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محمد عبداحملسن اخلرافي

خليفة خالد الغنيم

 خالد زيد اخلالد

محمد عبد الرحمن البحر

)أسامة البطراوي(ناصر الساير وإبراهيم دبدوب وعصام الصقر وشيخة البحر في لقطة جماعية مع موظفي البنك عقب افتتاح املعرض

لقطة تذكارية توضح سير العمل في البنك عقب افتتاحهطابعة شيكات يدوية تعود لبدايات عمل »الوطني«

إبراهيم دبدوب يستعرض تاريخ »الوطني« بحضور قياديي البنك

يوسف أحمد الغامن

سيد علي سيد سليمان الرفاعي

أحمد سعود اخلالد

يوسف عبدالعزيز الفليج

عبدالعزيز حمد الصقر

خالد عبداللطيف احلمد

»الوطني« يحتفل بمرور 57 عامًا على فتح أبوابه للجمهور 

وق���د أدى ذل���ك األداء املميز 
لبنك الكويت الوطني خالل هاتني 
األزمتني إلى دعم واس���تمرارية 
الثقة من قبل عمالء البنك وتعزيز 

ثقة البنوك العاملية به.

دور رائد في االقتصاد

التس���عينيات وبعد  وخالل 
الكوي���ت، لعب  حترير دول���ة 
بنك الكويت الوطني دورا رائدا 
وأساس���يا في خدمة االقتصاد 
الكويتي عن طريق إدارة القروض 
العمالقة من بينها القرض الذي 
رتبه بعد حتري���ر الكويت عام 
1991 لصالح احلكومة وقدره 5.5 
مليارات دوالر أميركي وهو أكبر 
قرض عرفته املنطقة العربية. كما 
أدار الوطني كذلك قرضا لشركة 
ايكويت قدره 1.25 مليار دوالر 

أميركي.

األكثر أمانًا في العالم العربي

لقد استمرت مسيرة »الوطني« 
في تطور دائم منذ التأس����يس 
محققا أرباحا صافية بلغت 5.201 
مليون دينار كويتي عن التسعة 
أشهر األولى من عام 2009. كما 
حقق البنك أرباحا قدرها 5.75 
مليون دينار كويتي عن فترة 
الثالثة أش����هر املنتهية في 30 
س����بتمبر 2009 مقارنة بأرباح 
قدره����ا 6.68 مليون دينار عن 
الفترة نفسها من العام املاضي أي 

بنمو قدره 10% بني الفترتني.
وفي حني أثبتت األزمة املالية 
األخيرة مجددا صحة خيارات 
»الوطن���ي« االس���تراتيجية 
واالس���تثماري���ة وقدرت������ه 
عل���ى التعاطي م���ع الظروف 
االقتصادي���ة الس���يئة، مقدما 
بذلك منوذج���ا يحتذى به في 
وقت قاست فيه شريحة واسعة 
من مؤسسات القطاع املالي في 
الكوي���ت واملنطقة، فقد انفرد 
بنك الكويت الوطني باعتباره 
الذي  الوحيد  العرب���ي  البنك 
يتم اختياره من قبل »جلوبال 
فاينانس« العاملية للمرة الثانية 
خالل العام نفسه ضمن قائمة 
أمانا  البنوك اخلمسني األكثر 

في العالم لعام 2009.

االس����تيراد وبناء املستش����فيات 
واملدارس ودعم حركة التوس����ع 
العمراني ف����ي البالد، ففتح بذلك 

نوافذ املستقبل أمام الكويت.
كم����ا بدأ تكوين الش����خصية 
املؤسسية احلقيقية للبنك من خالل 
خطط التطوي����ر وإعادة الهيكلة 
والتنظيم. وقد كانت هذه الفترة 
اللبنة األساسية التي قامت عليها 

نهضة بنك الكويت الوطني.

األصالة في الوقت العصيب

وخالل الثمانينيات اجتاز بنك 
الوطني اختبارا قاسيا  الكويت 
حني وقعت أزمة انهيار س���وق 
أزمة »سوق  األسهم واملس���ماة 
املناخ« عام 1982. وقد كان أسلوب 
العمل املصرفي املتزن واملتحفظ 
لبنك الكويت الوطني خالل تلك 
الفترة وراء جعله البنك الوحيد 
الذي لم يتأثر سلبا، ونتيجة لذلك 
أطلق عليه اسم »البنك الفائض 
الوحيد«. وكان »الوطني« قد حذر 
مرات عديدة في تقاريره ونشراته 
االقتصادية من خطر هذه األزمة 
قبل وقوعه���ا وقبل أن يتضرر 

منها كثيرون.
ثم جاءت أزمة الغزو العراقي 
لدولة الكويت في عام 1990، والتي 
كان���ت اختبارا كبي���را لصالبة 
موق���ف بنك الكوي���ت الوطني، 
حيث استمر في أداء أعماله من 
خارج الكوي���ت والوفاء بجميع 
التزاماته نحو عمالئه والبنوك في 
اخلارج، كما كان له دور رئيسي 
في متويل مشاريع إعادة إعمار 

دولة الكويت.

بإنشاء بنوك أخرى في الكويت.
وكان رأي أمير الكويت الشيخ 
عبداهلل السالم في حينها أن ذلك ال 
ينطبق على إنشاء بنوك كويتية 

داخل البالد.
وهكذا س����مح بإنش����اء بنك 
الكوي����ت الوطني في 19 مايو من 
عام 1952 حيث صدر املرس����وم 
األميري اخلاص بإنش����اء البنك. 
وفي 15 نوفمبر 1952، افتتح بنك 
الكويت الوطني للعمل رس����ميا 
باعتباره شركة مساهمة كويتية 
للقيام باألعمال املصرفية. ويعد 
بنك الكويت الوطني أول مصرف 
وطني في الكويت ومنطقة اخلليج 

العربي على اإلطالق.
وكان مجلس إدارة بنك الكويت 
الوطني وجميع املؤسس����ني من 
الكويتي����ني الذي����ن لهم نش����اط 
جتاري عري����ق داخ����ل وخارج 
الكويت. وتأسس البنك برأسمال 
قدره ثالثة عش����ر مليونا ومائة 
ألف روبية، أي ما يعادل مليون 
دين����ار كويتي فقط، موزعة على 
ثالثة عشر ألفا ومائة سهم بقيمة 

ألف روبية للسهم الواحد.
وف����ي مبنى صغي����ر يقع في 
الش����ارع اجلديد بدأ العمل بعدد 
قلي����ل من األفراد لم يتجاوز عدد 
أصابع اليد ومبساحة ال تتجاوز 
ثالثة دكاكني، وزاول في بداياته 
أعماال مصرفية بسيطة وبدائية 
تتلخص في االعتمادات التجارية، 
وتبادل العمالت، وحواالت مصرفية 

بسيطة، وإيداعات وسحوبات.

دوره في استبدال العملة

وقد لعب بنك الكويت الوطني 
دورا رئيسيا في استبدال العملة 
احمللية مرتني.. أولهما في ش����هر 
مايو من عام 1959 عندما استبدلت 
أوراق النقد من الروبية الهندية 
ب����أوراق روبية جديدة س����ميت 

بروبيات اخلليج.
أما االستبدال الثاني فقد كان 
في ش����هري أبريل ومايو من عام 
1961 عندم����ا أصدر مجلس النقد 
الكويتي دنانير كويتية بدال من 
أوراق النقد من روبيات اخلليج 
وكان هذا االستبدال ضرورة من 
ضروري����ات االس����تقالل وإعطاء 
طابع الشخصية املستقلة لتتمتع 
الدولة بالسيادة على اقتصادها 

ونقدها.
وفي السبعينيات استمر البنك 
الوطني في متويل مش����روعات 
البنية األساس����ية والتنمية في 

دولة الكويت احلديثة. 
ومتثل����ت تلك املش����اريع في 
محطات حتلي����ة املياه ومحطات 
الطرق وبناء  الكهرباء وشبكات 
النفط  وتطوير حقول ومصافي 
واخلدمات املساندة لها وخدمات 

الوطني  الكويت  يحتفل بنك 
غدا اخلامس عش����ر من نوفمبر 
أبوابه  افتت����اح  اجلاري  بذكرى 
للجمهور ألول مرة في عام 1952 
كأول بنك وطني في الكويت وأول 
شركة مساهمة في الكويت ومنطقة 

اخلليج العربي.
العام احلالي  ويحمل احتفال 
معاني خاصة كونها تأتى مواكبة 
للذكرى ال� 57 لبدء نشاط البنك 
الفعل����ي وتقدمي خدماته للعمالء 
والتي متثل تتويجا واس����تمرارا 
ملسيرة من النجاح حتول خاللها 
»الوطني« من بنك صغير انطلق 
من مساحة ثالثة دكاكني وبضعة 
موظفني يعملون باألساليب اليدوية 
البدائية إلى واحد من أكبر مصارف 
املنطقة وأكثرها ربحية وريادية 

وابتكارا.
وإذا كان اجلميع يعرف جيدا 
تاريخ استقالل الكويت السياسي 
في عام 1960 فإن الذي ال يعرفه 
الغالبية أن عام 1952 شهد نوعا 
آخر من االس����تقالل ال يقل أهمية 
عن االس����تقالل السياس����ي وهو 
االستقالل االقتصادي للكويت من 
خالل انطالق عمليات بنك الكويت 
الوطني كأول بنك كويتي %100.

مصرف وطني

ففي هذا العام )1952( ظهرت 
إلى الوجود شركة مساهمة صغيرة 
لم يتجاوز رأسمالها مليون دينار 
فقط وحملت اس����م بنك الكويت 
الوطني احملدود، لتعلن عن بدء 
عهد جديد من احلرية واالستقالل 
االقتصادي للكويت التي عاشت 
س����نوات طويلة حتت االنتداب 
البريطان����ي، ولتعلن اس����تقالل 
املنطقة ككل والتي لم تكن تضم 
مؤسسة مالية وطنية واحدة في 
ذلك الوقت العصيب من تاريخها. 
فقبل عام 1952، لم يكن في الكويت 
سوى بنك أجنبي واحد هو البنك 
البريطاني للشرق األوسط الذي مت 
افتتاحه رسميا في فبراير من عام 
1942 أثناء احلرب العاملية الثانية. 
ومنذ العام 1949، شعر القائمون 
على البنك البريطاني في الكويت 
بعدم رضاء املواطنني الكويتيني 

عن نشاطاته وخدماته. 
كما علموا أن هناك تفكيرا لدى 
بعض التج����ار الكويتيني وميال 
لتأسيس بنك خاص بهم. وكان أن 
كتب املعتمد البريطاني في الكويت 
السرية  الرسائل  آنذاك عددا من 
إلى وزارة اخلارجية البريطانية 
يعبر فيها عن قلقه وتخوفه من 
تأس����يس البنك الوطني وكيفية 
القيام مبحاوالت لعرقلة تأسيسه 

واستمراره.

تأسيس البنك

وهكذا ظهرت ألول مرة فكرة 
تأسيس بنك كويتي وطني يخدم 
املصالح الوطنية بالدرجة األولى 
ويأخذ على عاتقه تطوير وتنمية 
االقتصاد الكويتي وإنعاش السوق 
التجاري وتنمية مدخرات املودعني 

وحفظها في عام 1952.
وعقد هؤالء التجار اجتماعا مع 
املغفور له الشيخ عبداهلل السالم 
الصباح الذي ب����ارك لهم الفكرة 

ووعدهم بالدعم والتأييد.
وكان عقد تأسيس فرع البنك 
البريطاني في الكويت مع حكومة 
الكويت ينص على عدم السماح 

15 نوفمبر 1952.. يوم تاريخي في ذاكرة االقتصاد الكويتي 

ساهمت 9 شخصيات من رجاالت املال 
واألعمال في تاريخ الكويت في عملية تأسيس 
البنك الوطني في العام 1952، وهم: خالد زيد 
اخلالد، احمد سعود اخلالد، خالد عبداللطيف 

احلمد، خليفة خالد الغنيم، سيد علي سيد 
سليمان الرفاعي، عبدالعزيز حمد الصقر، 
محمد عبداحملسن اخلرافي، يوسف احمد 

الغامن ويوسف عبدالعزيز الفليج.

مؤسسو »الوطني«

رؤساء مجلس إدارة 
بنك الكويت الوطني 1952 ـ 2009

1952 � 1955: خالد الزيد اخلالد
1956 � 1958: أحمد سعود اخلالد

1959 � 1964: عبدالعزيز حمد الصقر
1965 � 1979: يعقوب يوسف احلمد

1980 � 1992: محمد عبداحملسن اخلرافي
1993 � حتى اآلن: محمد عبدالرحمن البحر

قصة نجاح لبنك صغير تحول 
ألكثر البنوك أمانا في العالم


