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مقر البنك الوطني األول في عام 1952

املرسوم األميري الصادر بتاريخ 19 مايو 1952

موظفو »الوطني« في مكاتبهم مع بدايات عمل البنك صورة جماعية ملوظفي »الوطني« بعد افتتاح البنك  قصة جناح بنك بدأ من الصفر عام 1952

»الوطني«: 58 عامًا من اإلنجازات المتواصلة.. و»يا جمل ما يهزك ريح«
لم يك����ن أحد يتوقع قبل نحو 
58 عام����ا أن يتحول بنك الكويت 
الوطن����ي الصغير ال����ذي انطلق 
من مس����احة ال تتع����دى الثالثة 
دكاكني وبضعة موظفني يعملون 
بالوسائل البسيطة إلى واحد من 
أكبر املصارف اخلليجية والعربية 
من حيث املوج����ودات واألصول، 
ومن أبرزها على مس����توى األداء 
املالي واألرباح، واألكثر ابتكارا في 
طرح األدوات واملنتجات املصرفية 
املبتكرة، فاملرسوم األميري السامي 
اخلاص الصادر ع����ن املغفور له 
الشيخ عبداهلل السالم في التاسع 
عشر من شهر مايو من العام 1952، 
مهد لوالدة أول مصرف وطني في 
الكويت وأول شركة مساهمة في 
الكويت ومنطقة اخلليج العربي. 
واليوم حتل الذكرى ال� 58 على 
تأس����يس »الوطني« لتعيد هذه 
االنطالقة تسليط الضوء من جديد 
على هذه املسيرة احلافلة والناجحة 
للبن����ك، والذي ب����ات ميلك أكبر 
سلسلة من الفروع على مستوى 
الكويت بنحو 71 فرعا، فيما يتواجد 
في نحو 96 فرعا ومكتبا متثيليا 
فضال عن الشركات التابعة خارج 
الكويت املتواجدة في أهم عواصم 
املال واألعمال ح����ول العالم، كما 
حافظ وم����ازال بدرجات تصنيف 
قياسية بني املصارف العاملة على 
مستوى منطقة الشرق األوسط. 

حاجة محلية إلى مصرف وطني

وإذا كان����ت الكوي����ت قد نالت 
استقاللها السياسي في العام 1961، 
فإن الوالدة احلقيقية لهذه املرحلة 
أسس لها استقالل اقتصادي شكل 
منعطفا مهم����ا فيها، ومتثلت في 
تأسيس بنك الكويت الوطني في 
العام 1952، الذي انطلق كش����ركة 
مساهمة لم يتجاوز رأسمالها ما 
يعادل مليون دينار فقط، وحملت 
آنذاك اس����م بنك الكويت الوطني 
احملدود، وقد كانت هذه اخلطوة 
إيذان����ا ببدء مرحل����ة جديدة من 
االستقالل االقتصادي لم تقتصر 
الكويت فقط بل  مفاعيلها عل����ى 
امت����دت لتش����مل أرج����اء منطقة 
اخلليج بأس����رها، ولم تكن تلك 
النور  إلى  التجربة لتجد طريقها 
لوال تضاف����ر جهود مجموعة من 
رجال الكويت األوفياء ومبؤازرة 
من أميرها ومؤسس نهضتها آنذاك 
واألب الروحي لدس����تورها. علما 
أنه وقبل العام 1952، كان القطاع 
املصرفي في الكويت قاصرا على 
وجود مص����رف أجنبي واحد هو 
البنك البريطاني للشرق األوسط، 
افتتح بش����كل رسمي في  والذي 
فبراير من العام 1942 إبان احلرب 

العاملية الثانية.
وعلى الرغم من أن هذا البنك 
هدف إلرساء قواعد العمل املصرفي 
وتكريس وجود مؤسسة مصرفية 
هي األولى من نوعها، إال أنه وبعد 
مرور 7 سنوات على تأسيسه شعر 
القائمون عليه بعدم رضا عن نشاطه 
واخلدمات املقدمة من قبله، وتواتر 
إليهم وجود توج����ه لدى بعض 
التجار الكويتيني وميل لتأسيس 
بنك خاص بهم، وش����كلت الرغبة 
الكويتية بتأسيس مصرف وطني 
مصدر قلق للمعتمد البريطاني في 
الكويت، ال����ذي عبر صراحة عن 
هذا الواقع في الرس����ائل السرية 
البريطانية  إلى وزارة اخلارجية 
والتي تضمنت مخاوفه من تأسيس 
البنك الوطني واقتراح جملة من 
العراقيل لنسف فكرة تأسيس بنك 

الكويت الوطني.

والدة بنك الكويت الوطني

باملقاب����ل ف����إن العراقيل التي 
وضعت من قبل البريطانيني، لم 
حتل دون حتقيق التجار الكويتيني 
لرغبتهم بتأسيس مصرف وطني 
ينبع م����ن ثقافته����م االقتصادية 
ويأخذ بعني االعتبار احتياجاتهم 
احمللية، ويخ����دم بالدرجة األولى 
مصاحلهم الوطنية، مبا يس����اهم 
في التنمية االقتصادية في البالد 
وتنمية مدخرات املودعني وحفظها. 

الكساد الكبير في العام 1929 إال 
لتعيد التأكيد على الدور الريادي 
الذي يلعبه »الوطني« كمؤسسة 
مصرفية مرموقة على مس����توى 
الكوي����ت واملنطقة، فاس����تطاع 
البنك ان يق����دم منوذجا يحتذى 
ف����ي التعاطي م����ع تداعيات هذه 
األزمة، ليكون بذلك من املؤسسات 
املصرفية القليلة في املنطقة والعالم 
والتي خرجت دون تأثيرات تذكر 
وهو ما جتلى في النتائج املالية 
احملققة منذ الع����ام 2008 مرورا 
بالعام املاضي وصوال إلى نتائج 
الربع األول من العام احلالي، ففي 
الوقت الذي تستمر فيه املصارف 
الكويتية واخلليجية في اعتماد 
سياس����ة جتني����ب املخصصات، 
ي����كاد الوطن����ي أن يكون من بني 
املصارف القليل����ة التي لم تلجأ 
إال إلى املخصص����ات العامة التي 
تفرضها املعايير املعتمدة من جانب 
البنك املركزي، وهذا الواقع يؤكد 
جودة محفظة القروض لدى البنك 
إلى كون نسبة القروض املتعثرة 
تكاد تكون معدومة، ما يعيد التأكيد 
على صحة اخليارات اإلستراتيجية 
املتحفظة املعتمدة من قبل إدارة 
البنك والتزام إدارة املخاطر بأدق 
املعايي����ر املهني����ة املعتم����دة في 
الصناعة املصرفية على الرغم من 
اإلغراءات، هذا وجتدر اإلشارة إلى 
ان األزمة كشفت مزيدا من حرص 
إدارة البنك على اعتماد إستراتيجية 
متحفظة، وهو ما جتلى من خالل 
ابتعاد »الوطني« عن بعض النماذج 
االستثمارية التي شكلت مصدرا 
الس����ريعة لعدة  مهما لألرب����اح 
مصارف في السنوات املاضية قبل 

ان تصبح عبئا حقيقيا عليها.

األكثر أمانا في العالم

ولعل تفوق الوطني في جتاوز 
تداعيات األزمة، جتلى في حصوله 
على املرتبة 38 بني أكثر املصارف 
العاملية أمانا حول العالم متفوقا 
على مؤسسات مصرفية عمالقة، 
أرباحه في خضم  كما جتاوزت 
األزمة وعلى مدى العامني 2008 
و2009 مص���ارف فاقته حجما 
من حيث املوجودات، واس���تمر 
في توزي���ع األرب���اح والعوائد 
املجزية على مساهميه. واستمرت 
مسيرة الوطني في تطور دائم 
منذ التأس���يس محقق���ا أرباحا 
قياس���ية على مس���توى العالم 
العرب���ي، ومحققا أعلى العوائد 
ملساهميه، كما يعد بنك الكويت 
الوطني أكبر شركة مدرجة في 
س���وق الكويت لألوراق املالية، 
ولم تكن مؤسس���ات التصنيف 
أو حت���ى اجله���ات املتخصصة 
غافلة ع���ن األداء املميز للبنك، 
إذ أع���ادت وكاالت التنصي���ف 
العاملية ك� »موديز« و»فيتش« 
و»ستاندارد آند بورز«، التأكيد 
على التصنيفات القياسية التي 
يتمتع بها منذ سنوات وهي األعلى 
على مس���توى منطقة الش���رق 

األوسط.
وبناء على ه���ذه املعطيات، 
فق���د بات لق���ب »أفض���ل بنك 
للخدمات املصرفية اخلاصة« في 
الكويت املمنوحة من قبل مجلة 
العاملية والعريقة  »يوروماني« 
في عالم املال واملصارف مالزما 
للبنك، وقد أعادت منحها له في 
العام 2010، كما فاز البنك بجائزة 
أفضل بنك في الشرق األوسط عن 
حساب الذهبي للعمالء املميزين 
وحساب »لك« للسيدات لعام 2010 
من مجلة »بانكر ميدل إيس���ت« 
املعروفة، ومنحت مجلة »جلوبال 
فاينانس« العاملية بنك الكويت 
الوطني لقب »أفضل بنك للصرف 
األجنبي لعام 2010«، وذلك تأكيدا 
الوطني  جديدا عل���ى صالب���ة 
ومتانت���ه املالية وعالمة جديدة 
التميز  إلى تصنيف���ات  تضاف 
واجلدارة وهي إجنازات جديرة 
بالفخر لبنك بدأ من الصفر في 
دولة صغيرة وفتية مثل الكويت 
أمام عمالقة الصناعة املصرفية 

في الشرق األوسط والعالم.

وفي خضم هذه الرغبة، فقد شكلت 
جميع املعطيات حافزا أمام نخبة 
من جتار الكويت، وفي بدايات العام 
1952، عقد اجتماع مع املغفور له 
الش����يخ عبداهلل السالم الصباح 
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وقد شكل هذا االجتماع اخلطوة 
األولى لوضع فكرة تأسيس البنك 
موضع التنفيذ مبباركة من الشيخ 
عبداهلل السالم الذي وعد املجتمعني 
التحديات  بدعم توجههم، رغ����م 
الكثيرة والتي متثل أبرزها في أن 
عقد تأسيس فرع البنك البريطاني 
مع حكومة الكويت كان ينص على 
عدم السماح بإنشاء مصارف أخرى 
في الكويت، إال أن الرؤية الثاقبة 
ألمي����ر الكويت الش����يخ عبداهلل 
السالم، ساهمت في ابتكار مخرج 
قضى باعتبار قرار عدم الس����ماح 
بإنشاء مصارف في البالد يقتصر 
على املصارف األجنبية فقط، وال 
ينطبق على فكرة تأسيس مصارف 

كويتية وطنية داخل الكويت. 
وعلى هذا األساس، متت ترجمة 
فكرة تأس����يس البنك على أرض 
الواقع وخرج مرسوم بنك الكويت 
الوطني إلى النور في 19 مايو من 
العام 1952، حيث صدر املرسوم 
األميري بالتأسيس، وفي 15 نوفمبر 
من العام نفسه افتتح بنك الكويت 
الوطني للعمل رس����ميا باعتباره 
شركة مس����اهمة كويتية ملمارسة 

األعمال املصرفية. 
هذا وقد أسس مرسوم تأسيس 
بن����ك الكويت الوطني لوالدة أول 
مصرف وطني في الكويت ومنطقة 
اخلليج العربي على اإلطالق. وعلى 
الرغم من كافة الضغوط، فقد اقتصر 
أعضاء مجل����س إدارة البنك على 
جميع املؤسسني من الكويتيني مما 
عمق مفهوم االستقالل االقتصادي 
الوطني كخطوة متهيدية حاسمة 
أمام االستقالل السياسي فيما بعد، 
وضمت تش����كيلة مجلس اإلدارة 
وقائمة املؤسسني نخبة من التجار 
ممن لهم باع طويل على مستوى 
النش����اط التجاري داخل وخارج 
الكويت، فكان ان بلغ رأسمال البنك 
آنذاك ثالثة عشر مليونا ومائة ألف 
روبية، أي ما يعادل مليون دينار 
كويتي فق����ط، موزعة على ثالثة 
عشر ألفا ومائة سهم بقيمة ألف 

روبية للسهم الواحد.
اليوم  املرموقة  هذه املؤسسة 
والتي تنتشر فروعها وشركاتها 
التابعة في معظ����م عواصم املال 
املؤثرة على اخلريطة االقتصادية، 
بدأت نشاطها في مبنى متواضع 
واقع في الشارع اجلديد، وانطلق 
نشاطها التشغيلي بعدد قليل من 
املوظفني الذين لم يتجاوز عددهم 
أصابع اليد، وميتد على مساحة ال 
تتجاوز ثالثة دكاكني، زاولت في 
بداياتها أعماال مصرفية بس����يطة 
وبدائية تتلخص في االعتمادات 
التجاري����ة، وتب����ادل العم����الت، 
واحلواالت املصرفية البس����يطة، 

باالضاف����ة الى عمليات الس����حب 
وااليداع.

هذه البداية املتواضعة، أسست 
مع مرور السنوات لوالدة مؤسسة 
مصرفية عمالقة، بدأت شيئا فشيئا 
تكرس نفسها وتثبت دعائم العمل 
املؤسساتي الوطني ألول مرة في 
الكويت، فواكب النهضة االقتصادية 
في البالد، واتسع نشاطها لتقدم 
مختل����ف أنواع العم����ل املصرفي 
والدعم لألفراد واملؤسسات وتوفير 

املؤثر في استبدال العملة احمللية 
مرتني، األولى كانت في شهر مايو 
من العام 1959 عندما اس����تبدلت 
أوراق النق����د من الروبية الهندية 
ب����أوراق روبية جديدة س����ميت 

بروبيات اخلليج.
وألن »الوطني« كرس خطوة 
االستقالل االقتصادي األولى، فقد 
رسخ من خالل عملية االستبدال 
الثاني للعملة في ش����هري إبريل 
وماي����و من العام 1961، مع إصدار 

التمويل إلطالق مش����اريع البنية 
القرن  التحتية في خمس����ينيات 
املاضي، حيث كان آنذاك املصرفي 

احمللي الوحيد. 

»الوطني« وتكريس االستقالل السياسي

وم����ع تكريس بن����ك الكويت 
الوطني دوره أكثر فأكثر كمؤسسة 
مصرفية وطني����ة، فقد بدأ البنك 
يصبح جزءا من القرار االقتصادي 
املؤثر في البالد، وجتلى هذا الدور 

مجل����س النقد الكويت����ي دنانير 
كويتية ب����دال من أوراق النقد من 
روبيات اخللي����ج، كضرورة من 
ضروريات االس����تقالل السياسي 
وبهدف إضفاء طابع الش����خصية 
املس����تقلة بحيث تتمت����ع الدولة 
بالسيادة على اقتصادها ونقدها.

هذا الدور القيادي للبنك أخذ 
منعطفا جديدا إبان النهضة النفطية 
احلقيقية في البالد في سبعينيات 
القرن املاضي، عبر مساهمته في 

متويل مشروعات البنية األساسية 
الكويت احلديثة،  ف����ي  والتنمية 
ومتثلت تلك املشاريع في محطات 
حتلية املي����اه، محطات الكهرباء، 
ش����بكات الطرق، بن����اء وتطوير 
حقول ومصافي النفط واخلدمات 
املس����اندة لها وخدمات االستيراد 
وبناء املستشفيات واملدارس ودعم 
حركة التوسع العمراني في البالد، 
مكرس����ا بذلك دور الكويت كدرة 

اخلليج احلقيقية. 
وإل����ى جانب ال����دور الوطني 
القرن  التنموي، ففي سبعينيات 
املاضي دخل البنك على املستوى 
الداخلي في ورش����ة عمل شاملة 
بهدف تكريس مزيد من الشخصية 
املؤسسية وذلك عبر خطط التطوير 
وإعادة الهيكلة والتنظيم، وقد كانت 
اللبنة األساسية  الفترة هي  هذه 
التي أسس����ت للنهضة احلقيقية 

لبنك الكويت الوطني.

تجاوز األزمة األولى

املع����دن احلقيقي يزداد  وألن 
بريقه ف����ي اللحظات احلرجة وال 
تعرف قيمته إال في زمن األزمات، 
فقد شكلت أزمة انهيار سوق األسهم 
الكويتية واملس����ماة أزمة »سوق 
املن����اخ« ع����ام 1982 فرصة لبنك 
الكويت الوطني ليثبت عراقته، إذ 
شكل أسلوب العمل املصرفي املتزن 
واملتحفظ والذي طبع مسيرة البنك 
منذ التأسيس حتى اليوم، عامال 
حاسما في جعله املؤسسة الوطنية 
الوحيدة الناجية من تداعيات تلك 
األزمة، بحيث لم يتأثر بها بخالف 
مختلف املؤسس����ات واملصارف 
احمللية األخ����رى، ونتيجة لذلك 
أطلق عليه اس����م »البنك الفائض 
الوحيد«، علما أن تقاريره الدورية 
ونشراته االقتصادية آنذاك � التي 
كانت من النش����اطات النادرة في 
منطق����ة اخللي����ج � لطاملا حذرت 
مرات عدة من مخاطر هذه األزمة 
قبل وقوعها وقبل أن يتضرر منها 
الكثيرون. وما كاد »الوطني« ينفض 
عن االقتصاد الوطني غبار تداعيات 
تلك األزمة، حتى جاءت أزمة الغزو 
العام 1990،  العراقي للكويت في 
والتي كانت مبنزلة مفصل جديد 
وحتد آخر أمام متانة القاعدة املالية 
لبنك الكويت الوطني وسالمة النهج 
املصرفي واإلستراتيجية املعتمدة، 
لينجح البنك مجددا في أداء أعماله 
بصورة طبيعية من خارج الكويت 
م����ع الوفاء ب����كل التزاماته جتاه 
عمالئه وجتاه املصارف األخرى 
في اخل����ارج، لينطلق إلى مرحلة 
أخرى في املساهمة بشكل رئيسي 
في متويل مش����اريع إعادة إعمار 
الكويت مستفيدا من التواجد النادر 
للمؤسس����ات املصرفية الكويتية 
في أبرز العواصم العاملية السيما 
املتح����دة األميركية  الواليات  في 

وبريطانيا.
هذا وقد مهد جناح بنك الكويت 
الوطني في اخلروج سليما معافى 
من هاتني األزمتني املتتاليتني في 
غضون عقد واحد من الزمن، إلى 
تعزيز ثقة عمالئه به واألهم ثقة 
املصارف العاملية بأدائه، مما مهد 
له أن يكرس نفس����ه كمؤسس����ة 
ف����ي عراقتها  مصرفية جتاوزت 

حدود الكويت.

نموذج في التعاطي مع األزمة

في املقابل، لم تكن األزمة املالية 
األخيرة التي تع����د األضخم منذ 

صدر مرسومه األميري في 19 مايو 1952 كأول مصرف وطني وأول شركة مساهمة في الكويت ومنطقة الخليج

دور ريادي في خدمة االقتصاد الكويتي

رؤساء مجالس اإلدارة 
الذين تعاقبوا في مسيرة »الوطني«

1952 – 1955 خالد الزيد اخلالد
1956 – 1958 احمد السعود اخلالد

1959 – 1964 عبدالعزيز احلمد الصقر
1965 – 1979 يعقوب يوسف احلمد

1980 – 1992 محمد عبداحملسن اخلرافي
1993 – حتى الوقت احلاضر – محمد عبدالرحمن البحر

بعد مس��اهمته في جتاوز تداعيات الغزو العراقي، انتقل بنك 
الكوي��ت الوطني وبديناميكية عالية للع��ب دور مهم ومؤثر في 
خدم��ة االقتصاد الكويتي عن طريق إدارة القروض العمالقة من 
بينه��ا القرض الذي رتب��ه وأداره بعد التحرير ف��ي العام 1991، 
لصال��ح احلكوم��ة بقيمة 5.5 ملي��ارات دوالر، وهو أكبر قرض 
عرفت��ه املنطقة العربي��ة، كما أدار الوطني كذلك قرضا لش��ركة 

ايكويت قيمته نحو 1.25 مليار دوالر.
ه��ذه التطورات ش��كلت احلقب��ة الذهبية بحق في مس��يرة 
البن��ك والتي ظهرت خاللها مالم��ح النضج واالزدهار املصرفي 
واالنطالق إقليميا وعامليا، حيث توس��ع وزاد من رقعة انتشاره 
جغرافي��ا متصدرا قائم��ة املصارف احمللية جله��ة عدد الفروع 
باإلضاف��ة إلى أخرى من مكاتب متثيلية وش��ركات خارجية في 
كل من نيويورك ولندن وباريس وجنيڤ وس��نغافورة وڤيتنام 
وتركي��ا والصني إلى جان��ب لبنان ومص��ر والبحرين واألردن 

وقطر واإلمارات والعراق والسعودية.
وم��ع بدايات القرن الواحد والعش��رين، جنح الوطني في أن 
يكون منوذجا ماليا متكامال للخدمات املصرفية واملالية املتطورة 
والتي توفر خدماته جلميع شرائح عمالئه من األفراد والشركات 
واملؤسس��ات الكبي��رة، كما عزز من مكانت��ه كمصرف متويلي 
ش��امل من خ��الل العديد م��ن الصفقات على مس��توى منطقة 

الشرق األوسط.

معدن »الوطني« الحقيقي يزداد بريقه في اللحظات الحرجة وال تعرف قيمته إال في زمن األزمات ليثبت عراقته بأسلوبه المتزن والمتحفظ


