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ألنك تحب السفر باستمرار، حان الوقت لتدع مشترياتك اليومية 
تتكفل بإجازتك القادمة. احصل على أميال نادي الواحة واستمتع 

برحالتك على متن الخطوط الجوية الكويتية، باإلضافة إلى مزايا 
سفر حصرية عند استخدام أي من بطاقات Visa الوطني-الخطوط 

الجوية الكويتية )نادي الواحة(.

تتوفر البطاقات في ثالثة أنواع: بطاقة Visa Infinite الوطني-
 Visa الخطوط الجوية الكويتية )نادي الواحة( االئتمانية، بطاقة

Signature الوطني-الخطوط الجوية الكويتية )نادي الواحة( 
االئتمانية وبطاقــة Visa Platinum الوطنــي-الخطوط الجويــة 

الكويتيــة )نادي الواحة( مسبقة الدفع.

اكتساب أميال نادي الواحة
مع كل عملية دفع تقوم بها باستخدام بطاقات Visa الوطني- 

الخطوط الجوية الكويتية )نادي الواحة( سوف تحصل على:
 أميال فئة النخبة الترحيبية لغاية 15,000 عند تفعيل	 

البطاقة 
أميال إضافية لغاية 10,000 عند استخدام البطاقة خالل أول 3 	 

أشهر من تاريخ إصدار البطاقة
أميال نادي الواحة لغاية 4 أميال على نفقاتك اليومية	 
 لغاية ضعف أميال نادي الواحة المكتسبة عند ترقية الفئة 	 

والسفر على متن الخطوط الجوية الكويتية )تطبق شروط وأحكام 
نادي الواحة(

استمتع بالحصول على أميال غير محدودة	 

بطاقات Visa الوطني-
الخطوط الجوية الكويتية

)نادي الواحة(

احصل على أميال نادي الواحة 
واستمتع برحالتك على متن

الخطوط الجوية الكويتية باإلضافة إلى

المزايا
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استبدال أميال نادي الواحة 
يمكنك استبدال أميال نادي الواحة بكل راحة وسهولة عبر 	 

kuwaitairways.com
يمكنك استبدال أميال نادي الواحة بالخيارات التالية:	 

حجز تذاكر السفر إلى وجهاتك الدولية المفضلة في كل من  -
أفريقيا، آسيا، أوروبا وأمريكا الشمالية

ترقية درجة الرحلة -

مزايا بطاقات Visa الوطني-الخطوط الجوية الكويتية
)نادي الواحة(:

بطاقة
Visa Platinum

الوطني-الخطوط 
 الجوية الكويتية 

)نادي الواحة(
مسبقة الدفع

بطاقة
Visa Signature

الوطني-الخطوط 
الجوية الكويتية 

)نادي الواحة( 
االئتمانية

بطاقة
 Visa Infinite

الوطني-الخطوط 
الجوية الكويتية 

)نادي الواحة( 
االئتمانية

المزايا

نعم
6 زيارات إلى أكثر من 

25 قاعة انتظار في 
المطارات 

نعم
12 زيارة إلى أكثر من 

1,000 قاعة انتظار 
في المطارات 

نعم
دخول غير محدود 

مع ضيف من 
اختيارك إلى أكثر من 

1,000 قاعة انتظار 
في المطارات

الدخول إلى 
قاعات االنتظار في 

المطارات مع برنامج 
LoungeKey

- نعم
تغطية لغاية 

500,000
دوالر أمريكي 

نعم 
تغطية لغاية 

1,000,000
دوالر أمريكي

تغطية تأمينية مجانية 
للسفر والحاالت 

الطبية

لغاية 20,000 دوالر 
أمريكي سنويًا

لغاية 20,000 دوالر 
أمريكي سنويًا

لغاية 20,000 دوالر 
أمريكي سنويًا

حماية المشتريات 
وتمديد فترة الضمان

خصم لغاية %15 خصم لغاية %25 خصم لغاية %30 خدمة االستقبال 
والمساعدة من 

yQ شركة

نعم نعم نعم برنامج مكافآت 
الوطني

نعم نعم نعم خدمات الفنادق 
Visa الفاخرة من

- نعم نعم خدمة المساعدة 
الشخصية 

)الكونسيرج( 

خصم لغاية %20 خصم لغاية %35 خصم لغاية %35 خدمة Avis لتأجير 
السيارات

- تغطية لغاية 4,000 
دوالر أمريكي سنويًا

تغطية لغاية 5,000 
دوالر أمريكي سنويًا

الحماية من عمليات 
االحتيال



معايير التأهل للحصول على بطاقات Visa الوطني-
الخطوط الجوية الكويتية )نادي الواحة(  

بطاقة
 Visa Infinite

الوطني-الخطوط 
 الجوية الكويتية 

)نادي الواحة( 
االئتمانية

بطاقة
Visa Signature

الوطني-الخطوط 
 الجوية الكويتية 

)نادي الواحة( 
االئتمانية

بطاقة
Visa Platinum

الوطني-الخطوط 
 الجوية الكويتية 

)نادي الواحة(
مسبقة الدفع

العمالء الذين التأهل
تتراوح رواتبهم بين 
3,000 د.ك وأكثر أو 

لديهم وديعة بقيمة 
100,000 د.ك وأكثر

العمالء الذين تتراوح 
رواتبهم بين 600 د.ك 

وأكثر أو لديهم وديعة/ 
رصيد بقيمة 1,500 

د.ك وأكثر

جميع العمالء

تطبق الشروط واألحكام



 الشروط واألحكام الخاصة ببطاقات Visa الوطني-
الخطوط الجوية الكويتية )نادي الواحة( 

ُتطبــق علــى بطاقات بنك الكويــت الوطني المشــتركة بالتعاون مــع برنامج )نــادي الواحة( 
الخــاص بشــركة الخطــوط الجويــة الكويتية الشــروط واألحــكام التالية إلى جانب الشــروط 
واألحــكام الخاصــة بإصــدار بطاقات بنك الكويــت الوطني والتي قد يطــرأ عليها تعديالت من 

ِقبل البنك أو برنامج )نادي الواحة( من وقت آلخر:

تكــون للكلمات والمصطلحــات التالية - أينما وردت في هذه الشــروط واألحكام - . 1
المعاني المبينة قرينها ما لم يقتِض السياق غير ذلك:

"البنك": هو بنك الكويت الوطني )ش.م.ك.ع( •
"البطاقــة المشــتركة": بطاقة مصرفية، ائتمانية أو مســبقة الدفــع يصدرها البنك  •

لعمالئــه المســجلين في نــادي الواحة، يحصــل العمالء بموجبها علــى أميال عند 
استخدامهم لهذه البطاقات

"العميل": هو من يصدر له البطاقة ويظهر اسمه مطبوعًا عليها •
"نــادي الواحــة": هــو برنامــج الراكب ُمتعدد الســفرات الــذي تقوم شــركة الخطوط  •

الجويــة الكويتيــة بتنفيــذه بناًء علــى النقاط التي يتــم تجميعها مــن ِقبل الراكب 
وُتحتسب بها عدد األميال

"أميــال نــادي الواحة": ُتعــّرف بأنها الوحــدة الُمعتمدة لــدى )نادي الواحــة( لبرنامج  •
الراكب ُمتعدد السفرات، والتي تستخدم السترداد مزايا السفر والترقية لفئات سفر 

أعلى
"أميال إضافية": هي أميال نادي الواحة يحصل عليها العميل عند صرف مبلغ خالل  •

فتــرة زمنيــة يحددهــا بنك الكويت الوطني وتســتخدم الســتبدالها بتذاكر ســفر أو 
ترقية تذاكر السفر المدفوعة

"أميــال فئة النخبة": أميـــال فئة النخبة التي تتيح للعميــل فرصة االنتقال من فئة  •
عضويــة لفئة أعلى، ويســتطيع العميل كســب هذا النوع من األميال عند الســفر 
علــى متــن الخطوط الجويــة الكويتية وتتــم الترقية بيــن فئات العضوية بشــكل 

تلقائي عن طريق الخطوط الجوية الكويتية
"عميل نادي الواحة": ُيقصد به الشــخص الُمشــترك بعضوية البرنامج وفقًا لشروط  •

وإجراءات العضوية الُمحددة من ِقبل شــركة الخطوط الجوية الكويتية في برنامج 
)نادي الواحة(

"شروط وإجراءات برنامج نادي الواحة": ُيقصد بها الشروط واإلجراءات الُمعتمدة في  •
برنامــج )نــادي الواحة( باإلضافة إلــى التعديالت واإلضافات التي تلحــق بها. لمعرفة 

المزيد، يرجي زيارة الموقع اإللكتروني
 oasisclub.kuwaitairways.com/ar/Pages/TermsAndConditions.aspx

"الخدمــات": هــي تلك التي يقدمها برنامج نادي الواحة للعميل من اكتســاب أميال،  •
حجز تذاكر، استبدال وترقية حجوزات وغيرها.

"البرنامج": برنامج نادي الواحة •

عضوية نادي الواحة:. 2
يمكــن اســتخدام رقــم عضويــة نــادي الواحــة الخــاص بالعميــل لتحويــل األميال  •

المكتســبة، حيــث يتــم ربــط رقــم العضويــة بحســاب البطاقــة وعلــى أن تكــون 
مســؤولية العميل ِذكر رقم العضوية الخاص به عند التقدم لطلب إحدى بطاقات 

Visa الوطني-الخطوط الجوية الكويتية )نادي الواحة( 
يفــوض العميل )حامــل البطاقة( بنك الكويــت الوطني في تزويد الشــركاء بكافة  •

البيانات الالزمة لتسهيل عملية تحويل األميال المكتسبة
يخضــــع جميــع أعضـاء نـــادي الواحــة التابــــع لشركة الخطوط الجويــة الكويتيــة  •

إلى الشــروط واألحكام الخاصة بشــركة الخطوط الجوية الكويتية ويلتزمون بهــــا، 
ولمزيــد من المعلومــات عن هــذه الشروط واألحكــام يرجى زيارة

oasisclub.kuwaitairways.com/
ســيتم تجميــع األميال المكتســبة مــن قبل أعضــاء نــادي الواحة الذيــن ينتمون  •

إلــى برنامج العضوية العائلي تحت اســم شــخص واحد وال يمكــن فصلها. في حال 
اكتســاب األميــال بشــكل انفرادي، يجــب التواصل مع نــادي الواحــة لالنفصال عن 

برنامج العضوية العائلي



منح األميال:. 3
يســتطيع العميــل حامــل البطاقــة كســب األميــال عــن طريــق عمليات الشــراء  •

داخــل وخارج الكويت والتي تتم بواســطة بطاقــات Visa الوطني-الخطوط الجوية 
الكويتية )نادي الواحة( 

العمليات المؤهلة لكسب األميال هي: •
داخــل الكويــت/ المحليــة: التــي تتــم مــن خــالل عمليات الشــراء لــدى كافة – 

المحــالت التجارية أو المواقع اإللكترونية داخــل دولة الكويت وتكون العملة 
المستخدمة هي الدينار الكويتي

خــارج الكويــت/ الدوليــة: التــي تتم مــن خــالل المحــالت التجاريــة أو المواقع – 
اإللكترونيــة العالمية خارج دولة الكويت وتكون العملة المســتخدمة أي من 

العمالت األجنبية غير الدينار الكويتي
العمليات الغير مؤهلة لكسب األميال داخل وخارج الكويت هي: •

السحب النقدي، رسوم البطاقة السنوية، تحويل األرصدة،– 
قسائم االئتمان، اإلتجار 

العمليات التي تتم من خالل الفئات التجارية التالية:– 
4829: أوامر المال - حوالة مصرفية -
6012: المؤسسات المالية -
6051: المؤسسات غير المالية - العمالت األجنبية وأوامر النقود )وليس  -

التحويل البنكي( والشيكات السياحية
6211: وسطاء األمن/ التجار -
7995: العمليات التي تتعارض مع النظام العام والقوانين المعمول بها  -

في دولة الكويت
البطاقات اإلضافية بإمكانها كسب األميال وسوف يتم تحويلها إلى حساب عضوية  •

نادي الواحة للبطاقة األساسية
•  Visa يتــم منــح األميال مقابــل كل 1 دينــار كويتي يتم إنفاقــه باســتخدام بطاقات

الوطني-الخطــوط الجويــة الكويتيــة )نــادي الواحــة( وللبنــك الحــق بتعديــل هذه 
السياسة من وقت إلى آخر وفقًا لما يراه البنك مناسبًا دون إشعار مسبق مع إخطار 

العميل من خالل قنوات البنك الرسمية، ويتم منح األميال كما هو مبين أدناه:

نوع البطاقة
العمليات المحلية

داخل الكويت
العمليات الدولية

خارج الكويت

بطاقة Visa Infinite الوطني-الخطوط 
الجوية الكويتية )نادي الواحة( االئتمانية

34

بطاقة Visa Signature الوطني-الخطوط 
الجوية الكويتية )نادي الواحة( االئتمانية

34

بطاقة Visa Platinum الوطني-الخطوط 
الجوية الكويتية )نادي الواحة( مسبقة الدفع

23

يتم إيداع األميال في حساب عضوية نادي الواحة خالل 14 يومًا من تاريخ العملية •
يتأثر منح األميال بالتغيرات وااللتزامات العالمية وهي خاضعة للتغيير •
ال يجوز للعميل بيع األميال المكتســبة أو التنازل عنها للغير أو تحويلها لشــخص  •

آخر



األميال الترحيبية:. 4
يتــم منــح العميل أميال ترحيبية من أميال النخبة و/أو أميال إضافية لكل بطاقة على حدة، 
مـــــرة واحـــــدة فقــط لكــــل عميل كما هو مبين في جدول سياسة منح األميال الترحيبية 

أدناه:

أميال ترحيبية عند تفعيل أنواع البطاقات
البطاقة

أميال 
اضافية* 

مبلغ 
الصرف*

 Visa Infinite بطاقة
الوطني-الخطوط الجوية 

الكويتية )نادي الواحة( 
االئتمانية

15,000 أميال فئة النخبة 
الخاصة بعمالء الخدمات 

المصرفية الخاصة

2,000 د.ك10,000

10,000 أميال فئة النخبة 
الخاصة بعمالء الخدمات 

المصرفية المميزة

 Visa Signature بطاقة
الوطني-الخطوط الجوية 

الكويتية )نادي الواحة( 
االئتمانية

5,000 أميال فئة النخبة 
الخاصة بعمالء الذهبي

1,000 د.ك5,000

1,000 أميال نادي الواحة خاصة 
بعمالء الخدمات المصرفية 

 Visa Platinum بطاقة
الوطني-الخطوط الجوية 

الكويتية )نادي الواحة(
مسبقة الدفع

 1,000
أميال نادي الواحة خاصة 

بعمالء الخدمات المصرفية

500 د.ك1,000

*مبلغ الصرف المبين بالجدول أعاله يؤهل للحصول على األميال اإلضافية إذا تم اســتخدام 
البطاقة خالل 3 أشهر من تاريخ إصدار البطاقة.

إلغاء األميال:. 5
يتم إلغاء األميال المكتسبة واألميال الترحيبية في الحاالت التالية: •

العمليات التي يتم فيها عكس القيد واسترداد/ استرجاع المبالغ– 
عنــد إلغاء البطاقــة يتم إلغاء األميال المكتســبة واألميــال الترحيبية التي تم – 

إضافتها في خالل 30 يومًا قبل اإللغاء
إذا أخل العميل بسداد المديونية الناشئة عن استخدام البطاقة– 
تنتهي صالحية األميال بعد 3 سنوات من تاريخ منحها/ كسبها، حسب شروط – 

وأحكام نادي الواحة التابع للخطوط الجوية الكويتية

صرف األميال:. 6
يمكــن للعميــل أن يســتبدل أميال الواحــة للخدمات المبينــة أدناه وذلك مــن خالل موقع 
نــادي الواحــة oasisclub.kuwaitairways.com وللعميل أن يســتبدل أميــال نادي الواحة 
المكتســبة للحصول على خدمة واحدة أو أكثر من تلك الخدمات، وغيرها من الخدمات التي 
يتاح للعميل أن يستبدلها بأميال نادي الواحة، ويخضع تحديد نوع هذه الخدمات وشروطها 
للتعديــل أو اإللغــاء من ِقبل مديــر البرنامج من وقت آلخر، وال ُيســمح بالحصول على مبالغ 

نقدية مقابل أميال نادي الواحة المكتسبة، الخدمات هي:
استبدال األميال لتذاكر السفر– 
ترقية تذاكر السفر المدفوعة– 

للتقدم بطلب الحصول على البطاقة،  امسح رمز QR أدناه:




