
معروفون وموثوق بنا
حول العالم

ت عامة
معلوما



 فروع الوطني في خدمتكم
في 15 دولة حول العالم

بنك الكويت الوطنـي فـي سطـور

تأسس بنك الكويت الوطني في العام 1952 ليكون أول وأقدم 
بنك وطني وشركة مساهمة تأسست في دولة الكويت ومنطقة 

الخليج العربي. وعبر السنوات، استطاع بنك الكويت الوطني، 
بفضل إدارته المستقرة والرصينة إلى جانب استراتيجيته الواضحة 

وأدائه المتنامي وجودة أصوله ومتانة قاعدته الرأسمالية، 
بناء صرح مصرفي كبير يقدم مجموعة من الخدمات والحلول 
المصرفية والمالية واالستثمارية المبتكرة لألفراد والشركات 

تغطي مجموعة واسعة من األنشطة االقتصادية. وبات بنك 
الكويت الوطني يستأثر بحصة واسعة من النشاط المصرفي 

وقاعدة متنامية من العمالء محليًا وإقليميًا. وينفرد بنك الكويت 
الوطني بأوسع شبكة فروع خارجية ومكاتب تمثيل وشركات 
تابعة متواجدة في 15 من أهم عواصم المال واألعمال حول 

العالم.

كما يحظى بنك الكويت الوطني الذي يعتبر أكبر مؤسسة مالية 
في الكويت، بأعلى التصنيفات االئتمانية على مستوى بنوك 

الشرق األوسط من قبل وكاالت التصنيف االئتماني العالمية 
“موديز” و“ستاندرد أند بورز” و“فيتش”، عالوة على اختياره على 

الدوام بين أكثر 50 مصرفًا أمانًا في العالم.

أعلى تصنيف ائتماني في الشرق األوسط

أول وأقدم بنك وطني وشركة 
مساهمة تأسست في 

الكويت ومنطقة

الخليج العربي

بين أكثر 50 بنكًا أمانًا في العالم
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األوسع انتشارًا في 4 قارات حول العالم

استطاع بنك الكويت الوطني على مدى أكثر من ستة عقود منذ 
تأسيسه كأول مصرف وطني وأول شركة مساهمة في الكويت 
والخليج، أن يتحول إلى كيان مصرفي إقليمي رائد يقدم خدمات 

مصرفية مبتكرة لعمالئه حول العالم. وينفرد بنك الكويت الوطني 
بشبكة فروع محلية ودولية تصل إلى 150 فرعًا وشركة تابعة 

تتواجد في 15 بلدًا موزعة في أربع قارات من ضمنها 8 بلدان في 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وتستفيد مجموعة بنك الكويت 

الوطني من حضورها الدولي الواسع وشبكة فروعها المحلية 
كبوابة دخول لعمالئها الدوليين إلى الكويت ولخدمة عمالئها 

المحليين خارج الكويت.

الكويت )عدد الفروع 65(
+965 2259 2534 ت: 

+965 2259 5800 / 1 ف: 
شركة الوطني للوساطة المالية

+965 2259 5102 ت: 
+965 2224 6979 ف: 

أن بي كي كابيتال
+965 2224 6900 ت: 
+965 2224 6905 ف: 

العراق )عدد الفروع 5(
بنك االئتمان العراقي
+964 1 7170156 ت: 

+964 1 7171673 / 7182198 / 7188406 ت: 
+964 1 7191944 ف: 

األردن
فرع عّمان

+962 6 580 0400 ت: 
+962 6 580 0441 ف: 
لبنان )عدد الفروع 2(
+961 1 759 700 ت: 
+961 1 747 866 ف: 

المملكة العربية السعودية
)عدد الفروع 3(

+966 12 603 6300 ت: 
+966 12 603 6318 ف: 

البحرين )عدد الفروع 2(
+973 17 155 555 ت: 
+973 17 104 860 ف: 

اإلمارات العربية المتحدة
)عدد الفروع 2(

+971 4 316 1600 ت: 
+971 4 388 8588 ف: 

أن بي كي كابيتال - اإلمارات
+971 4 365 2800 ت: 
+971 4 365 2805 ف: 

مصر )عدد الفروع 53(
البنك الوطني المصري

+202 261 49300 ت: 
+202 261 35864 ف: 

أن بي كي كابيتال - مصر
+202 2794 2984 ت: 
+202 2793 2665  
+202 2793 2666  
+202 2794 2563 ف: 

تركيا )عدد الفروع 10(
البنك التركي

+90 212373 6373 ت: 
+90 212225 0353 ف: 

فرنسا
فرع باريس

+33 1 5659 8600 ت: 
+33 1 5659 8623 ف: 

المملكة المتحدة )عدد الفروع 2(
+44 20 7224 2277 ت: 
+44 20 7224 2101 ف: 

الواليات المتحدة األمريكية
فرع نيويورك

+1 212 303 9800 ت: 
+1 212 319 8269 ف: 

الصين
فرع شانغهاي

+86 21 8036 0800 ت: 
+86 21 8036 0801 ف: 

سنغافورة
فرع سنغافورة

+65 6222 5348 ت: 
+65 6224 5438 ف: 

سويسرا
+41 22 906 43 43 ت: 
+41 22 906 43 99 ف: 



في السبعينات والثمانينات...
1980s - 1970s

في الخمسينات والستينات...
1950s - 1960s

خالل التسعينات...
1990s

في عام ٢٠٠١...
2001

في عام ١٩٩٩...
 1999

في عام ٢٠٠٥...
Since 2005

For more information, scan the below QR code:



في السبعينات والثمانينات...
1980s - 1970s

في الخمسينات والستينات...
1950s - 1960s

خالل التسعينات...
1990s

في عام ٢٠٠١...
2001

في عام ١٩٩٩...
 1999

في عام ٢٠٠٥...
Since 2005

لمزيد من المعلومات، امسح رمز QR أدناه:




