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ملف وثائقي
15 نوفمبر 1952... يوم تاريخي في ذاكرة االقتصاد الكويتي

»الوطني« قصة نجاح بلغت الـ 55 عاما 
اح���ت���ف���ل ب���ن���ك ال���ك���وي���ت ال���وط���ن���ي ف��ي 
ال���خ���ام���س ع��ش��ر م���ن ن��وف��م��ب��ر ال���ج���اري 
للمرة  للجمهور  أب���واب���ه  اف��ت��ت��اح  ب��ذك��رى 
االول���ى ف��ي ع��ام 1952 ك��أول بنك وطني 
مساهمة  وأول شركة  الكويت  دول��ة  ف��ي 

في الكويت ومنطقة الخليج العربي.
وتحمل احتفالية العام الحالي معاني 
للذكرى 55  تأتي مواكبة  خاصة كونها 
لبدء نشاط البنك الفعلي وتقديم خدماته 
واستمرارًا  تتويجًا  تمثل  والتي  للعمالء 
مل���س���ي���رة م����ن ال����ن����ج����اح ت����ح����ّول خ��الل��ه��ا 
»ال���وط���ن���ي« م���ن ب��ن��ك ص��غ��ي��ر ان��ط��ل��ق من 
موظفني  دكاكني وبضعة  ثالثة  مساحة 
الى  البدائية  اليدوية  باألساليب  يعملون 
واحد من أكبر مصارف املنطقة وأكثرها 

ربحية وريادية وابتكارًا.
تاريخ  يعرف جيدا  الجميع  ك��ان  واذا 
اس��ت��ق��الل ال��ك��وي��ت ال��س��ي��اس��ي ف���ي ع��ام 
1960 فان الذي ال يعرفه الغالبية ان عام 
1952 ش��ه��د ن��وع��ا آخ���ر م��ن االس��ت��ق��الل 
السياسي  االستقالل  عن  أهمية  يقل  ال 
للكويت  االق���ت���ص���ادي  االس���ت���ق���الل  وه����و 
الكويت  ان��ط��الق عمليات بنك  م��ن خ��الل 

الوطني كاول بنك كويتي 100 في املئة.

 حاجة الكويت الى مصرف 
وطني...

ف��ف��ي ال��ع��ام 1952 ظ��ه��ر ال���ى ال��وج��ود 
ش���رك���ة م��س��اه��م��ة ص��غ��ي��رة ل���م ي��ت��ج��اوز 
رأسمالها مليون دينار فقط وحملت اسم 
لتعلن عن  املحدود،  الوطني  الكويت  بنك 
واالستقالل  الحرية  بدء عهد جديد من 
االق��ت��ص��ادي ل��دول��ة ال��ك��وي��ت ال��ت��ي عاشت 
سنوات طويلة تحت االنتداب البريطاني، 
لم  والتي  ككل  املنطقة  استقالل  ولتعلن 
تكن تضم مؤسسة مالية وطنية واحدة 

في ذلك الوقت العصيب من تاريخها.
فقبل عام 1952، لم يكن في الكويت 
س������وى ب���ن���ك أج���ن���ب���ي واح�������د ه����و ال��ب��ن��ك 
الكويت  ف��ي  األوس���ط  للشرق  البريطاني 
ال��ذي تم افتتاحه رسميًا في فبراير من 

عام 1942 أثناء الحرب العاملية الثانية.
ال��ق��ائ��م��ون  ال��ع��ام 1949، ش��ع��ر  وم��ن��ذ 
بعدم  الكويت  في  البريطاني  البنك  على 
رضاء املواطنني الكويتيني عن نشاطاته 
تفكيرًا  هناك  ب��أن  علموا  كما  وخدماته. 
 
ً
ل����دى ب��ع��ض ال���ت���ج���ار ال��ك��وي��ت��ي��ني وم��ي��ال

لتأسيس بنك خاص بهم. وكان أن كتب 
املعتمد البريطاني في الكويت آنذاك عددًا 
من الرسائل السرية الى وزارة الخارجية 
البريطانية يعبر فيها عن قلقه وتخوفه 
من تأسيس البنك الوطني وكيفية القيام 

بمحاوالت لعرقلة تأسيسه واستمراره.

تأسيس بنك الكويت الوطني...
وه���ك���ذا ظ���ه���رت ل��ل��م��رة االول������ى ف��ك��رة 
ت���أس���ي���س ب���ن���ك ك���وي���ت���ي وط����ن����ي ي���خ���دم 
األول��ى ويأخذ  بالدرجة  الوطنية  املصالح 
ع��ل��ى ع��ات��ق��ه ت��ط��وي��ر وت��ن��م��ي��ة االق��ت��ص��اد 
الكويتي وانعاش السوق التجاري وتنمية 
 .1952 ع��ام  املودعني وحفظها  مدخرات 
وب���ال���ف���ع���ل ع���ق���د ك����ل م�����ن: أح���م���د س��ع��ود 
ال���خ���ال���د، خ���ال���د زي����د ال���خ���ال���د، خ���ال���د عبد 
اللطيف الحمد، خليفة خالد الغنيم، سيد 
ع��ل��ى س��ي��د س��ل��ي��م��ان، ع��ب��د ال��ع��زي��ز حمد 
ال��خ��راف��ي،  املحسن  عبد  محمد  ال��ص��ق��ر، 
يوسف أحمد الغانم، يوسف عبد العزيز 
ال��ف��ل��ي��ج. ع��ق��د ه�����ؤالء ال���ت���ج���ار اج��ت��م��اع��ًا 
م��ع امل��غ��ف��ور ل��ه ال��ش��ي��خ ع��ب��د ال��ل��ه ال��س��ال��م 
ال��ذي ب��ارك لهم الفكرة ووعدهم  الصباح 
بالدعم والتأييد. وكان عقد تأسيس فرع 
الكويت مع حكومة  البريطاني في  البنك 
الكويت ينص على عدم السماح بانشاء 
بنوك أخرى في الكويت. وكان رأي أمير 
الكويت الشيخ عبد الله السالم في حينها 
أن ذلك ال ينطبق على انشاء بنوك كويتية 

داخل البالد.
وه���ك���ذا ُس��م��ح ب��ان��ش��اء ب��ن��ك ال��ك��وي��ت 
الوطني في 19 مايو من عام 1952 حيث 
صدر املرسوم األميري الخاص بانشاء 
البنك. وفي 15 نوفمبر 1952، افتتح بنك 
باعتباره  للعمل رسميًا  الوطني  الكويت 
شركة مساهمة كويتية للقيام باألعمال 
املصرفية. ويعد بنك الكويت الوطني أول 
مصرف وطني في دولة الكويت ومنطقة 

الخليج العربي على االطالق.
ال��ك��وي��ت  ب���ن���ك  ادارة  م��ج��ل��س  وك������ان 
الوطني وجميع املؤسسني من الكويتيني 
ال��ذي��ن ل��ه��م ن��ش��اط ت��ج��اري ع��ري��ق داخ��ل 
وخارج الكويت. وتأسس البنك برأسمال 

قدره ثالثة عشر مليونا ومئة ألف روبية، 
أي ما يعادل مليون دينار كويتي فقط، 
موزعة على ثالثة عشر ألفا ومئة سهم 

بقيمة ألف روبية للسهم الواحد.
ال��ش��ارع  ي��ق��ع ف��ي  وف���ي مبنى صغير 
الجديد بدأ العمل بعدد قليل من األفراد 
اليد وبمساحة  ع��دد أص��اب��ع  ل��م يتجاوز 
في  وزاول  دك����اك����ني،  ث���الث���ة  ت���ت���ج���اوز  ال 
بداياته أعماال مصرفية بسيطة وبدائية 
ت��ت��ل��خ��ص ف����ي االع����ت����م����ادات ال���ت���ج���اري���ة، 
ال���ع���م���الت، وح������واالت مصرفية  وت���ب���ادل 

بسيطة، وايداعات وسحوبات.
هكذا كانت البداية، ولكن الوطني أثبت 
مع مرور األيام كفاءته وجدارته مساهمًا 
وراعيًا لحركة النهضة في الكويت وليقدم 
ك��اف��ة أن����واع ال��دع��م ل��أف��راد وامل��ؤس��س��ات 
لتمويل انشاء مشاريع البنية التحتية في 
كويت الخمسينيات حيث كان هو البنك 

الكويتي الوحيد آنذاك.

دور الوطني في استبدال العملة 
املحلية...

ال��وط��ن��ي دورًا  ال��ك��وي��ت  وق��د لعب بنك 
رئ��ي��س��ي��ًا ف���ي اس���ت���ب���دال ال��ع��م��ل��ة امل��ح��ل��ي��ة 
ف��ي شهر مايو م��ن عام  أولهما  م��رت��ني.. 
من  النقد  أوراق  استبدلت  عندما   1959
ال��روب��ي��ة ال��ه��ن��دي��ة ب�����أوراق روب��ي��ة ج��دي��دة 

سميت بروبيات الخليج.
أم���ا االس��ت��ب��دال ال��ث��ان��ي ف��ق��د ك���ان في 
ش���ه���ري اب���ري���ل وم���اي���و م���ن ع����ام 1961 

ع��ن��دم��ا أص�����در م��ج��ل��س ال��ن��ق��د ال��ك��وي��ت��ي 
النقد من  أوراق  ب��دال من  دنانير كويتية 
روب���ي���ات ال��خ��ل��ي��ج وك����ان ه���ذا االس��ت��ب��دال 
ض�������رورة م����ن ض�����روري�����ات االس���ت���ق���الل 
واعطاء طابع الشخصية املستقلة لتتمتع 
الدولة بالسيادة على اقتصادها ونقدها.
وفي السبعينات استمر البنك الوطني 
األساسية  البنية  مشروعات  تمويل  في 
وال��ت��ن��م��ي��ة ف���ي دول�����ة ال���ك���وي���ت ال��ح��دي��ث��ة. 
وت���م���ث���ل���ت ت���ل���ك امل����ش����اري����ع ف����ي م��ح��ط��ات 
تحلية املياه ومحطات الكهرباء وشبكات 
وتطوير حقول ومصافي  وب��ن��اء  ال��ط��رق 
وخدمات  لها  املساندة  والخدمات  النفط 
واملدارس  املستشفيات  وبناء  االستيراد 
ودعم حركة التوسع العمراني في البالد، 
ففتح بذلك نوافذ املستقبل أمام الكويت.

كما بدأ تكوين الشخصية املؤسسية 
الحقيقية للبنك من خالل خطط التطوير 
واعادة الهيكلة والتنظيم. وقد كانت هذه 
الفترة اللبنة األساسية التي قامت عليها 

نهضة بنك الكويت الوطني..

األصالة في الوقت العصيب...
»الوطني«  اج��ت��از  الثمانينات  وخ��الل 
اختبارًا قاسيًا.. حني وقعت أزمة انهيار 
س����وق األس���ه���م وامل���س���م���اة أزم�����ة »س���وق 
املناخ« عام 1982. وقد كان أسلوب العمل 
الكويت  لبنك  واملتحفظ  املتزن  املصرفي 
الوطني خالل هذه الفترة وراء جعله البنك 
الوحيد الذي لم يتأثر سلبا، ونتيجة لذلك 
أطلق عليه اسم »البنك الفائض الوحيد«. 
وكان »الوطني« قد حذر مرات عديدة في 
تقاريره ونشراته االقتصادية من خطر 
هذه األزمة قبل وقوعها وقبل أن يتضرر 

منها كثيرون.
ث��م ج���اءت أزم���ة ال��غ��زو ال��ع��راق��ي لدولة 
ف���ي ع����ام 1990، وال���ت���ي ك��ان��ت  ال���ك���وي���ت 
اختبارا كبيرا لصالبة موقف بنك الكويت 
الوطني، حيث استمر في أداء أعماله من 
التزاماته  بجميع  وال��وف��اء  الكويت  خ��ارج 
كما  ال��خ��ارج.  ف��ي  وللبنوك  عمالئه  نحو 
كان له دورًا رئيسيًا في تمويل مشاريع 

اعادة اعمار دولة الكويت.
وقد أدى ذلك األداء املميز للبنك خالل 
ه��ات��ني األزم���ت���ني ال���ى دع���م واس��ت��م��راري��ة 

ثقة  وتعزيز  البنك  عمالء  قبل  م��ن  الثقة 
البنوك العاملية به.

 دور رائد في خدمة االقتصاد 
الكويتي...

وخالل التسعينات وبعد تحرير دولة 
دورا  الوطني  الكويت  بنك  لعب  الكويت، 
رائ�����دا وأس���اس���ي���ا ف���ي خ��دم��ة االق��ت��ص��اد 
ال����ق����روض  ادارة  ط����ري����ق  ع����ن  ال���ك���وي���ت���ي 
ال���ذي رتبه  ال��ق��رض  ال��ع��م��الق��ة م��ن بينها 
لصالح   1991 ع��ام  الكويت  تحرير  بعد 
الحكومة وقدره 5.5 مليار دوالر أميركي 
وهو أكبر قرض عرفته املنطقة العربية. 
ال��وط��ن��ي ك��ذل��ك ق��رض��ا لشركة  ك��م��ا أدار 

ايكويت قدره 1.25 مليار دوالر.
ونهاية  التسعينات  أن  القول  ويمكن 
ال���ق���رن ال��ع��ش��ري��ن ه���ي ال��ح��ق��ب��ة ال��ذه��ب��ي��ة 
ل��ل��ب��ن��ك وال����ت����ي ظ���ه���رت خ���الل���ه���ا م��الم��ح 
واالن��ط��الق  املصرفي  واالزده����ار  النضج 
اقليميًا وعامليًا.. وأصبح لدى البنك اليوم 
أك��ث��ر م��ن 63 ف��رع��ا ف��ي ال��ك��وي��ت وف���روع 
في  خارجية  وش��رك��ات  تمثيل  ومكاتب 
كل من نيويورك ولندن وباريس وجنيف 
وسنغافورة وفيتنام وتركيا والصني الى 
وقطر  واألردن  وال��ب��ح��ري��ن  لبنان  ج��ان��ب 

واالمارات والعراق والسعودية.
ومع بدايات القرن الواحد والعشرين، 
ي��ك��ون س��وق��ًا ماليًا  أن  ف��ي  الوطني  نجح 
 ل��ل��خ��دم��ات امل��ص��رف��ي��ة وامل��ال��ي��ة 

ً
م��ت��ك��ام��ال

امل��ت��ط��ورة ول��ج��م��ي��ع ش���رائ���ح ع��م��الئ��ه من 
الكبيرة.  واملؤسسات  والشركات  األفراد 
كما عزز من مكانته كمصرف تمويلي 
العديد من  استثماري شامل من خ��الل 
الشرق  منطقة  مستوى  على  الصفقات 

األوسط.

 أفضل بنك في الشرق األوسط...
ل��ق��د اس��ت��م��رت م��س��ي��رة ال��وط��ن��ي في 
تطور دائم منذ التأسيس محققًا أرباحًا 
ق��ي��اس��ي��ة ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي 
 876( كويتي  دي��ن��ار  مليون   253 بلغت 
بلغ  ع��ام 2006. وق��د  ف��ي  مليون دوالر( 
مليار   27.3 ال��ب��ن��ك  م���وج���ودات  اج��م��ال��ي 
 3.2 مساهميه  وح��ق��وق  أم��ي��رك��ي  دوالر 
مليار دوالر أميركي بنهاية عام 2006. 
كما يعد بنك الكويت الوطني أكبر شركة 
مدرجة في سوق الكويت ل��أوراق املالية 
 14.6 للبنك  السوقية  القيمة  بلغت  حيث 

مليار دوالر بنهاية عام 2006.
وحاز الوطني على أعلى التصنيفات 
االئ���ت���م���ان���ي���ة ب����ني ك���اف���ة ب���ن���وك األس������واق 
ال���ن���اش���ئ���ة وال�����ش�����رق األوس��������ط م����ن ق��ب��ل 
مؤسسات التصنيف العاملية مثل موديز 
وفيتش وستاندارد أند بورز. وهو انجاز 
الصفر في  م��ن  ب��دأ  لبنك  بالفخر  جدير 
دول���ة ص��غ��ي��رة وف��ت��ي��ة م��ث��ل ال��ك��وي��ت أم��ام 
الشرق  ف��ي  املصرفية  الصناعة  عمالقة 

األوسط..

الكويت  بنك  ادارة  مجلس  رؤس���اء   •
الوطني 1952 - 2007

• 1952 - 1955 خالد الزيد الخالد
• 1956 - 1958 أحمد سعود الخالد

الحمد  العزيز  عبد   1964  -  1959  •
الصقر

ي��وس��ف  ي���ع���ق���وب   1979  -  1965  •
الحمد

• 1980 - 1992 محمد عبد املحسن 
الخرافي

• 1993 - 2007 محمد عبد الرحمن 
البحر

املقر االول لبنك الكويت الوطني

محمد عبد الرحمن البحر

... وهذه هي وقفة عمالء »ايام زمان«

هكذا كانت تجري املعامالت البنكية

قال لـ »الراي« إن تكلفة أول سيارة بعد التغيير 3 مليارات دوالر

الشطي: »جي. ام. سي« تتغير كل 9 سنوات
وتحتاج ألكثر من 8400 قطعة جديدة

|    كتب محمد الجاموس  |

اق����ام����ت ش����رك����ة م���ح���م���د ص��ال��ح 
ال����وك����ي����ل   - ب����ه����ب����ه����ان����ي  ورض������������ا 
ال��ح��ص��ري ل��س��ي��ارات ج��ي. ام. سي 
ف���ي ال��ك��وي��ت م��س��اء اول م���ن ام��س 
ح���ف���ل ع���ش���اء اح���ت���ف���اال ب��ع��اق��ت��ه��ا 
امل��ت��م��ي��زة م��ع زب��ائ��ن ج���ي. ام. سي 
وت���وط���ي���دا الواص�����ر ال���ت���ع���اون بني 

الطرفني.
وف��ي تصريح خ��اص ل� »ال��راي« 
على هامش الحفل قال مدير عام 
املبيعات في شركة محمد صالح 
ورض������ا ي���وس���ف ب��ه��ب��ه��ان��ي رض���ا 
تتغير  س���ي  ام.  ج����ي.  ان  ال��ش��ط��ي 
شكا ومضمونا كل فترة تتراوح 
بني 8 - 9 سنوات منوها بأن اول 
س���ي���ارة ب��ع��د ه����ذا ال��ت��غ��ي��ي��ر تكلف 
مليارات  ن��ح��و3  املصنعة  الشركة 

دوالر.
واض����اف ال��ش��ط��ي ان ك��ل تغيير 
او تطوير في سيارة جي. ام. سي 
 8400 م��ن  اك��ث��ر  تغيير  يستوجب 
السيارة، مع تغيير في  قطعة في 

الشكل الخارجي.
وعن سعر سيارة جي. ام. سي 
2008 التي طرحتها الشركة اخير 
ق�����ال ان س���ع���ر ال���س���ي���ارة ال��ك��ب��ي��رة 
دي����ن����ارًا   9999 ت����س����ع����ات)  (ارب����������ع 
كويتيًا وهو سعر معمول به منذ 
ال���ع���ام واع��ت��ب��ره��ا ارخ����ص س��ي��ارة 
وس���ع���ر   2004 ال������ط������راز،  ه������ذا  م�����ن 
س��ي��ارة ال��وان��ي��ت م��ن نفس ال��ط��راز 

9750 دينارًا كويتي، مشيرا الى ان 
االول��ى فيها ست مخدات هوائية 
(اي����رب����اك) ل��ح��م��اي��ة ال��س��ائ��ق وم��ن 

داخل السيارة.
وع�����ن ح���ص���ة ش���رك���ة ب��ه��ب��ه��ان��ي 
ف���ي س���وق ال���س���ي���ارات امل��ح��ل��ي ق��ال 
االدارة  اح����ص����ائ����ي����ة  ان  ال����ش����ط����ي 
ال���ع���ام���ة ل���ل���م���رور ع���ن ال���ع���ام 2006 
اشارت الى ان حصة هذا النوع من 

السيارات 17 في املئة من اجمالي 
سوق السيارات املحلي.

وع�����ن ال����س����ي����ارات ال����ت����ي ت��دخ��ل 
الكويت من طريق اخر غير الوكيل 
اك���د ان م��ث��ل ت��ل��ك ال��س��ي��ارات تضر 
وردا على سؤال باسعار السيارات 
ف��ي ال��ك��وي��ت ق���ال رض���ا ال��ش��ط��ي ان 
هي  الكويت  في  السيارات  اسعار 

االرخص على مستوى العالم.

)تصوير موسى عياش( الشطي متوسطا عددا من املدعوين     

• السيارات 
     في الكويت 

     هي األرخص 
    على مستوى العالم


