
أجهزة السحب اآللي لعمالء 
باقة العامل في خدمتك 
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مواقع أجهزة السحب اآللي

أهاًل بك فـي باقة العامل من بنك الكويت الوطني. يمكنك اآلن 
االستمتاع باستخدام بطاقة العامل للسحب اآللي لدى عدد من 

 أجهزة السحب اآللي المنتشرة فـي الكويت.
مرفق قائمة بمواقع أجهزة السحب اآللي التي تحمل شعار 

K-Net والتي يمكنك من خاللها سحب المبالغ النقدية فـي أي 
وقت. باإلضافة إلى ذلك، تمتاز البطاقة بقبول واسع لدى العديد 

من المحالت ونقاط البيع فـي الكويت.

العنوانمواقع أجهزة السحب اآلليالمنطقة

مجمع The Village أبو الحصانية
أبو الحصانية، طريق عبدالعزيز بن 

عبدالرحمن آل سعود

أبو حليفة، قطعة 2كلية تكنولوجيا الطيرانأبو حليفة

شركة أيكويت األحمدي
األحمديللبتروكيماويات

الشركة الكويتية لنفط األحمدي
)KGOC( األحمديالخليج

معرض شركة نفط الكويت األحمدي
)KOC(األحمدي

شركة نفط الكويت )KOC(، األحمدي
نادي الحبارى

األحمدي، نادي الحبارى

األحمديمستشفى األحمدياألحمدي

شرق األحمدي، قطعة 6، مبنى شلمبرجير األحمدي
شلمبرجير الرئيسي

شركة نفط الكويت )KOC(، األحمدي
االحمدي، قطعة 10شعبة الجوازات والسفر

يمكنك سحب المبالغ النقدية 
من أجهزة السحب اآللي التي 

تحمل شعار K-Net  في

أي وقت
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شركة نفط الكويت )KOC(، األحمدي
األحمدي، قطعة 11مبنى اإلدارة الرئيسي

الجهراء، قطعة 4صحاري مولالجهراء

الخيرانمنتزه الخيرانالخيران

الدوحة، قطعة 6محطة وقود KNPC، الدوحةالدوحة

الرقة، قطعة 2 محطة وقود KNPC، الرقةالرقة

الريالمواشي الري

مجموعة الساير، صالة عرض الري
الري، الدائري الرابعوكالة تويوتا

الري، األڤنيوز، المرحلة الرابعةفندق Hilton Garden Innالري

الري، الدائري الرابعسيفكو الري

كارفور - األڤنيوز )1(الري
منطقة الري، األڤنيوز مول، المرحلة 

الثانية

الري، األڤنيوز، المرحلة الثانيةكارفور - األڤنيوز )2(الري

الري، األڤنيوز، المرحلة الثانيةكارفور - األڤنيوز )3(الري

الري، األڤنيوز، المرحلة األولىايكيا األڤنيوز الري

الري، األڤنيوز، المرحلة الثانيةماجيك بالنيت، األڤنيوزالري

الري، األڤنيوز، المرحلة الثالثةاألڤنيوز، برستيجالري

الري، األڤنيوز، المرحلة الرابعةاألڤنيوز، قاعة المطاعمالري

الري، األڤنيوز، المرحلة الثالثةاألڤنيوز، كدزانياالري

الري، األڤنيوز، المرحلة الرابعةحدائق األڤنيوزالري
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الري، األڤنيوزاألڤنيوزالري

الزهراء، الدائري السادس360 مولالزهراء

الزهراء، الدائري السادس360 مولالزهراء

الزهراء، الدائري السادس360 مول، التوسعة الجديدةالزهراء

الزهراء، جنوب السرة محطة وقود KNPC، الزهراءالزهراء

منفذ السالمي، حدود الكويت منفذ السالميالسالمي
والسعودية

السالمية، شارع سالم المباركمجمع الفنارالسالمية

السالمية، شارع البالجاتمستشفى السيفالسالمية

الجامعة األمريكية في السالمية
السالمية، شارع سالم المباركالكويت

السالميةجمعية السالمية التعاونيةالسالمية

السالمية، السالم موللولو هايبر ماركت، السالميةالسالمية

السالمية، شارع سالم المباركمجمع مارينا مولالسالمية

السالمية، شارع بغدادجمعية سوبر باسكت السالمية 

الشعب، شارع الخليج العربيفندق كوستا ديل سولالشعب

الشعب، قطعة 7محطة وقود KNPC، الشعبالشعب

الشعب، شارع الخليج العربيمركز قطينة الطبيالشعب

شركة أيكويت الشعيبة
الشعيبةللبتروكيماويات

شركة أيكويت الشعيبة
الشعيبةللبتروكيماويات
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الشويخ الصناعيةسيتي سنتر الشويخ

الشركة الكويتية لمنتجات الشويخ
)KDD( الشويخ الصناعية، قطعة 3األلبان

الشويخ الصناعية، طريق الجهراءمحطة وقود KNPC، الشويخالشويخ

شركة ناقالت النفط الشويخ
)KOTC( الكويتية

الشويخ الصناعية، المقر الرئيسي 
لإلدارة

الشويخ
الشركة الكويتية 

لالستكشافات البترولية 
)KUFPEC( الخارجية

الشويخ الصناعية

الشويخ الصناعية، مجموعة زين، مجموعة زينالشويخ
المقر الرئيسي لإلدارة

مستشفى بنك الكويت الشويخ
منطقة الصباح الطبية التخصصيةالوطني التخصصي لألطفال

الصالحية، شارع الشهداءبنك اإلئتمان الكويتيالصالحية

شركة أجيليتي للخدمات الصليبية
اللوجستية

الصليبية، المنطقة الصناعية 2، 
شركة ٔاجيليتي، المقر الرٔييسي

 لولو هايبر ماركت،الضجيج
الضجيج، الدائري السادسالضجيج )1(

 لولو هايبر ماركت، الضجيج
الضجيج، الدائري السادسالضجيج )2(

محطة وقود KNPC، العارضية
العارضية

العارضية، طريق الغزالي

المؤسسة العامة للتأمينات العارضية
العارضيةاالجتماعية

شركة نفط الكويت )KOC(، العبدلي
مبنى العبدلي

العبدلي

العقيلةمجمع سما مولالعقيلة

العقيلة، قطعة 5مجمع جيت مولالعقيلة
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العقيلة، قطعة 5الليوان مولالعقيلة

العقيلة، سما موللولو هايبر ماركتالعقيلة

الفحيحيل، قطعة 12مجمع الكوتالفحيحيل

مجمع الفحيحيل لألعمال الفحيحيل
مجمع األعمال الحرفيةالحرفية

الفحيحيل، قطعة 1محطة وقود KNPC، الفحيحيل

الفحيحيلسوق الكوتالفحيحيل

مجمع الكوتمركز سلطانالفحيحيل

الفردوس، قطعة 4محطة وقود KNPCالفردوس

الشركة الكويتية لتزويد الفروانية
)KAFCO( الفروانية، مطار الكويت الدوليالطائرات بالوقود

الفروانيةمطار الكويت الدوليالفروانية

مطار سعد العبدالله، صالة القادمونمطار سعد العبداللهالفروانية

مطار سعد العبدالله، صالة مطار سعد العبداللهالفروانية
المغادرون

مطار سعد العبدالله، صالة الترانزيتمطار سعد العبداللهالفروانية

الفروانية
 مطار الكويت الدولي، 

مبنى 4، الخطوط الجوية 
الكويتية

الفروانية، بجانب مطار الكويت الدولي

القبلة، دوار الشيراتونشركة الشايعالقبلة

فوربوينتس باي شيراتون القبلة
القبلة، دوار الشيراتونالكويت
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القبلة، دوار الشيراتونفندق شيراتون الكويتالقبلة

القرين، أسواق القرينلولو هايبر ماركت، القرينالقرين

المرقاب، قطعة 1، شارع السورفندق فورسيزونزالمرقاب

محطة وقود KNPC، المطالع
المطالع

المطالع

جمعية المنصورية التعاونيةسوبر ماركت المنصوريةالمنصورية

محطة وقود KNPC، المنقف
المنقف، قطعة 1 المنقف

المهبولةمجمع سبونزالمهبولة

النسيممحطة وقود KNPC، النسيمالنسيم

اليرموك، قطعة 3جمعية اليرموك التعاونيةاليرموك

بنيد القار، قطعة 2أبراج المصالحبنيد القار

بيان، قطعة 13السفارة األمريكية بيان

فرع الجمعية التعاونية، قطعة 8جمعية جابر العلي التعاونيةجابر العلي

جنوب السرة، منطقة الوزاراتوزارة الكهرباء والماءجنوب السرة

محطة وقود KNPC، جنوب جنوب السرة 
السرة

جنوب السرة، منطقة الوزارات

المؤسسة العامة للتأمينات جنوب السرة 
جنوب السرة، منطقة الوزاراتاالجتماعية

حطين، قطعة 4جمعية حطين التعاونيةحطين

 شركة نفط الكويت )KOC(، حقل برقان
برقان

حقل برقان، طريق المقوع

حولي، شارع تونسمعرض ذا بستحولي
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حولي، قطعة 5مجمع المهلبحولي

حولي، شارع بيروت مقابل نادي مجمع الصفاة مولحولي
القادسية

سعد 
العبدالله

المؤسسة العامة للتأمينات 
سعد العبداللهاالجتماعية

سعد 
سعد العبدالله، قطعة 2، 5, 8, 10, سعد العبداللهالعبدالله

فرع الجميعة التعاونية

شمال غرب 
الكويت

قاعدة بيورينج العسكرية 
شمال غرب الكويتاألمريكية، ستاربكس

بنك الكويت الوطني، فرع صبحان
صبحان الصناعية، قطعة 7صبحان

عريفجان معسكر عريفجان عريفجان

المؤسسة العامة للتأمينات فهد األحمد
االجتماعية

فهد األحمد، طريق عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن آل سعود

كبدمحطة وقود KNPC،كبدكبد

كيفان، قطعة 2جمعية كيفان التعاونيةكيفان

مبارك 
مبارك العبدالله، قطعة 5الكلية األسترالية في الكويتالعبدالله

مبارك 
مبارك العبدالله، طريق السادس أرض المعارض الدوليةالعبدالله

السريع

مدينة الكويتبرج الحمراءمدينة الكويت

مدينة الكويت، شارع الخليج العربيالديوان األميريمدينة الكويت

مدينة الكويت، شارع السورحديقة الشهيد )1(مدينة الكويت

مدينة الكويت، شارع السورحديقة الشهيد )2(مدينة الكويت
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الكويت، شارع محمد ثنيان الغانممجمع الصالحيةمدينة الكويت

مدينة الكويت
مركز الشيخ جابر األحمد 
الثقافي )JACC(، قاعة 

المطاعم, دار األوبرا
مدينة الكويت، شارع الخليج العربي

مدينة الكويت، شارع الخليج العربيسوق شرقمدينة الكويت

مدينة الكويت، شارع عبدالعزيز الصقرغرفة التجارة والصناعةمدينة الكويت

مدينة الكويت
الصندوق الكويتي للتنمية 

االقتصادية
مدينة الكويت، شارع مبارك الكبير

مدينة الكويت، شارع خالد ابن الوليدأبراج مزايامدينة الكويت

مدينة الكويتإدارة محافظة العاصمةمدينة الكويت

المؤسسة العامة للتأمينات مدينة الكويت
مدينة الكويت، شارع السوراالجتماعية

ميناء 
األحمدي

شركة البترول الوطنية 
الكويتية )KNPC(، مصفاة 

ميناء األحمدي

األحمدي، مصفاة األحمدي، شركة 
البترول الوطنية الكويتية

جنوب 
الصليبية

شركة صناعات الكيماويات 
جنوب الصليبية، المقر الرئيسيالبترولية

للتقدم بطلب الحصول على الباقة، امسح رمز QR أدناه:




