بنك الكويت الوطني
لـمحة عن البـنك
نجـح بنـك الكويـت الوطنـي ش.م.ك.ع .منـذ تأسيسـه فـي العـام  ،1952فـي ترسـيخ مكانـة رياديـة ليـس فقـط كونـه أول وأقـدم بنـك وطنـي وشـركة
مسـاهمة تأسسـت فـي الكويـت وفـي منطقـة الخليـج العربـي؛ وإنمـا أيضـاً مـن حيـث الخبـرة والقـدرة علـى تقديـم خدمـات ماليـة مبتكـرة علـى مـدار
 68عامـاً ليصبـح بذلـك المؤسسـة الماليـة الرائـدة فـي الكويـت .وقـد حـرص البنـك علـى توسـيع نطـاق عملياتـه الدوليـة لتشـمل مختلـف أنحـاء منطقـة
الشـرق األوسـط وصـوالً إلـى األسـواق العالميـة ،حتـى بـات ينتشـر اليـوم مـن خلال أكثـر مـن  150فرعـاً فـي  15دولـة عبـر أربـع قـارات مختلفـة.
يحـرص البنـك علـى تبنـي نهـج إداري مسـتقر ومـدروس مـع اعتماد اسـتراتيجية واضحة لتعزيز أعماله األساسـية والتوسـع عبر قطاعات وأسـواق جديدة.
وتمكـن البنـك مـن تحقيـق مسـتويات عاليـة مـن الربحية بفضل جـودة أصوله والرسـملة القوية التـي يتمتع بها.
ويقـدم البنـك مجموعـة شـاملة مـن المنتجـات الماليـة والخدمـات االسـتثمارية والحلـول المبتكـرة التـي تلبـي احتياجـات عمالئه مـن األفراد والشـركات
والمؤسسـات الماليـة .ويأتـي بنـك الكويـت الوطنـي فـي صـدارة القطـاع المصرفـي الكويتـي باعتبـاره أكبـر مجموعـة خدمـات مصرفيـة فـي الكويـت من
والسـلف.
ُ
حيـث إجمالـي األصـول وودائـع العملاء والقروض
كمـا يحظـى بنـك الكويـت الوطنـي بأعلـى التصنيفـات االئتمانيـة علـى مسـتوى بنـوك الشـرق األوسـط مـن قبـل وكاالت التصنيـف االئتمانـي العالميـة
موديـز ،سـتاندرد آنـد بـورز وفيتـش ،علاوة علـى اختيـاره بيـن أكثـر  50بنـكاً تجاريـاً أمانـاً فـي العالـم .كمـا حلـت العالمـة التجارية للبنك فـي المرتبـة األولى
بيـن جميـع البنـوك الكويتيـة كالعالمـة المصرفيـة األعلـى قيمـة فـي الكويـت للعـام  2020ومـن ضمـن العالمـات التجاريـة المصرفيـة العشـر األعلـى
قيمـة فـي الشـرق األوسـط.
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وقـد حقـق بنـك الكويـت الوطنـي أرباحـاً صافيـة بلغـت  246.3مليـون دينـار كويتـي ( 812.3مليـون دوالر أمريكـي) خلال العـام  2020وبلغـت موجـودات
البنـك اإلجماليـة  29.7مليـار دينـار كويتـي ( 98.0مليـار دوالر أمريكـي) ،وحقـوق مسـاهميه  3.2مليـار دينـار كويتـي ( 10.5مليـار دوالر أمريكـي) كمـا فـي
نهايـة ديسـمبر .2020

الجوائز والتصنيفات

أفضل بنك في الكويت 2020

أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية
الشخصية الرقمية في الشرق األوسط

العالمة المصرفية األعلى قيمة
في الكويت
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بنك الكويت الوطني يحافظ على تصنيف
بدرجة ‘ ’BBBفي مؤشر  MSCI ESGالخاص
بالحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية

