في الكويت وكانوا يستفســـرون عن الوضع 
واحلاجات التي ميكـــن ان يقدموها، وهم لم 
يسألوا بتاتا عن ارصدتهم او حساباتهم ولم 
يسحبوا منها ليرة واحدة من لبنان، وفي خالل 
فترة احلرب لم نتمكن من فتح فرع الشياح في 
الضاحية اجلنوبية بسبب القصف االسرائيلي 
املتواصل آنذاك للمنطقة، وقد ذهبت الى الفرع 

ونقلت االموال بطريقة ال تلفت االنتباه.

  تحديث الخدمات

  كيف هي عمليات حتديث خدمات البنك؟
  نحن كنا من االوائـــل في العمل ببرنامج 

 نعمـل وسـط أفضـل مصرفيـن مركزييـن فـي الشـرق األوسـط.. المركـزي اللبنانـي والكويتي  

العالـم وعواصـم  الخليـج  فـي  الفـروع  مـن  والعديـد  لبنـان  فـي  فـروع  عشـرة   نملـك 

 اسـتحواذ «الوطنـي» علـى غالبية أسـهم «بوبيـان» أبقى منحاه اإلسـالمي وسـط بنـوك المنطقة

عام ٢٠٠٦ ففي بحمدون لدينا مبنى مؤلف 
من خمســــة طوابــــق، وكان يفترض ان 
نفتتحه رسميا في ١٤ يوليو ٢٠٠٦، ولكن 
في ١٢ يوليو اي قبل يومني جاء العدوان 
االســــرائيلي وكنا نحضر ملهرجان كبير 
برعاية رئيس احلكومة فؤاد السنيورة، 
واتى املدعــــوون بالطائرات اخلاصة من 
الكويت، ولكن بسبب احلرب اإلسرائيلية 
ألغينا كل شيء، ولكن رغم ذلك لم نتوقف، 
بل حتولنا الى توفير اخلدمات والسيولة 
لعمالئنا طوال فترة احلــــرب كما وفرنا 
لهم ايضــــا االموال النقدية االجنبية على 
الرغم من افتقار الســــوق اللبناني آنذاك، 
للدوالر االمـــيركي، اال اننا اســــتـــطعنا 
تـأمني السيولة االجــنبية نظرا النتــفاء 

لكن استمررنا على شـــريحة من اللبنانيني 
الثابتة  والكويتيني، مشـــددا على العالقـــة 

واملمتازة مع السفارة الكويتية في بيروت.

  توسيع األعمال والفروع

ــيع عمل البنك في    هل هناك من توجه لتوس
ــدور الذي لعبه  ــي حاليا، وما ال ــوق اللبنان الس
البنك خالل احلرب االسرائيلية على لبنان سنة 

٢٠٠٦؟
  التوسع االستثماري قيد الدراسة من قبل 
اإلدارة العامة، فالفروع العشرة ال تغطي العمل، 
يجب ان يكون لدينا فروع في الشمال واجلنوب 
وغيرهما، فنحن لدينا فروع في املناطق التي 

يتردد عليها املصطافون الكويتيون.
  وعلى صعيد دورنا في مواجهة العدوان 

  عربيا نحن أكبر بنك في الشرق األوسط، 
ونحن البنك العربي الوحيد واألكثر أمانا في 
العالم من بني ٥٠ مصرفا مت اختيارها، نحن 
البنك العربي الوحيـــد الذي صنفنا في هذا 
املجال، ونحـــن اكثر البنوك امانا في العالم، 
وهذا يعتبر امتيازا، وهو حصل بعد األزمات 
املالية األخيرة، فأنت اليوم تتعامل مع بنك 
عاملي، فبنك الكويت الوطني مبنزلة مدرسة، 

واإلدارة فيه من احملترفني.

  سوق لبنان

  كيف تنظرون الى السوق اللبناني؟
  ان وجودنا في لبنان منذ زمن بعيد، وفي 
فترة من الفتـــرات كان الوضع غير واضح، 
لذا لم نوســـع اعمالنا بســـبب ذلك الوضع، 

احمللية الكبيرة، إمنا نقدم اخلدمات للكويتيني 
في لبنان، نفس اخلدمات التي يأخذونها في 

الكويت.
ــات املصرفية التي  ــون كل اخلدم   هل تقدم

تقدمها املصارف في لبنان؟
  نحن لدينا عمالء مشتركون في فروعنا في 
نيويورك ولندن وباريس، فأنت كعميل لبنك 
الكويت الوطني في الكويت وتود أن تسافر الى 
بلد يوجد فيه فرع لهذا البنك، ميكنه ان يقدم 

لك جميع اخلدمات والتسهيالت املطلوبة.

  البنك األكبر عربيًا واألكثر أمانًا عالميًا

  أظهر بنك الكويت الوطني قوته خالل األزمة 
االقتصادية العاملية عبر تصنيفه املتقدم واآلمن، 

ما أبرز العوامل وراء ذلك؟

ــك الوطني في  ــا عن فروع البن  بداية حدثن
لبنان واخلليج؟

  لدينا عشرة افرع في لبنان وهي: الصنائع 
واحلمراء والشياح واملزرعة وبرمانا والدورة 
واالشرفية وجونيه وبحمدون وعاليه، وتقدم 
هذه االفرع جميع اخلدمات املصرفية لعمالئنا 
اللبنانيني والكويتيني في لبنان وفي الكويت، 
فنحن لدينا تعامالت كثيرة، واكبر شريحة 
لدينا هي اللبنانيـــون املقيمون في الكويت 
باالضافة الى الكويتيني واللبنانيني املقيمني في 
اخلارج والذي يساعدنا هو وجودنا في معظم 
بلدان اخلليج، فأي شخص لديه حساب في بنك 
الكويت الوطني في اي دولة من دول اخلليج 
فنحن نسهل اموره ومعامالته، فجميع افرع 
البنك تعتبر بنكا واحدا، وحتى في التسهيالت 
التي تقدمها، فاذا كان هناك لبناني مقيم في 
الكويت ويود ان يفتح حســـابا له فيمكن ان 
نفتح له احلساب عن طريق الكويت، فلدينا 
مكتب في الكويت، وليس شرطا ان تأتي الى 
لبنان كي تفتح احلساب، وميكن لك ان حتول 

االموال التي تريدها.
  كذلك إذا كان لديك حساب في بنك الكويت 
الوطنـــي فـــإن كل حتويالتك تســـجل دون 
مصاريف، اما اخلليج فلدينا افرع في السعودية 
وقطر والبحرين ودبـــي والعراق واالردن، 
ونحن نقدم اخلدمة االهم للبنانيني املقيمني 
في الكويت والكويتيني من خالل التحويالت 
عبر Online Service، فنحن ال نأخذ مصاريف 
وال الكويت ايضا وتصل احلوالة حلسابك في 

لبنان في غضون ثالث ساعات.

  خدمات ال استثمارات

ــك الكويت  ــتثمارات لبن ــاك من اس   هل هن
الوطني في لبنان؟

  نحن ليست لدينا استثمارات كبنك الكويت 
الوطني، امنا نقدم خدمات للشركات اللبنانية 
او الكويتية التي تنوي القيام مبشاريع في 
لبنان، باالضافة الى مؤسسات لبنانية، لقد 
قللنا حجم تعامالتنا فنحن ال ننافس البنوك 

 جمع من الكويتيني في ديوانية سالم احلسينان في رويسات صوفر  في ديوانية احلسينان في رويسات صوفر 

 سفير الكويت في لبنان عبدالعال القناعي ورئيس بلدية بحمدون اسطة ابورجيلي ورجل األعمال الكويتي غنيم الزيد 
في ديوانية بنك الكويت الوطني في بحمدون 

 مدير عام بنك الكويت الوطني في لبنان هاني شريف في صورة جماعية مع مدير مكتب «األنباء» في بيروت عمر حبنجر 
والزميلني مروان عبداهللا واحمد منصور 

 البقية ص٣٥ 

 هاني شريف




