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بنك الكويت الوطني

جنح بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع .منذ تأسيسه في العام  ،1952في ترسيخ مكانة ريادية ليس فقط كونه أول
وأقدم بنك وطني وشركة مساهمة تأسست في الكويت وفي منطقة اخلليج العربي؛ وإمنا أيضاً من حيث اخلبرة
والقدرة على تقدمي خدمات مالية مبتكرة على مدار  68عاماً ليصبح بذلك املؤسسة املالية الرائدة في الكويت .وقد
حرص البنك على توسيع نطاق عملياته الدولية لتشمل مختلف أنحاء منطقة الشرق األوسط وصوالً إلى األسواق
العاملية ،حتى بات ينتشر اليوم من خالل أكثر من  150فرعاً في  15دولة عبر أربع قارات مختلفة.

يحرص البنك على تبني نهج إداري مستقر ومدروس مع اعتماد استراتيجية واضحة لتعزيز أعماله األساسية
والتوسع عبر قطاعات وأسواق جديدة .ومتكن البنك من حتقيق مستويات عالية من الربحية بفضل جودة أصوله
والرسملة القوية التي يتمتع بها.
ويقدم البنك مجموعة شاملة من املنتجات املالية واخلدمات االستثمارية واحللول املبتكرة التي تلبي احتياجات
عمالئه من األفراد والشركات واملؤسسات املالية .ويأتي بنك الكويت الوطني في صدارة القطاع املصرفي الكويتي
باعتباره أكبر مجموعة خدمات مصرفية في الكويت من حيث إجمالي األصول وودائع العمالء والقروض والسُ لف.

كما يحظى بنك الكويت الوطني بأعلى التصنيفات االئتمانية على مستوى بنوك الشرق األوسط من قبل وكاالت
التصنيف االئتماني العاملية موديز ،ستاندرد آند بورز وفيتش ،عالوة على اختياره بني أكثر  50بنكاً جتارياً أماناً في
العالم .كما حلت العالمة التجارية للبنك في املرتبة األولى بني جميع البنوك الكويتية كالعالمة املصرفية األعلى قيمة
في الكويت للعام  2020ومن ضمن العالمات التجارية املصرفية العشر األعلى قيمة في الشرق األوسط.

وقد حقق بنك الكويت الوطني أرباحاً صافية بلغت  246.3مليون دينار كويتي ( 812.3مليون دوالر أمريكي)
خالل العام  2020وبلغت موجودات البنك اإلجمالية  29.7مليار دينار كويتي ( 98.0مليار دوالر أمريكي) ،وحقوق
مساهميه  3.2مليار دينار كويتي ( 10.5مليار دوالر أمريكي) كما في نهاية ديسمبر .2020
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اجلوائز والت�صنيفات

أفضل بنك في الكويت 2020

العالمة املصرفية األعلى قيمة
في الكويت

أفضل بنك في تقدمي اخلدمات املصرفية
الشخصية الرقمية في الشرق األوسط

اإلدراج ضمن مؤشر FTSE4Good

بني أكثر  50بنك ًا جتاري ًا أمان ًا
في العالم

بنك الكويت الوطني يحافظ على تصنيف
بدرجة ‘ ’BBBفي مؤشر  MSCI ESGاخلاص
باحلوكمة البيئية واالجتماعية واملؤسسية

