تأسس بنك الكويت الوطني في العام  1952ليكون أول وأقدم بنك وطني وشركة مساهمة تأسست في
دولة الكويت ومنطقة اخلليج العربي .وعبر السنوات ،استطاع بنك الكويت الوطني بفضل إدارته املستقرة
والرصينة إلى جانب استراتيجيته الواضحة وأدائه املتنامي وجودة أصوله ومتانة قاعدته الرأسمالية أن
يقدم مجموعة متكاملة من أفضل اخلدمات واحللول املالية واالستثمارية املبتكرة والفريدة لعمالئه من
األفراد والشركات واملؤسسات .ويحتفظ البنك حاليا بحصة سوقية مهيمنة وقاعدة عمالء كبيرة ومتنامية
على املستويني احمللي واإلقليمي .وينفرد بنك الكويت الوطني بأوسع شبكة فروع خارجية وشركات تابعة
متواجدة في أهم عواصم املال 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 العاملية موديز ،ستاندرد آند بورز
وفيتش ،عالوة على اختياره على الدوام بني أكثر  50مصرفاً أماناً في العالم .كما حلت العالمة التجارية
لبنك الكويت الوطني في املرتبة األولى بني جميع البنوك الكويتية كالعالمة املصرفية األعلى قيمة في
الكويت للعام .2019
وقد حقق بنك الكويت الوطني أرباحاً صافية بلغت  401.3مليون دينار كويتي ( 1,324مليون دوالر أمريكي)
خالل العام  .2019وبلغت موجودات البنك اإلجمالية  29.3مليار دينار كويتي ( 96.6مليار دوالر أمريكي)،
وحقوق مساهميه  3.21مليار دينار كويتي ( 10.6مليار دوالر أمريكي) كما في نهاية ديسمبر .2019
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بنك الكويت الوطني

NBK was established in 1952 as the first local bank and the first shareholding company
in Kuwait and the Gulf region. Over the years, NBK has remained the leading financial
institution in Kuwait and has successfully extended its well-established franchise
throughout the Middle East. NBK currently operates through a large international
network covering the world’s leading financial and business centers across 15 countries.
NBK has long been recognized for its excellent and stable management team and
its clear and focused strategy. NBK’s strength rests on its consistent profitability, high
asset quality, and strong capitalization. NBK offers a full spectrum of innovative and
unrivalled financial and investment services and solutions for individuals, corporate
and institutional clients. NBK currently enjoys a dominant market share with a large
and ever expanding local and regional client base.
NBK has consistently been awarded the highest ratings among regional banks by the
major international ratings agencies; Moody’s, Standard and Poor’s and Fitch Ratings,
and has continuously ranked among the list of the world’s 50 safest banks. In 2019,
Brand Finance named NBK as the Most Valuable Banking Brand in Kuwait and among
the top ten banking brands in the Middle East.

HIGHEST CREDIT RATINGS
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NBK reported profits of USD 1,324 million (KD 401.3 million) in 2019. NBK’s total assets
reached USD 96.6 billion (KD 29.3 billion) at the end of 2019, while shareholder equity
reached USD 10.6 billion (KD 3.21 billion).
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NBK at a glance

NATIONAL BANK OF KUWAIT (NBK)

