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ناصر الساير: ٦ مليارات دينار توزيعات «الوطني» منذ تأسيسه
قال عضو مجلس إدارة احتاد مصارف الكويت 
ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر 
الساير، إن بداية البنك الوطني كانت برأسمال ١٣ 
مليون روبية (ما يعادل مليون دينار) في عام 
١٩٥٢، ومع مرور األيام أثبت كفاءته وجدارته 

مساهما وراعيا حلركة النهضة في الكويت. 
وأوضح الساير أن البنك تطور بشكل كبير 
علــى مدار ٧٠ عاما، ليصل حجم أصوله اليوم 
لنحو ١٠٠ مليار دوالر، فيما بلغ إجمالي حقوق 
املســاهمني أكثر من ١١ مليار دوالر، مشيرا إلى 
أنه «الوطني» قام بتوزيع ما يقارب ٦ مليارات 
دينار ما بني منحة ونقدي على مساهميه منذ 
تأسيســه، مبينا أن حصته في السوق احمللي 

تراوحت في حدود ٤٠٪.
وأشار إلى أن استحواذ «الوطني» على حصة 
تبلغ ٦٠٪ في بنك بوبيان عزز من استراتيجيته 
الرامية إلى تنويع مصادر الدخل واخلدمات التي 
يقدمهــا للعمالء، مؤكدا التزام البنك املســتمر 
جتاه دعم «بوبيان» وتعزيز موقعه في سوق 

الصيرفة اإلسالمية.
٧٠ عامًا من النجاح 

ومبناســبة مــرور ٨٠ عاما على تأســيس 
القطاع املصرفي الكويتي، اســتعرض الساير 
أبرز محطات «الوطني» الرئيسية منذ نشأته 
في عام ١٩٥٢ كأول بنك وطني في البالد، حتى 
أصبح أحد أهم وأكبر مصارف املنطقة وضمن 
األفضل عامليا، حيث ينفرد حاليا بأوسع شبكة 
فروع خارجيــة متواجدة في أربع قارات بأهم 

عواصم املال واألعمال.
وقال إن قصة جناح «الوطني» طوال السنوات 
الـ ٧٠ من عمره، تعود إلى «األساس املتني» للبنك 
منذ بداية تأسيسه من قبل «اآلباء املؤسسني» 
خالل مرحلة األربعينات وأوائل اخلمسينات، 
حيــث لم يكن حينها وجود للبنوك بالكويت، 
باســتثناء البنك البريطاني الذي كان املتحكم 
الوحيــد في مصير أعمــال التجار وتعامالتهم 

املصرفية.
وقال الساير: «تذمر التجار في ذلك الوقت 
من احتكار البنك األجنبي، ما جعلهم يتفقون 

على تأســيس بنــك كويتي، وفعــال ذهب وفد 
منهم إلى الشــيخ عبداهللا السالم، رحمه اهللا، 
وأوضحوا له أنه من املستحيل أن يبقوا حتت 
رحمــة البنك البريطاني والبد أن يكون لديهم 

مصرف كويتي».
وأضاف أن الشــيخ عبداهللا الســالم رحب 
بالفكرة، لكن املعضلة كانت تتمثل بأحد قوانني 
االنتداب البريطاني آنذاك، والتي متنع فتح أي 
بنك آخر ميارس نشاطه داخل الكويت إال بعد 
موافقتهم، لكن الشيخ عبداهللا السالم أصر على 
املعتمد البريطاني بأن التجار ينوون إنشاء بنك 
وطني مع تأكيده استحالة حصر كل نشاطات 
الكويت التجارية واالقتصادية في بنك أجنبي 

واحد.
وهكذا فشــلت محاولة املنتدب البريطاني 
للحيلولة دون إنشاء البنك الوطني، ومت تأسس 
بنك الكويت الوطني، حيث صدر املرسوم األميري 
بذلــك في عام ١٩٥٢، ليبــدأ رحلته مع التطور 

والنمو املستمر واملستدام حتى يومنا هذا.
توسعات حول العالم

وعن توســعات «الوطني» في دول املنطقة 
والعالم، أوضح الساير أنه مت تأسيس فرع له في 
نيويورك عام ١٩٨٤، وذلك في إطار استراتيجيته 
الهادفة إلى تسهيل أعمال الشركات الكويتية التي 
تتعامل مع البنوك اخلارجية، وجذب الشركات 
األجنبيــة العاملة في البــالد، وخدمة عمالئه 
الكويتيني عن طريق توفير مالذ آمن لودائعهم، 
سواء تلك املخصصة لتغطية نفقاتهم الشخصية 
خالل السفر إلى الواليات املتحدة األميركية، أو 

تلك املخصصة لألغراض االستثمارية.
وفيما يخص التوســع فــي الدول العربية، 
أكد الساير أن تواجد البنك ضمن نطاق املنطقة 
يعتبر األهم، خصوصا في مصر بعد أن استطاع 
«بنــك الكويت الوطني - مصر» الوصول إلى 
شــرائح العمالء األكثر حيوية في املنطقة في 

ظل بيئة مصرفية تنافسية متزايدة. 
وهذا ما ينطبق أيضا على السعودية التي 
تعتبر من األســواق الرئيسية خارج الكويت، 
باإلضافة إلى تواجده اإلقليمي في لبنان، واألردن، 
والبحرين ومناطق أخرى، وهو مستمر بالتوسع 

بتلك الدول إذا ما أتيحت له الفرصة.
وأشــار إلى أنه بعد حتول الصني إلى العب 
رئيســي على مســتوى االقتصاد العاملي، قام 
«الوطنــي» بافتتاح مكتــب متكامل في مدينة 
شنغهاي، بهدف تقدمي تسهيالت مصرفية لتلبية 
احتياجات قاعدة عمالئه من املصدرين وشركات 
املقاوالت الصينية املرتبطة مبشاريع وأنشطة 

جتارية في الكويت واملنطقة.
األزمات تخلق فرصًا

وحتدث الســاير عن أبرز األزمات التي تأثر 
بها اقتصاد الكويت على مدار ٧٠ سنة املاضية، 
أبرزهــا أزمة «ســوق املناخ»، والتي - حســب 

وصفه - كان لها تداعيات جسيمة على البنوك 
واالقتصاد الكويتي عموما، وتداعت آثارها أيضا 
على املستويني اإلقليمي والعاملي، ولكن بفضل 
سياسة البنك املتحفظة استطاع جتاوز تبعاتها 

االقتصادية. 
وهــذا مــا ينطبق أيضــا على األزمــة املالية 
العاملية عام ٢٠٠٨، وصوال إلى جائحة كورونا، 
التــي كان البنك خاللها داعما وســندا للحكومة 
بتخطي تداعياتها من خالل املساهمة بصندوق 
بنك الكويت املركزي البالغ ١٠ ماليني دينار، إلى 
جانب تأجيل ســداد أقساط العمالء وغيرها من 

املساهمات االجتماعية. 
وأوضح الساير أنه خالل ٢٠ سنة ساهم البنك 
فــي الكويت بنحو ٢٢٠ مليــون دينار في مجال 
التنمية وبناء املستشفيات، كاشفا عن مفاوضات 
مع وزارة الصحة لبناء مستشفى ثالث لألطفال.

حتديات الغزو 
وفي معرض حديثه عن التحديات التي واجهت 
«الوطنــي» أثناء الغــزو العراقي عام ١٩٩٠، قال 
الساير: «إن ما قام به البنك خالل هذه األزمة كان 
«عمال جبارا»، وحلســن احلــظ كان لنا فرع في 
لندن واستطعنا أن نسدد التزاماتنا مع البنوك 
األجنبيــة وعمالئنا من الفرع هناك وهذا عطانا 
سمعة طيبة، كما كان للبنك املركزي اإلجنليزي 
دور رئيســي في تخطي املرحلة احلرجة، وذلك 
من خالل الســماح لـ «الوطني» مبمارسة دوره 

وإضفاء الشرعية على معامالته». 
وتطــرق رئيس مجلس إدارة «الوطني» إلى 
الصعوبات والتحديات التي واجهت البنك خالل 
فترة االحتالل، حيث كان لزاما على «الوطني» في 
ذلك احلني أن يقوم بنقل الســجالت من الكويت 
إلى فرعه في لندن، وبفضل جرأة وشجاعة بعض 
املوظفني، والقياديني في البنك ومن بينهم عصام 
الصقــر وشــيخة البحر، حيث جنــح البنك في 

تهريب سجالته إلى لندن عبر األردن. 
وأوضح الساير أن البنك قام بـ «عمل ضخم» 
في تلك الفترة من خالل ترتيب قرض للحكومة 
الكويتية بقيمة ٥٫٥ مليارات دوالر من «وطني- 

لندن» لتمويل مشاريع ضخمة.

ً رئيس مجلس إدارة البنك استعرض قصة جناحه امللهمة املمتدة لنحو ٧٠ عاما

ناصر الساير

االستحواذ على ٦٠٪ في «بوبيان» عّزز استراتيجيتنا لتنويع الدخل واخلدمات املقدمة للعمالء دوالر  مليار   ١٠٠ اليوم  أصوله  لتبلغ  املتحفظة..  سياسته  بفضل  األزمات  أصعب  جتاوز  البنك 

متويل مشاريع ضخمة ضمان الودائع«الرهن العقاري».. أخذ أكثر من حجمه ين العام».. ضرورة «الدَّ
ذكر الساير أن «الوطني» يقدم حلوال متكاملة لتمويل املشاريع 
الضخمــة في قطاعات مختلفة، على رأســها النفط والكهرباء 
والبنية التحتية، مضيفا أن البنك يعتبر من أوائل وأكبر املمولني 
للمشاريع احلكومية، وهو مساند رئيسي خلطة التنمية الوطنية 

«رؤية ٢٠٣٥».

رأى الساير أن قانون الرهن العقاري أخذ أكثر من حجمه، وتعطيله يعود 
إلى مشاكل سياسية، مستغربا عدم إقراره في الكويت حتى اآلن رغم تطبيقه 
في أغلب دول العالم، وقال إن القانون من شــأنه أن يسرع في امتالك بيت 
العمر، بدال من االنتظار لسنوات طويلة، كما سيرفع عن كاهل الشباب عبء 

اإليجارات املرتفعة.

حول قانون ضمان الودائع، قال 
الساير إن الوقت حان إللغائه، بعد 
أن كان قد أقر لظروف استثنائية 
املاضيــة، واليوم  الفترة  خالل 

السبب انتهى.

أكد الســاير ضرورة إقرار قانــون جديد للدين 
العام، وذلك من أجــل تخفيف الضغط عن صندوق 
االحتياطــي العام، لكنه فــي املقابل حذر من أال مير 
القانــون من دون تعديل اخللل في امليزانية، ووضع 

ضوابط لترشيد اإلنفاق.

عبدالعزيز الدغيشم لـ «األنباء»: «احتاد الوسطاء» 
يسعى لتغيير مسمى «السمسار» إلى «الوسيط العقاري»

«أجيال»: ٧٦٪ اإلشغال التأجيرية بـ «األندلس»

طارق عرابي

أكد رئيس االحتاد الكويتي 
العقار عبدالعزيز  لوســطاء 
الدغيشــم أن احتاد وســطاء 
العقار قدم مقترحا مت رفعه إلى 
مجلس األمة بهدف تغيير اسم 
«السمســار» إلى «الوسيط» 
العقــاري، مؤكــدا أن تغيير 
املسمى يتطلب صدور تشريع 
خاص بهــذا األمر، خاصة أن 
مسمى السمسار صدر سابقا 
مبوجب تشــريع صــادر عن 

املجلس.
الدغيشــم، فــي  وأعــرب 
تصريح خــاص لـ «األنباء»، 
عن أمله في أن يعجل مجلس 
األمة في إقرار تشريع تغيير 

في ظل استكمال األعمال 
اإلنشائية الرئيسية لواحد 
من أكبر املشاريع الترفيهية 
واملتعــددة االســتخدامات 
املرتقبــة فــي الكويت وهو 
مشــروع «األندلــس»، قال 
الرئيــس التنفيذي وعضو 
لشــركة  اإلدارة  مجلــس 
أجيال العقاريــة الترفيهية 
عبدالعزيــز اخلتــرش عن 
آخــر تطــورات املشــروع 
وانضمام العديد من الشركات 
والعالمات التجارية الرائدة 
للمشــروع، «إن مشــروع 
األندلس شــارف على إمتام 
أعمال التشييد والبناء ومن 
الوحدات  املتوقــع تســليم 
للمســتثمرين فــي القريب 
العاجل، حيث إن مشــروع 
«األندلــس»، وخــالل فترة 
إقباال كبيرا  وجيزة، شــهد 
من قبل املستأجرين، حيث 
زادت نسبة اإلشغال بشكل 
ملحــوظ من خــالل تأجير 
الوحدات  عــدد كبيــر مــن 
لصالح مجموعة متنوعة من 
العالمات التجارية املختلفة، 
والشركات والعيادات الطبية 

املميزة».
وأضاف اخلترش أن شركة 
الترفيهية  العقاريــة  أجيال 

وعلــى الصعيــد ذاتــه، 
أعرب الدغيشــم عن أمله في 
اإلسراع بإقرار دفتر الوسيط 
اإللكترونــي، وذلــك ضمــن 
إجراءات الدولة نحو تطوير 
العمــل فــي جميــع اجلهات، 
مبا يســهل من عمل الوسيط 
العقاري ويقلص من الدورة 

املستندية السابقة.
وأضاف أن الهدف من وراء 
تفعيل الدفتر اإللكتروني هو 
تســهيل جميــع اإلجــراءات 
املتعلقة بالبائع واملشــتري، 
والقضاء على األخطاء البشرية 
التي كانت تقــع أثناء عملية 
نقل وحتويل امللكية العقارية، 
خاصة أن الوثائــق املتعلقة 
بعملية نقل العقار ومن بينها 

العديد من املشاريع احمللية 
الناجحة.

 Grand هــذا، وســتقوم
مجمــع  بإقامــة   Cinema
سينمات على أفخم مستوى 
داخــل «األندلس»، ليضم ١١ 
صالة عرض في أول سينما 
حتــت األرض فــي الكويت، 
واملــزودة بأحــدث تقنيات 
مشــاهدة األفالم، وســتوفر 
مجموعة من اخلدمات الشاملة 
بتكنولوجيات حديثة تالقي 
تطلعــات اجليل احلالي من 
املشــاهدين وهــي العنصر 
املكمــل الذي يعد في األصل 
أحد األركان الرئيسية ملفهوم 
«األندلس»، القائم على إحياء 
الذكرى الترفيهية لســينما 

«وثيقة امللكية» ستكون متاحة 
من خــالل املوقع اإللكتروني 
اخلاص بها. وتابع أن تفعيل 
دفتــر الوســيط اإللكتروني 
ســيقضي علــى اإلجــراءات 
التــي  الســابقة  الروتينيــة 
كانت تتطلب مراجعة بلدية 
الكويت للحصول على شهادة 
األوصــاف، ومراجعة وزارة 
العدل للحصول على الوثيقة 
العقاريــة ومعرفــة وضعها 
القانوني، حيث ستصبح هذه 
األمور متاحة من خالل الربط 
اإللكترونــي مــع كل اجلهات 
ذات العالقة (التجارة، العدل، 
البلدية، واإلطفاء) دون احلاجة 
إلى مراجعة أي منها من قبل 

الوسيط العقاري.

األندلس سابقا التي كانت في 
ذات موقع املشروع منذ سنني.
 «SPARK» نــادي  أمــا 
الرياضي، فقــد خصص له 
أيضا طابقــا كامال ملا ينفرد 
به النادي من إمكانات عالية 
وأجهزة متقدمة فيما يتعلق 
بالرياضات املختلفة وحتسني 
اللياقة البدنية، ليكون ناديا 
رياضيــا متكامال مخصصا 
حصريــا للســيدات. كذلك، 
 INTERSPORT سيوفر كل من
 Explorer Baseو  SNKRو
منفذا جديدا ومختلفا ضمن 
«األندلس» لعرض منتجاتها 
الفريدة املختلفة  الرياضية 
من مالبس وأحذية، وأدوات 

وأجهزة رياضية فاخرة.

املشروع يستقطب «Grand Cinema» و«SPARK» و«علي عبدالوهاب املطوع»

عبدالعزيز الدغيشم

عبدالعزيز اخلترش

املسمى في أسرع وقت ممكن، 
مبا ينعكس إيجابا على السوق 
العقاري الكويتي الذي يشهد 
نشــاطا كبيرا علــى مختلف 

قطاعاته.

اتفاقيــات  قامــت بتوقيــع 
الستثمار الوحدات التجارية 
مع العديد من املســتثمرين 
بلغت نسبة اإلشغال للمحالت 
التجارية نســبة ٧٦٪، ومن 
أبرز العالمــات التجارية مت 
استقطابها للمجمع التجاري: 
ونــادي   ،Grand Cinemas
«SPARK» الرياضي، وكذلك 
شركة علي عبدالوهاب املطوع 
الستضافة مجموعة من أبرز 
وأرقــى عالماتهــا التجارية 
 INTERSPORT الرياضية وهي

.Explorer Baseو SNKRو
كما مت التوقيع مع العديد 
مــن املطاعــم والكافيهــات 
لتكون وجهة مميزة لرواد 
مجمــع األندلــس ومنهــا 


