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أنت تطمح لتطوير أعمالك وتحقيق المزيد من النجاحات التي 
ترضي تطلعاتك وأهدافك. أعمالك ليست مجرد أعمال اعتيادية 

فحسب بل هي حلمك الذي طالما أردت تحقيقه. في بنك 
الكويت الوطني، نحن نتفهم تمامًا أن احتياجاتك المصرفية 
فريدة واستثنائية في عالم األعمال المتغير والذي تكثر فيه 

المنافسة، لذا أنت ال تتطلع إلى التعامل مع بنك فحسب، بل 
إلى من يوفر لك حلواًل مصرفية ليكن شريكك في النجاح.

أهاًل بك في
عالم الخدمات المصرفية لألعمال

من الوطني

نوفر لك مجموعة من الحلول 
الشاملة المصممة خصيصًا لتلبية 

احتياجاتك المصرفية واالرتقاء

بتطلعاتك



نقدم من خالل الخدمات المصرفية لألعمال من الوطني 
مجموعة من الحلول الشاملة المصممة خصيصًا لتلبية 

احتياجاتك المصرفية.

بالتزامن مع غيرها من الخدمات التي يقدمها بنك الكويت 
الوطني، يمكنك أن ترقى بتطلعاتك إلى تجربة مصرفية 

استثنائية جديدة مع الخدمات المصرفية لألعمال من الوطني. 

الخدمات المصرفية لألعمال بطابع شخصي

مسؤولو عالقات عمالء متخصصون للخدمات المصرفية • 
لألعمال

استمتع بخدمات مصرفية شخصية يوفرها لك مسؤولو 
عالقات عمالء متخصصون ذوو خبرة واسعة لتلبية احتياجاتك 

المصرفية وتزويدك بحلول مصرفية لتحقيق طموحاتك 
وأهدافك المهنية.

مكاتب الخدمات المصرفية لألعمال المنتشرة في فروع • 
مختارة 

أهاًل بك في فروعنا التي توفر لك مكاتب متخصصة للخدمات 
المصرفية لألعمال، حيث يقوم موظفونا المتخصصون 

بمساعدتك بالرد على جميع استفساراتك واالستجابة لجميع 
احتياجاتك المصرفية.

الفرع الرئيسي 

فرع شرق

برج الراية 2 )الدور الخامس(

فرع الشويخ 

فرع رأس السالمية

فرع الجابرية 

فرع حولي 

فرع السّرة

فرع الفنطاس

فرع مبارك الكبير

فرع التضامن 

فرع سلوى 

فرع الغزالي



منتجــات وخدمــات مصرفية لألعمــال لمعامــالت مالية مريحة 
وفعالة

حسابات األعمال• 

تتوفر مجموعة من الحسابات الجارية التي يمكن فتحها 
وإدارتها بكل سهولة، باإلضافة إلى إمكانية الحصول على مزايا 

عديدة مثل: اختيار حسابات بمجموعة واسعة من العمالت 
األجنبية ودفتر شيكات.

صناديق األمانات• 

استمتع بخدمات صناديق األمانات بأسعار تنافسية للحفاظ 
على مستنداتك الرسمية وغيرها من العقود والمقتنيات 

الثمينة في أيٍد أمينة.

بطاقة السحب اآللي • 

تمتع بمزايا بطاقة الوطني للسحب اآللي التي تمكنك من 
القيام بعمليات الشراء والسحب النقدي بكل راحة وأمان. 

ومع ميزة استخدام البطاقة لدى نقاط البيع وأجهزة السحب 
اآللي حول العالم، ال داعي بعد اآلن لحمل أموااًل نقدية أو صرف 

عمالت أجنبية أينما كانت وجهة عملك.

كما يمكنك إدارة حسابك والتحكم بنفقاتك على مدار الساعة 
طيلة أيام األسبوع بسهولة عن طريق خدمة الوطني عبر 

اإلنترنت. 

بطاقة اإليداع • 

وّفر وقتك وجهدك مع بطاقة الوطني لإليداع التي يمكنك 
استخدامها لدى أي من أجهزة الوطني لإليداع النقدي 

المنتشرة في مختلف مناطق الكويت على مدار الساعة 
طيلة أيام األسبوع. كما بإمكان مندوب شركتك إيداع المبالغ 

النقدية نيابة عنك بكل أمان ويسر، حيث أن البطاقة مصممة 
لإليداع فقط وال يمكن استخدامها لسحب األموال أو أي 

عمليات مصرفية أخرى.

بطاقة االستعالم• 

إذا رغبت بالدخول على معلومات حسابك بشكل آمن دون 
إجراء أي معامالت مصرفية، فإن بطاقة االستعالم من الوطني 

هي الحل األمثل. تتيح لك البطاقة الحصول على معلومات 
عن حسابك من خالل خدمة الوطني الهاتفية، خدمة الوطني 
عبر اإلنترنت وأجهزة السحب اآللي. بإمكان محاسب شركتك 

استخدامها لالستعالم عن أرصدة وتفاصيل العمليات.

بطاقة السحب اآللي عن طريق خدمة " الوطني اون الين• 

تمنحك هذه البطاقة مرونة تحويل األموال من خالل خدمة 
الوطني عبر اإلنترنت. 



خدمات مصرفية لألعمال
لتسهيل أعمالك

خدمة التاجر• 

حلول شاملة لنقاط البيع وبوابات الدفع حيث تمنح عمالءك 
خيارات واسعة للدفع باستخدام بطاقات االئتمان أو بطاقات 

السحب اآللي، مما يساهم في زيادة مبيعات شركتك: 
حلول شاملة ومتكاملة للدفع– 
 –،MasterCard ،Visa ،K-Net( قبول واسع للبطاقات

)Diners Club

الحصول على كشف حساب عبر اإلنترنت والمساعدة على – 
مدار الساعة 

طاقم متخصص ذو خبرة واسعة لتقديم الدعم والمساعدة– 
أسعار تنافسية مرنة– 
أجهزة تتميز بسرعة التركيب والنقل– 

موقع الوطني اإللكتروني لتحويل الرواتب• 

حول رواتب ومكافآت موظفيك في أي وقت. واآلن بكل 
سهولة أصبح بإمكانك إرسال طلبات التحويل أينما كنت, 

سواء في المكتب أو المنزل, دون الحاجة لزيارة الفرع.



تسهيالت مرنة لعمالء الخدمات المصرفية لألعمال لتعزيز 
رأسمالك وتطوير أعمالك

بطاقة Titanium MasterCard الوطني االئتمانية للخدمات • 
المصرفية لألعمال

يمكنك اآلن إدارة والتحكم بنفقات شركتك اليومية بكل 
سهولة ومرونة مع بطاقة Titanium MasterCard الوطني 
االئتمانية المصممة خصيصًا للخدمات المصرفية لألعمال 

والتي توفر لك العديد من المزايا التالية: 
قبول عالمي لدى ماليين من المواقع حول العالم– 
سحب نقدي يصل إلى 100% من الحد االئتماني– 
دفعات مرنة وسهلة بنسبة 8.33% من الرصيد المتبقي – 

شهريًا
رسائل اإلشعارات الفورية مع إمكانية استخدام خدمة – 

الوطني الهاتفية وخدمة الوطني عبر اإلنترنت على مدار 
الساعة طيلة أيام األسبوع

تأمين سفر مجاني يصل إلى 250,000 دوالر أمريكي– 
الحماية ضد عمليات االحتيال بقيمة تصل إلى 1,700 دوالر – 

أمريكي سنويًا
الدخول مجانًا إلى قاعات االنتظار الفخمة في المطارات – 

الدولية المشاركة
خدمة المساعدة الشخصية -الكونسيرج- وخدمة إيقاف – 

السيارات المجانية على مدار الساعة
برنامح مكافآت الوطني، أكبر برنامج والء في الكويت واألول – 

من نوعه للشركات
عروض حول العالم من MasterCard العالمية تشمل أرقى – 

الفنادق، المطاعم والمحالت التجارية

كما تمكنك بطاقة Titanium MasterCard الوطني االئتمانية 
للخدمات المصرفية لألعمال من المشاركة في برنامج 

مكافآت الوطني االستثنائي الذي يقدم مكافآت مضمونة لدى 
أكثر من 600 محل مشارك تتضمن أفضل العالمات التجارية 

المحلية والعالمية المتوفرة في الكويت وتشمل خدمات 
الشركات، المطاعم وغيرها مما يتناسب مع أسلوب الحياة 

العصرية.

قروض األعمال• 

سواء كنت تخطط لتوسيع أعمالك، تفكر بتجهيز شركتك 
بأنظمة تكنولوجية أو آليات ومعدات جديدة، أو حتى إعادة تأثيث 
مكاتبك، فإننا نوفر لك قروض األعمال بما يتناسب مع خططك 

االستراتيجية بالسرعة الممكنة، مع ميزة خيارات السداد المرن 
بما يتوافق مع نظام التدفقات النقدية لشركتك.



منتجات تجارية لعمالء الخدمات المصرفية لألعمال لتعزيز 
عمليات االستيراد والتصدير

نضع بمتناولك خبرات بنك الكويت الوطني الفريدة والخاصة 
بتقديم حلول تجارية ال تضاهى يوفرها مسؤولي عالقات عمالء 

الخدمات المصرفية لألعمال المؤهلين لتقديم حلواًل مصرفية 
حول منتجات وخدمات التمويل التجاري.

االعتمادات المستندية• 

نوفر االعتمادات المستندية التي تدعم أنشطة استيراد السلع 
والبضائع. وال شك أن هذه االعتمادات المدعومة بسمعة 

مصرفنا الجديرة بالثقة ستساهم في تحسين عمليات 
التفاوض مع الموردين, مما من شأنه تقليل نفقاتك وبالتالي 

مساعدتك على توفير أسعار تنافسية في السوق.

خط تمويل تجاري لخصم السندات اإلذنية• 

يوفر قرض قصير المدة ويمنحك القدرة على التسديد وإعادة 
السحب مع المرونة على خدمة متطلبات رأس المال المشّغل.

خطابات الضمان• 

احصل على مجموعة متكاملة من خطابات الضمان التي 
تشمل الخطابات األولية والنهائية كالدفعات المقدمة واألداء 

وضمانات العقود وغيرها بما يتناسب مع احتياجات تعاقداتك.

خدمة تحويل األموال محليًا وعالميًا• 

يمكنك تحويل أموالك محليًا أو عالميًا بكل سهولة عن طريق 
أي من فروعنا أو عبر اإلنترنت. 

صرف العمالت• 

احصل على أفضل سعر لصرف العمالت األجنبية الرئيسية 
المتداولة في األسواق لجميع حواالتك الواردة والصادرة.



منتهى السهولة والراحة مع الخدمات المصرفية لألعمال

خدمة الوطني عبر اإلنترنت • 

خدمة مصرفية عبر اإلنترنت تتيح لك إنجاز معامالتك بمنتهى 
األمان والسرعة في أي مكان وزمان، حيث يمكنك اإلطالع 

على معامالتك المالية، تحميل كشف رصيدك كملف Excel أو 
PDF، تسديد فواتيرك أو إجراء التحويالت المالية عبر اإلنترنت 

داخل وخارج الكويت.

خدمة الرسائل المصرفية القصيرة• 

تابع معامالتك المصرفية من خالل استالم إشعارات فورية 
على هاتفك النقال مع إمكانية اختيار اللغة والعملة.

أجهزة اإليداع النقدي• 

أجهزة سهلة االستخدام منتشرة بشكل واسع في كافة 
أنحاء الكويت لتوفير وقتك عند القيام بإيداع المبالغ النقدية 

التي تحصلها يوميًا. الخدمة متوفرة على مدار الساعة.

خدمة الوطني الهاتفية• 

اتصل على 1801801 من داخل الكويت أو على الرقم 61 483 
222 (965+) من الخارج لتجد موظفينا  المتخصصين على أتم 

االستعداد للرد على أسئلتك واستفساراتك على مدار الساعة 
طيلة أيام األسبوع.

خدمة الوطني عبر الموبايل• 

تستطيع اآلن إدارة أموالك الخاصة بلمسة إصبع. يقدم لك بنك 
الكويت الوطني خدمة الوطني عبر الموبايل حيث تستطيع 

إجراء معامالتك المصرفية بطريقة آمنة عبر جهازك النقال 
أينما كنت وعلى مدار الساعة.

الخدمات المصرفية لألعمال تمنحك عوائد أعلى على مدخراتك

ودائع الوطني الثابتة • 

تتوفر حسابات الودائع الثابتة بالدينار الكويتي أو العمالت 
 األجنبية الرئيسية وتمنحك معدالت 

فائدة تنافسية.

وديعة الوطني المرنة• 

توفر الوديعة المرنة معدالت فائدة تنافسية مع خيار الحصول 
 على الفائدة بشكل دوري. 

تتميز الوديعة بأوقات السداد المرنة وخيارات الحصول على 
الفائدة، باإلضافة إلى معدالت فائدة تفضيلية على الودائع 

الكبيرة.



تأمين الخدمات المصرفية لألعمال

يضم منتج التأمين للخدمات المصرفية لألعمال مجموعة 
واسعة من الخيارات للتغطية التأمينية التي تتناسب مع 

احتياجات عمالء البنك الوطني الخاصة وتحمي أعمالهم. وقد 
صّمم هذا المنتج بشكل خاص لعمالء بنك الكويت الوطني 

ويتكون من مزايا عديدة من أهمها:
باقات مرنة، مجتمعة في رزمة واحدة مع أنواع تغطية • 

 مختلفة تتراوح بين الخيار االعتيادي
 والخيار البالتيني.

تغطية شاملة لحماية الممتلكات الخاصة بك في حالة • 
فقدانها أو األضرار الناجمة عن الحرائق والصواعق، 

والفيضانات، والعواصف، ومكافحة الشغب، واإلضراب، والضرر 
الجنائي، مع إضافة العديد من بنود إضافية لزيادة التغطية 

التأمينية.
تغطية ضد فقدان أو تلف الممتلكات الخاصة في أماكن • 

 العمل الناجمة عن سرقة 
أو محاولة سرقة

تشمل التغطية أيضًا المبالغ النقدية أثناء نقلها، وكذلك • 
 انقطاع األعمال التجارية، وضمان اإلخالص، 

والمسؤولية العامة, ومسؤولية أصحاب العمل والتأمين على 
الحياة.

تأمين طبي, وتأمين تعويض العمال أيضًا متوفر حسب • 
الطلب.

يتم توفير هذه التغطية بالتعاون مع شركة بوبيان للتأمين 
التكافلي.

تطبق الشروط واألحكام

للتقدم بطلب الحصول على البطاقة، امسح رمز QR أدناه:




