
برنامج مكافآت الوطني 
يناسب متطلبات أعمالك 

ت
ض والمكافآ

 العرو



برنامج المكافآت لعمالء 
الخدمات المصرفية لألعمال

عميلنا الكريم،

كونك من عمالء الخدمات المصرفية لألعمال، يسرنا أن نقدم لك 
برنامج مكافآت الوطني، البرنامج األول والفريد من نوعه فـي الكويت 

الذي يكافئ الشركات. يأتي ذلك حرصًا منا على تلبية احتياجاتك العملية 
وتوفير أفضل البرامج والخدمات التي تناسب متطلبات أعمالك.

 برنامج مكافآت الوطني هو أفضل برنامج مكافآت يوفر لحاملي 
بطاقة Business Titanium Mastercard الوطني االئتمانية 

عوائد على المشتريات لدى مجموعة كبيرة من المحالت التجارية 
المشاركة فـي الكويت، بحيث يحصل حاملو البطاقة على 

خصومات حصرية تصل لغاية 20% من قيمة المشتريات على 
هيئة نقاط مكافآت الوطني أو خصومات فورية.

كما يسرنا اإلعالن عن انضمام 17 شريكًا جديدًا فـي البرنامج:

بينتبول الكويتنستله تول هاوس كافـيه
آيكونيكزهر الليمون

كاربيزاميلينزاني
كرت جايجركافـيه بالن

ستيف مادنكاسبر & غامبينيز
بابلوسكيفالفل ناديا

دوموندمستشفى طيبة
تاغ هوير بوتيكطيبة للعيادات التخصصية

طيبة ميديكال سبا

 نحن على ثقة بأن برنامج مكافـــآت الوطني سيوفر لك مكافآت 
مضمونة لدى المئات من أرقى العالمات التجارية المحلية 
والعالمية التي تشمل المطاعـــم وغيرها بما يتناسب مع 

أسلوب حياتك العملية.

لمعرفــة المزيـد عن مزايا برنامج مكافآت الوطني، يرجى االتصال 
 nbk.com بخدمة الوطني الهاتفية 1801801 أو تفضل بزيارة

استمتع بعالم متكامل من المكافآت الحصرية مع بنك الكويت الوطني.

مع أطيب التحيات.

أفضل برنامج مكافآت في 

الكويت
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تمّيز بالحصول على مكـافــآت فـي كل مرة...

تخطط لرحلة عمل• 
تستمتع بغداء عمل• 
تشتري تجهيزات مكتبية جديدة • 
تجدد أثاث مكتبك• 

برنامج مكافآت الوطني هو أكبر برنامج والء في الكويت والبرنامج 
األول والفريد من نوعه محليًا الذي يكافئ الشركات حيث يتضمـن 

أكثر من 600 محل مشارك بالكويت. يقدم البرنامج مكافآت 
 Business Titanium Mastercard مضمونـة لحاملي بطاقة

الوطني االئتمانية لدى المئات من أفضل العالمات التجارية 
المحلية والعــالميــة التي تناسب احتياجات أعمالهم.

 Business Titanium Mastercard عنــد اســتخـدام بطاقــة
الوطني االئتمانية لدى المحالت المشاركة فـي برنامج مكافآت 
الوطني، تحصل على خصومات فورية أو نقاط مكافآت الوطني 

لغاية 20% من قيمة المشتريات يمكن استخدامها الحقًا 
لالستمتاع بالتسوق لدى أي من المحالت المشاركة.

لمزيد من المعلومات ولالطالع على أحدث الئحة للمحالت 
المشاركة، تفضل بزيارة nbk.com أو اتصل على 1801801.



احصل على نقاط مكافآت الوطني بسهولة وبساطة تامة

الحصول على نقاط مكافآت الوطني سهل للغاية، ما عليك 
 Business Titanium Mastercard سـوى استخـدام بطاقـة

الوطني االئتمانية عند تسوقك لدى أي من المحالت التجارية 
المشاركة فـي البرنامج.

اكسب 10 نقاط مكافآت الوطني لكل عملية شراء بقيمة 1 د.ك • 
لدى المحالت المشاركة فـي البرنامج 

اكسب نقاط مكافآت إضافية خالل العروض والحمالت الخاصة • 
استخدم نقاط مكافآت الوطني فورًا لدى أجهزة نقاط البيع • 

بالمحالت المشاركة

كيف تستفسر عن نقاط مكافآت الوطني؟

يمكنك مراجعة رصيد النقاط المتوفرة وقيمتها بالدينار الكويتي 
عن طريق الدخول إلى حسابك من خالل خدمة الوطني عبر 

اإلنترنت أو االتصال بخدمة الوطني الهاتفية 1801801.

استبدال النقاط:
فورًا عند أجهزة نقاط البيع لدى جميع المحالت المشاركة • 

فـي البرنامج
يجب جمع 500 نقطة مكافآت )ما يعادل 5 د.ك( على األقل • 

لتتمكن من استبدال نقاط مكافآت الوطني
بإمكانك استخدام نقاط مكافآت الوطني لشراء منتجات • 

وخدمات لدى أي من المحالت المشاركة فـي البرنامج



خدمات تالئم أعمالك



فندق المنشر روتانا* – 23931000
الغرف واألجنحة

الفحيحيل
%20

عربة لإلجارة* – 24915780
الواجهة البحرية (25625811)

السالمية (25719620)
شرق (22409846)

%10

ارامكس* – 1820011 
يسري العرض على أجور الشحن للبريد الصادر

العارضية الصناعية
www.aramex.com

%10

شركة مركز براك الدولي* – 1833777
5%فقط على سوني أريكسون

فلل فارس* 
الخيران - طريق 278 (66992158 - 99638282)

شارع الخليج العربي - مبنى فيال ترافيل
 – 66992182 – 66992174 – 66992173)

(22659105 – 22659104

%10

مركز الديوان األوروبي 
لألثاث والمفروشات* – 24722835/6

الري
%10

فندق جي دبليو ماريوت* 
مطعم تراس جريل (22415072) 

مطعم البراسيري (22415072)
كافيه رويال (22438490)

تي لونج (22415072 داخلي: 2287)

%15

مختبر الكويت للتحاليل الطبية* –
 25635803

السالمية - الدائري الرابع - مقابل المطافئ - 
مجمع فرجينيا كلينك - الدور العاشر

%10

شركة ناشيونال لخدمات الطيران* – 
1842842

هال كويت, خدمات هال )االستقبال والمساعدة(
وقاعة اللؤلؤة

%20

بينتبول الكويت* جديد
شارع الخليج العربي - خلف أبراج الكويت – بجوار 

أكوابارك
(97855551 - 22431101)

%10

الصالحية كلينك* – 22996525 
10%مجمع الصالحية - مدخل 4 - الدور الرابع



شهريار*
فندق شيراتون الكويت (1835555)

غراند أڤنيو (22200564)  
%10

فندق ومنتجع سيشل جليعة* – 
1844444

مطعم األڤنيوز، مطعم سيشل
%15

مستشفى طيبة* - 1808088 جديد
باستثناء الصيدلية

ضاحية صباح السالم - قطعة 3 - شارع 3
%15

طيبة ميديكال سبا* - 1808088 جديد
15%الفروانية - الحمراء مول - الدور الخامس

Fintas Center

طيبة للعيادات التخصصية* - 1808088 
جديد

الفنطاس - قطعة 3 - أبراج الشاهين رقم 4 –
الدور األول والثاني

%15

مجموعة العنجري للمحاماة 
واالستشارات القانونية

69698870 – 22274522
40% خصم على االستشارات القانونية

عرض 
خاص

الجوثن غاليري
لغاية
%20

ديكاتلون
مارينا مول (22208216 – 22208217)

عند الشراء بقيمة 25 د.ك كحد أدنى
%10

االتحاد للطيران – 22960090
10% خصم على درجة المرجان السياحية

15% خصم على الدرجة الماسية األولى ودرجة لؤلؤ 
رجال األعمال

المرقاب - شارع السور - برج جاسم

لغاية
%15

منتجع هيلتون الكويت
عرض 
خاص

خصومات فورية من الشركاء



نيو سمايل دنتل سبا
15% خصم على الخدمات التجميلية وتقويم األسنان

20% خصم على الخدمات األخرى

عرض 
خاص

نزيه 
مجمع أولمبيا – السالمية (22268618)

10%البيرق - الفنطاس (23824136)

قبله للسياحة والسفر – 22317777
فقط على برامج العطالت

عرض 
خاص

بوسطه بلس – 1881881
10%العارضية الصناعية

 1820011 - Shop and Ship
االشتراك بخدمة تسّوق واشحن – اشتراك مدى الحياة 

العارضية الصناعية
www.shopandship.com

عرض 
خاص

سكاي بوكس 
50% خصم على العضوية

10 دوالر أمريكي خصم على أول شحنة

دي إتش إل إكسبريس – 
1808345 – 22246500

العارضية الصناعية - قطعة 1 - قسيمة 101

لغاية
%50

بيت.كوم
35% خصم على البحث فـي قاعدة بيانات السيرة 

الذاتية ألسبوعين مع إعالنين للتوظيف
%30 خصم على البحث فـي قاعدة بيانات السيرة 

الذاتية لشهرين مع 5 إعالنات للتوظيف

لغاية
%35

10%فاست تلكو

Six Senses Spa 
يشمل العرض المساج، تنظيف البشرة والعالج 

باألكسجين
مجانًا جلستين لتقييم اللياقة البدنية مع مدرب 

شخصي

%10

مالحظات:
*       تكتسب نقاط مكافآت الوطني عند الشراء بقيمة 10 د.ك كحد أدنى

**     تكتسب نقاط مكافآت الوطني عند الشراء بقيمة 5 د.ك كحد أدنى



مطاعم تناسب
متطلبات أعمالك



الفورنو* – 1821212
www.alshaya.com

%10

الحمراء*                                                                       
فندق شيراتون الكويت (1835555) 

غراند أڤنيو (22200564)
%10

فندق المنشر روتانا* – 23931000
15%مطعم فيلكا

آشاز* – 1821212
www.alshaya.com

%10

السيف*                                                                  
10%فندق فوربوينتس شيراتون الكويت (1835555)

بـراسيـري دو ليتـوال* – 1821212
www.alshaya.com

%10

بخارى*
فندق شيراتون الكويت (1835555)                                                         

غراند أڤنيو (22200564)
%10

كافـيه بالن* جديد
مارينا كريسنت (22244655 – 22244644)

غراند أڤنيو (22597568)
%10

كاسبر & غامبينيز* جديد
مارينا كريسنت – الدور األرضي (22244966) 

األڤنيوز - المرحلة الثانية – الدور األرضي (22597666)
برج أحمد (22430067)
برج الداو (22413097)

الوطية (54/22430056)

%10

فندق كورت يارد ماريوت* 
تيراميسو كافيه (22997175)   
سول اند سبايس (22997070)  

مطعم أتريوم (22997074)

%15

فالفل ناديا* جديد
10%مجمع 360 - ردهة المطاعم (25309511)



فيش ماركت* – 25745050
10%شارع الخليج العربي

مطعم جنكي سوشي الياباني* – 
22997933/4

مجمع الراية
%10

ايبيس* 
مطعم أوليفيو - ايبيس السالمية (25761222)

موكا كافيه - ايبيس السالمية (25761222) 
أوبين - ايبيس شرق (22479340)

%15

كايزن*
األڤنيوز (22597911)

السالمية (5/25636513)
%10

الطربوش*                                                                        
فندق شيراتون الكويت (1835555)                                                            

غراند أڤنيو (22200564)
%10

ميس الغانم* – 22460455/6/7
شارع الخليج العربي، أبو حليفة

ال يسري العرض على طلبات التوصيل، االستالم 
والطلبات الخارجية

%10

ميلينزاني* جديد
فندق ومنتجع رمال - البدع - شارع التعاون 

(22263112 – 97299288)
غراند أڤنيو (97280777 – 22200882)

برج الحمراء - الدور الثاني (97775759 – 22270275)

%10

نستله تول هاوس كافـيه** جديد
ذي فـيلج، شركة نفط الكويت، إدارة الفتوى 

والتشريع، وزارة األشغال العامة، مجمع الليوان، 
مارينا مول، مجمع سما الصليبيخات، األڤنيوز، مجمع 

ليفـيلز، جمعية مشرف التعاونية، كلية بوكسهل 
الكويت، اي مول

%10

بي. اف. تشانغز* - 1821212
www.alshaya.com

%10

بي كيو )لو بان كوتيديان(* – 1821212
www.alshaya.com

%10

الريكاردو*                                                                        
10%فندق شيراتون الكويت (1835555)



سنيور ساسي* – 22418893
10%شارع الخليج العربي، مجمع 360

المقهى اإلنجليزي*                                                            
فندق شيراتون الكويت (1835555)
األڤنيوز - القبة الثانية (22597914)

%10

ذي تشيزكيك فاكتوري* – 1821212
األڤنيوز

www.alshaya.com
%10

 
چاوتشو چريل* – 1821212

www.alshaya.com
%10

سبايس كلوب* – 24954514
10%مجمع 360

واتر لـمون* – 24954514
10%مجمع الراية (22997666)

 زهر الليمون* جديد 
مجمع 360 (25309511)

األڤنيوز – المرحلة األولى (22597422)
%10

مطعم زافران** – 25750647 
السالمية - شارع سالم المبارك - 

سنتربوينت - الدور األول
ال يسري العرض على طلبات الحفالت الخاصة

%15

مالحظات:
*       تكتسب نقاط مكافآت الوطني عند الشراء بقيمة 10 د.ك كحد أدنى

**     تكتسب نقاط مكافآت الوطني عند الشراء بقيمة 5 د.ك كحد أدنى



هدايا تناسب
متطلبات أعمالك



أطياب المرشود*
(24711946) - (24711926)

www.atyabalmarshoud.com
%10

كاربيزا* جديد
10%األڤنيوز (22200542)

كاستانيا* – 1821212
www.alshaya.com

%10

دين & ديلوكا* – 22242224
www.alshaya.com

%10

دوموند* جديد
10%األڤنيوز (22200541)

آيكونيك* جديد
10%األڤنيوز  22200545/46)) 

جو مالون* – 1821212 
األڤنيوز

www.alshaya.com
%10

كرت جايجر* جديد
األڤنيوز (22597660)

مجمع 360 (25309755)
%10

موجي* – 1821212
األڤنيوز

www.alshaya.com
%10

بابلوسكي* جديد
10%األڤنيوز (22200544)



باتشي* – 1886688
 جميع أنواع الهدايا، هدايا األعراس والوالدة

وتشكيلة الشوكوالتة
ال يسري الخصم فـي فرع جمعية كيفان

%10

 1821212  – *PBteen بوتري بارن
األڤنيوز

www.alshaya.com
%10

بوتري بارن* – 1821212
www.alshaya.com

%10

بوتري بارن لألطفال* – 1821212
www.alshaya.com

%10

ستيف مادن* جديد
10%األڤنيوز (22200547)

تاغ هوير بوتيك* جديد
5%األڤنيوز (22597606)

تيڤانا* – 1821212 
األڤنيوز

www.alshaya.com
%10

Asterisks legend:
*     Minimum spend of KD 10 required to earn NBK Rewards
**   Minimum spend of KD 5 required to earn NBK Rewards



آن كالين
15%ال يشمل الخصم منتجات العناية بالقدم

ألدو
15%ال يشمل الخصم منتجات العناية بالقدم

ألدو إكسسوارات
15%ال يشمل الخصم منتجات العناية بالقدم

كول ات سبرينج
15%ال يشمل الخصم منتجات العناية بالقدم

15%تشارلز اند كيث

ديون
15%ال يشمل الخصم منتجات العناية بالقدم

كينيث كول
ال يشمل الخصم العطور، الساعات ومنتجات العناية 

بالقدم
%15

15%ام بي تي

ناتشيراليزر
15%ال يشمل الخصم منتجات العناية بالقدم

خصومات فورية من الشركاء



ناين وست
15%ال يشمل الخصم منتجات العناية بالقدم

بيدرو
15%ال يشمل الخصم منتجات العناية بالقدم

تومي هيلفيغر
15%ال يشمل الخصم العطور، الساعات والمجوهرات

تومي هيلفيغر لألطفال
15%ال يشمل الخصم العطور، الساعات والمجوهرات

يوسف أحمد الغانم وأوالده 
باستثناء الهواتف الذكية، الكمبيوترات المحمولة

وغير منتجات الغانم
قسم األعمال التجارية: (1881111) داخلي 4728 - 

(65134670) 
www.alghanim.com

%3



شروط وأحكام برنامج مكافآت الوطني

يحتفظ البنك الوطني بحق إجراء التعديالت على البرنامج بما فـي ذلك: طرق اكتساب . 1
واستخدام النقاط، شروط البرنامج، انتهاء صالحية النقاط المكتسبة، حدود النقاط 

المجمعة، تعديل وإلغاء شروط برنامج الوالء )بما فـيها عدد النقاط الممنوحة 
الصالحة للشراء(، األحكام، المزايا، شروط اإلنتساب، المكافآت ومستويات 

المكافآت بشكل كلي أو جزئي وفـي جميع األوقات، حتى وإن كانت هذه التعديالت 
قد تؤثر على قيمة النقاط أو المكافآت التي تم تجميعها، على أن يعود القرار بذلك 

إلى البنك الوطني بدون قيد أو شرط.

علمــًا بأنه ال يسمح بتحويل نقاط برنامج مكافآت الوطني للغير، إذ يحظر على حامل . 2
البطاقة تحويل النقاط المكتسبة ألي شخص آخر بهدف الحصول على المزايا من 
مشتريات عميل آخر. كما يحظر على حامل البطاقة تحويل مزايا النقاط المكتسبة 

والمجمعة فـي حسابه للغير بأي شكل من األشكال وبأي وسيلة كانت. يحق فقط 
لحامل البطاقة المسجل اسمه عليها باستخدام النقاط بما يعادل قيمتها بالدينار 

الكويتي.

أي خرق لشروط البرنامج من تزوير أو سوء استخدام للنقاط أو المكافآت يعرض . 3
صاحبه إلجراءات إدارية و/أو للمساءلة القانونية من قبل الجهات الحكومية 

المختصة، بما فـيها على سبيل المثال ال الحصر، مصادرة جميع النقاط التي تم 
تحويلها، المكافآت، قسائم الشراء، أو المنتجات التي تم الحصول عليها عن طريق 

استبدال النقاط، وأي نقاط مجمعة فـي حساب العميل، وكذلك إلغاء حساب 
العميل المصرفـي وحرمانه من اإلنتساب إلى برنامج مكافآت الوطني مستقباًل.

تنتهي صالحية نقاط مكافآت الوطني فـي حالة عدم استبدالها خالل سنتين من . 4
تاريخ اكتسابها. أما قسائم مكافآت الوطني فهي صالحة لمدة 3 أشهر ويمكن 

تجديدها لمدة مماثلة مرة واحدة فقط.

ال يمكن الحصول على نقاط مكافآت الوطني خالل فترات التنزيالت لدى المحالت . 5
المشاركة فـي البرنامج.

ال يحق لحامل البطاقة تجميع أو استخدام النقاط التي تم تجميعها بسبب . 6
استخدام البطاقة فـي غير األغراض أو المشتريات الشخصية ما لم يقرر البنك خالف 

ذلك فـي أي من عروضه الخاصة.

فـي حال تكرار استخدام ذات النقاط بأي وسيلة، يحق للبنك أن يخصم قيمة النقاط . 7
المتكرر استخدامها من أية مبالغ متوفرة بأي من حسابات حامل البطاقة لدى 

البنك أو قيد هذه القيمة بالجانب المدين بأي من تلك الحسابات.

قد تظهر النقاط المستحقة للعميل وفقًا لبرنامج مكافآت الوطني على أجهزة . 8
نقاط البيع فـي المحالت المشاركة فـي البرنامج.

 تعود تفسيرات شروط وأحكام البرنامج إلى البنك الوطني من دون قيد . 9
أو شرط، وال يعد أو يشّكل البرنامج أو أي من مزاياه أساسًا أو إثباتًا ألي حقوق قانونية 

أو تعاقدية لألعضاء تجاه بنك الكويت الوطني.

يستثنى العمالء المتأخرين عن دفع مستحقاتهم الشهرية.. 10

نقاط مكافآت الوطني غير قابلة لالسترجاع أو اإلسترداد فـي حال استخدامها.. 11

مالحظات:
*       تكتسب نقاط مكافآت الوطني عند الشراء بقيمة 10 د.ك كحد أدنى

**     تكتسب نقاط مكافآت الوطني عند الشراء بقيمة 5 د.ك كحد أدنى
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