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* كشف باألجور والعمالت التي يستوفيها البنك التجاري الكويت من عمالئه نظير تقديم خدمات مصرفية لهم كما في فبراير 2021 - والمعتمدة من بنك الكويت المركزي

قائمة الرسوم والعموالت

- قيد املبلغ إلى حساب بنفس العملة
- دفع املبلغ نقدا بالعملة األجنبية (مقابل شيكات سياحية فقط )

 عمولة حتويل مبلغ وارد حسب املبلغ لعمالء لغير عمالء البنك 
حوالة أجنبية واردة بالتلكس:- القيد في حساب العميل لدى البنك- القيد في حساب العميل لدى 

بنك آخر- مدفوعه بالدينار الكويتي أو الدوالر االمريكي نقدا - مدفوعة بالعملة االجنبية نقدأًـ
- الدوالر االمريكي نقدا - مدفوعة بالعملة االجنبية نقدأًـ

- حلساب لدى البنك التجاري
- بنك اخر 

أوامر الدفع الدائمة 
عمولة إنشاء أوامر تعليمات مستدمية داخل البنك 

- تعليمات مستدمية 
- تسديد فواتير

عمولة شهرية على األمر املستدمي داخل البنك / للبنوك احمللية / الشركات احمللية
أوامر ثابتة:
- كل معاملة

- لتسديد فواتير
- املؤسسات املالية 

عمولة إنشاء أوامر تعليمات مستدمية لتغطية احلسابات (سويب)
- إنشاؤها على احلساب 

عمولة طلب / تعديل / تغيير/ إيقاف تعليمات مستدمية
- طلب ايقاف مؤقت ألوامر العمل الثابتة

عمولة حتويل من حساب العميل الي حساب آخر له أو عميل أخر في البنك 
- كل معاملة

- معاملة تغطية احلساب 
- عدم توفر الرصيد 

عمولة حتويالت محلية أو خارجية  / سويفت 
عمولة حتويل مع تغطية / سويفت محلي أو خارجي بالعملة األجنبية أو دول مجلس التعاون

عمولة حتويل الى جهات خيرية وجمعيات النفع العام
الشيكات : 

عمولة إصدار دفاتر شيكات - لألفراد حسب الفئة (50 ورقة - 25 ورقة - 10 ورقة) 
- 10 ورقات

- 25 ورقة
- 50 ورقة

عمولة إلغاء دفتر شيكات (إذا لم يستلمه العميل في غضون 3 شهر)
عمولة إلغاء دفتر شيكات مفقود

عمولة إيقاف صرف شيك 
عمولة إصدار أمر دفع مضمون / شيك مصرفي مصدق / أمر دفع نقدي 

-  تصديق شيك
-  إصدار شيك مصرفي

عمولة شيك مرجتع لعدم كفاية الرصيد أو ألسباب أخري 
-  شيكات مرجتعة لعدم كفاية الرصيد

-  شيكات مرجتعة لألسباب أخرى
عمولة إخطار عميل عن إرجاع عدد 3 شيكات على حساباته

حتصيل رسم  مقابل الصرف النقدي للشيك واللذي تبلغ قيمته 10,000 دينار كويتي فأكثر , مع 
اعفاء العمالء من كبار السن (60 عام وأكثر) وذوي االحتياجات اخلاصه من ذلك الرسم

صناديق األمانات:
خزائن اإليداع/ خدمة العهدة  مغلفات تؤجر سنوية للعمالء لإلحتفاظ بأوراق خاصة لدى ادارة اخلزينة الرئيسية

عمولة إيجار صندوق أمانات حسب احلجم/النوع/املدة
-  حجم صغير
-  حجم وسط
-  حجم كبير

عمولة فقدان / تلف / كسر املفتاح 
التأمني على املفتاح الثانوي للصندوق

عموالت على خدمات أخرى 
عمولــــة على عمليــة السحـــب النقـــدي مــن داخـــــل الفــــرع ملبلـــغ 800 د.ك أو أقل ملن لديهم بطاقة سحب آلي 

وتلغى العمولة في حال كان جهاز السحب اآللي معطل, ويستثنى من العمولة كبار السن, املعاقني , املكفوفني واألميني.
- حساب الراتب

- جميع حسابات التوفير
- حسابات العامل 

- حسابات جنم التجاري
- حساب النخبة

- احلسابات اجلارية / حتت الطلب
عمولة مصادقة توقيع / شهادة تصديق توقيع

عمولة إيداع أو سحب نقدي لعمالت دول مجلس التعاون اخلليجي / عملة أجنبية من حساب لنفس العملة
- بيع أوراق نقدية:

۰ مقابل حساب بنفس العملة األجنبية
۰ العملة األجنبية في حساب بنفس العملة

عمولة حتويل من حساب الى حساب آخر لدى البنك (أفراد)
عمولة إصدار/ إلغاء توكيل مصرفي

وكيل بنكي (وكالة داخلية) :
-  إصدار
-  إلغاء

عمولة إرسال طرد بريد دولي 
-  عمولة إرسال طرد (دولي)

-  بريد
عمولة سداد إشعارات اجلمارك خصماًـ من حساب العميل / بالدفع النقدي / لغير عمالء البنك / 

بالعملة األجنبية للبنوك احمللية
-  رسم جمارك (خصم من احلساب)

رسم جمارك (دفع نقدا)
عمولة حتصيل  فواتير اخلدمات من عمالء البنك وغير عمالء البنك (كهرباء / هاتف نقال / فواتير 

ماء / فواتير وزارة املواصالت / عبر اخلدمة اإللكترونية)
-  حتصيل فواتير هاتف 

-  وزارة املواصالت / الكهرباء  
عمولة تقدمي خدمة ايصال األموال للعمالء نقدا

عمولة تغيير توقيع العميل
عمولة عدم حتديث البطاقة املدنية

(Insta Pay) عمولة خدمة الدفع الفوري
عموالت متعلقة باحلسابات:

عمولة على احلد االدنى للرصيد حلساب اجلوائز
-  حساب النجمة 

۰ تدني الرصيد عن 200  دك 
عموالت احلسابات املجمدة  

- حساب الراتب
- جميع حسابات التوفير

- حسابات العامل 
- حسابات جنم التجاري

- حساب النخبة
- احلسابات اجلارية / حتت الطلب

عمولة / تسوية / إغالق حساب مجمد/غير متحرك
- حساب الراتب

- جميع حسابات التوفير
- حسابات العامل 

- حسابات جنم التجاري
- حساب النخبة

- احلسابات اجلارية / حتت الطلب
عمولة إغالق حساب قبل مضي ثالث شهور على فتحه

- حساب الراتب
- جميع حسابات التوفير

- حسابات العامل 
- حسابات جنم التجاري

- حساب النخبة
- احلسابات اجلارية / حتت الطلب

عموالت الشهادات املصرفية:
عمولة إصدار شهادة مصرفية / شهادات اخرى 

عموالت مركز خدمة العمالء الهاتفية:
عموالت كشف حساب وإشعارات:

عمولة صورة  من مستند 
- الصفحة الواحدة خالل سنة

- الصفحة الواحدة ألكثر من سنة ولغاية سنتني 
- الصفحة الواحدة ألكثر من سنتني ولغاية خمس سنوات

- الصفحة الواحدة ألكثر من خمس سنوات ولغاية عشر سنوات
- الصفحة الواحدة ألكثر من عشر سنوات

عمولــة كشــف احلساب من املوقع اإللكتروني/ اخلدمة املصرفية الهاتفية / الفرع حسب الصفحة / الصفحات الالحقة
- الصفحة الواحدة خالل سنة

- الصفحة الواحدة ألكثر من سنة ولغاية سنتني
- الصفحة الواحدة ألكثر من سنتني ولغاية خمس سنوات

- الصفحة الواحدة ألكثر من خمس سنوات ولغاية عشر سنوات
- الصفحة الواحدة ألكثر من عشر سنوات

- طلب كشف حساب بطاقة 
۰ من ثالث شهور لغاية سنتني 

۰ اكثر من سنتني لغاية خمس سنوات 
۰ اكثر من خمس سنوات لغاية عشر سنوات 

عمولة طلب صورة كشف حساب / شيكات حسب املدة 
- الصفحة الواحدة خالل سنة

- الصفحة الواحدة ألكثر من سنة ولغاية سنتني
- الصفحة الواحدة ألكثر من سنتني ولغاية خمس سنوات

- الصفحة الواحدة ألكثر من خمس سنوات ولغاية عشر سنوات
- الصفحة الواحدة ألكثر من عشر سنوات

- كشف حساب قرض تفصيلي ( صندوق دعم االسره)
عمولة صورة من قسيمة املبيعات لبطاقات اإلئتمانية / السحب اآللي 

- طلب نسخة من ايصاالت عمليات بطاقات االئتمان
عمولة إشعارات بالفاكس (محلي / دولي)

عمولة تأجيل سداد القسط:
عمولة تأجيل سداد قسط القرض االستهالكي/ أو أي قروض أخري

- عمولة متديد القرض االستهالكي
- عمولة متديد القرض الشخصي / املنزل

عمولة تأخير سداد األقساط املستحقة:
عمولة تأخير سداد القسط الشهري (للقروض املقسطة واإلستهالكية)

إخطار العميل عن عدم دفع القسط املتأخر الثالث وما فوق
عمولة رسم رهن قانوني

عمولة تغيير الكفيل

الرسوم والعموالت لغير األفراد
حسابات العامل

- رسوم احلساب تدفع من قبل صاحب العمل
حسابات جنم االتجاري

- معدل الرصيد دون 250 د.ك. على حسابات غير األفراد
حساب النخبة

- معدل الرصيد دون 5000 د.ك. على حسابات غير األفراد
احلسابات اجلارية / حتت الطلب

- معدل الرصيد دون 100 د.ك. على حسابات غير األفراد (وما يعادله بالعمالت األجنبية)
- معدل الرصيد دون 5000 د.ك. على حسابات غير األفراد (وما يعادله بالعمالت األجنبية)

البطاقات (فيزا / ماستر كارد)
- تقدمي خدمة أجهزة نقاط البيع

- تقدمي خدمة بوابة الدفع اإللكتروني
عموالت اخلدمات األخرى
- ديسك و / أو كشف للشركات

( - مترير رواتب (يدوياًـ
- حتويل راتب لبنك محلي

30.000 د.ك.
50.000  د.ك.
50.000  د.ك.
100.000 د.ك.
100.000 د.ك.
100.000 د.ك.
100.000 د.ك.
15.000 د.ك. 
10.000 د.ك. 

10.000 د.ك
10.000 د.ك
10.000 د.ك
10.000 د.ك
20.000 د.ك

�70.00 دو�ر امري�

30.000 د.ك.
50.000  د.ك.
50.000  د.ك.
70.000 د.ك.
80.000 د.ك.

100.000 د.ك.
100.000  د.ك.
15.000 د.ك. 

10.000 د.ك
10.000 د.ك. 

10.000 د.ك
10.000 د.ك

20.000 د.ك.

�70.00 دو�ر امري�

30.000  د.ك. 
50.000 د.ك. 

50.000 د.ك.  
70.000 د.ك. 
80.000 د.ك.

100.000 د.ك.

100.000 د.ك.
15.000 د.ك.

10.000 د.ك. 
10.000 د.ك
10.000 د.ك
10.000 د.ك
10.000 د.ك

20.000 د.ك.

�70.00 دو�ر امري�
5.000 د.ك.

30.000  د.ك. 
50.000 د.ك. 

50.000 د.ك.  
70.000 د.ك. 
80.000 د.ك.

100.000 د.ك.
100.000 د.ك. 
10.000 د.ك.  
10.000 د.ك. 

10.000 د.ك
10.000 د.ك
10.000 د.ك
20.000 د.ك

�70.00 دو�ر أمري�

15.000 د.ك.

20.000 د.ك.

20.000 د.ك.

20.000 د.ك.

20.000 د.ك.

20.000 د.ك.
20.000 د.ك

20.000 د.ك.

20.000 د.ك.
5.000 د.ك
5.000 د.ك
5.000 د.ك

20.000 د.ك.

20.000 د.ك.

20.000 د.ك. 
5.000 د.ك.
5.000 د.ك.

5.000  د.ك.

5.000  د.ك.
15.000 د.ك.

5%
5%

5%
5%
5%

5%

5%
5%

2.50%

5%

5%

2.50%

5%
5%

500 فلس 

500 فلس

1.000 د.ك

2.50%

1.50%

2.50%

1.000  د.ك. 
3%

سعر الخصم  + 2.5 % سنويا 
1 %   شهريا 
5.000  د.ك.

5%

2.500 د.ك

5.000  د.ك.

5.000  د.ك.
 10.000 د.ك.

4%
 5.000 د.ك.

5.000 د.ك.

7.000 د.ك.

4.000 د.ك.

4.000 د.ك.

8.000 د.ك.

8.000 د.ك.

8.000 د.ك.

5.000  د.ك.

5.000  د.ك.

1.500  د.ك.

1.500  د.ك.

1.500  د.ك.

5.000  د.ك.

5.000  د.ك.
10.000 د.ك.
إضافة 4 د.ك.

2.000 د.ك.

5.000 د.ك.

8.000 د.ك.

8.000 د.ك.

4.000 د.ك.

5.000 د.ك.

8.000 د.ك.
بريد

5.000 د.ك.

البطاقة
عموالت إصدار البطاقات اإلئتمانية /مسبقة الدفع / سحب آلي/ حسب البطاقة / الفئة

- كالسيك  
- ذهبية  

- تيتانيوم 
- بالتينيوم 

- سغنتشر
- انفينيت 

- وورلد 
- بطاقة الطالب   

- بطاقة ستارنت
- بطاقة ائتمانية مسبقة الدفع

- بطاقة مسبقة الدفع متعددة العمالت
- بطاقة مسبقة الدفع متعددة العمالت (UPI) بالدينار الكويتي و اليوان الصيني

- بطاقة الكترونية مسبقة الدفع بالدينار الكويتي والدوالر األمريكي
- بطاقة االئتمانية ذات اخلصم من احلساب (Charge Card) بالدينار الكويتي 
- بطاقة االئتمانية ذات اخلصم من احلساب (Charge Card) بالدوالر امريكي

عموالت إصدار البطاقات اإلئتمانية / مسبقة الدفع تابعة (رديفة) / حسب نوع البطاقة والفئة
- كالسيك  

- ذهبية 
- تيتانيوم 

- بالتينيوم 
- سغنتشر
- انفينيت 

- وورلد 
- بطاقة ستارنت

-  بطاقة ائتمانية مسبقة الدفع 
- بطاقة مسبقة الدفع متعددة العمالت

- بطاقة مسبقة الدفع متعددة العمالت (UPI) بالدينار الكويتي و اليوان الصيني
- بطاقة الكترونية مسبقة الدفع بالدينار الكويتي والدوالر األمريكي

- بطاقة االئتمانية ذات اخلصم من احلساب (Charge Card) بالدينار الكويتي 
- بطاقة االئتمانية ذات اخلصم من احلساب (Charge Card) بالدوالر امريكي

عموالت جتديد البطاقات اإلئتمانية /مسبقة الدفع / السحب األلى وذلك حسب نوع البطاقة والفئة 
- كالسيك 

- ذهبية 
- تيتانيوم 

- بالتينيوم 
- سغنتشر 
- أنفينيت 

- وورلد
- بطاقة الطالب  
- بطاقة ستارنت 

- بطاقة ائتمانية مسبقة الدفع
- بطاقة مسبقة الدفع متعددة العمالت

- بطاقة مسبقة الدفع متعددة العمالت (UPI) بالدينار الكويتي و اليوان الصيني
- بطاقة الكترونية مسبقة الدفع بالدينار الكويتي والدوالر األمريكي

- بطاقة االئتمانية ذات اخلصم من احلساب (Charge Card) بالدينار الكويتي 
- بطاقة االئتمانية ذات اخلصم من احلساب (Charge Card) بالدوالر االمريكي

- بطاقة ستارلنك 
عموالت جتديد البطاقات اإلئتمانية / مسبقة الدفع تابعة (رديفة) / حسب نوع البطاقة والفئة

- كالسيك  
- ذهبية 

- تيتانيوم 
- بالتينيوم 
- سغنتشر 
- انفينيت 

- وورلد 
- بطاقة ستارنت

- بطاقة ائتمانية مسبقة الدفع 
- بطاقة مسبقة الدفع متعددة العمالت

- بطاقة مسبقة الدفع متعددة العمالت (UPI) بالدينار الكويتي و اليوان الصيني
- بطاقة الكترونية مسبقة الدفع بالدينار الكويتي والدوالر األمريكي

- بطاقة االئتمانية ذات اخلصم من احلساب (Charge Card) بالدينار الكويتي 
- بطاقة االئتمانية ذات اخلصم من احلساب (Charge Card) بالدوالر امريكي  

عمولة إبــالغ عـــن فقدان/ سرقة أي من البطاقات اإلئتمانية أو بطاقات مسبقة الدفع
- اإلبالغ عن سرقة / فقدان بطاقة إئتمانية

عمولــة إصـدار بطاقــــة إئتمانيــة / مسبقة الدفع / سحب ألي / بدل فاقد / تالف / سرقة (حسب كل نوع / فئة للبطاقة)
- كالسيك 

- ذهبية 
- تيتانيوم 

- بالتينيوم 
- سغنتشر 
- انفينيت 

- وورلد 
- بطاقة الطالب 

- بطاقة ائتمانية مسبقة الدفع
- بطاقة مسبقة الدفع متعددة العمالت

- بطاقة مسبقة الدفع متعددة العمالت (UPI) بالدينار الكويتي و اليوان الصيني
- بطاقه ائتمانيه ذات اخلصم من احلساب (Charge Card) بالدينار الكويتي

- بطاقة ائتمانيه ذات اخلصم من احلساب (Charge Card) بالدوالر االمريكي 
- بطاقة ستارنت

۰ بدل فاقد/ مسروقة 
۰ بدل تالف 

- بطاقة ستارلنك 
عمولة إعادة إصدار رقم سري

- اي بطاقة 
- الفونلنك

عمولة إرسال بطاقة إئتمانية عن طريق البريد السريع 
عمولة سحب نقدي عن طريق البنك املصدر

- البطاقة ذات اخلصم من احلساب Charge Card بالدينار الكويتي
۰ سحب دينار كويتي

۰ سحب دوالر امريكي
- البطاقة ذات اخلصم من احلساب Charge Card بالدوالر األمريكي

۰ سحب دينار كويتي
۰ سحب دوالر امريكي

- أجور املناولة للسحب النقدي مقدما (رسوم سلفة نقدية)
عمولة سحب نقدي / عمليات الشراء POS عن طريق بنوك أخرى (احمللية - الدولية)

- عملية سحب آلي ATM (محليا ) بواسطة البطاقة ذات اخلصم من احلساب Charge Card بالدينار الكويتي
• سحب دينار كويتي

• سحب دوالر امريكي
• سحب آلي ATM (عامليا ) بواسطة البطاقة ذات اخلصم من احلساب Charge Card بالدينار الكويتي

• عمليه شراء  POS (عامليا) 
-  عملية سحب آلي ATM (محليا ) بواسطة البطاقة ذات اخلصم من احلساب Charge Card بالدوالر األمريكي

• سحب دينار كويتي
• سحب دوالر امريكي

• عمليه شراء  POS (محليا) 
• عملية سحب آلي ATM (عامليا ) 

- عمولة سحب آلي ATM (عامليا) للبطاقات اإلئتمانية
- رسوم سحب نقدي لبطاقة ماستر كارد مسبقة الدفع

- رسوم سحب نقدي لبطاقة مسبقة الدفع متعددة العمالت
- رسوم سحب نقدي لبطاقة مسبقة الدفع متعددة العمالت (UPI) بالدينار الكويتي و اليوان الصيني

- رسوم حتويل العمالت األجنبية في حالة استخدام البطاقة بالدينار الكويتي خارج البالد , أو في حال إستخدام 
 (UPI) البطاقة بعملة ال تخص عملة بلد اإلقامة لبطاقة مسبقة الدفع

- رسوم التحويل من حساب العميل بالدينار الى حسابات العمالت األجنبية األخرى املرتبطة بالبطاقة مسبقة 
الدفع

- رسوم حتويل العمالت األجنبية في حالة استخدام البطاقة بالدينار الكويتي خارج البالد , أو في حال استخدام 
البطاقة بعملة ال تخص عملة بلد اإلقامة

- سحب نقدي (كي نت) من دول مجلس التعاون اخلليجي
- سحب نقدي (الكترون )

عمولة على املبلغ املدين / غير مسدد 
عمولة عن التأخير بالسداد

عمولــــة تغييـــــر احلــــد اإلئتمانـــي للبطاقـــة اإلئتمانيــة (خفــــــض أو زيادة) بناء على طلب العميل 
عمولة خدمة التحويل النقدي السريع من البطاقات اإلئتمانية 

 ( Gift Cards) بطاقة الهدية مسبقة الدفع
رسوم إصدار

عمولة إصدار بدل فاقد رقم سري لبطاقة سحب آلي 
- سحب آلي 
- الفونلنك  

عمولة إنشاء خدمة السحب اآللي املميز 
عمولة أجور املناولة للسحب النقدي خلدمة السحب اآللي املميز 

عمولة تعديل حد السحب خلدمة السحب اآللي املميز  
احلواالت املصرفية :

عمولة حتويل محلي / سويفت بالدينار الكويتي / عمالت أجنبية 
- الدينار الكويتي 
- العملة االجنبية 

عمولة حتويل محلي / سويفت بالعمالت األجنبية أو بنفس العملة األجنبية
- العملة االجنبية

- مقابل حساب بنفس العملة االجنبية 
عمولة حتويالت خارجية (سويفت) عمالء البنك / لغير عمالء البنك 

- مقابل الدينار الكويتي
- مقابل حساب بنفس العملة األجنبية
- مقابل نقدي بنفس العملة األجنبية

- وسترن يونيون
عمولة إلغاء حتويل / سويفت / حوالة بريد

- وسترن يونيون
عمولة تعزيز إصدار / إلغاء حوالة / سويفت بناء على طلب العميل 

عموالت احلواالت املصرفية / شيكات حتت الطلب
- مقابل الدينار الكويتي

- مقابل حساب بنفس العملة األجنبية
- مقابل نقدي بنفس العملة األجنبية

عمولة إلغاء / إيقاف حوالة مصرفية بناء على تقدمي احلوالة األصلية
عمولة إيقاف صرف احلوالة املصرفية حتت الطلب / سويفت 
عمولة إلغاء إيقاف صرف احلوالة / سويفت / حوالة بالبريد

عمولة خاصة بتغطية حتويل / سويفت لعملة مختلفة عن عملة البلد املرسل اليها 
عموالت احلواالت الواردة

حتويل / سويفت مت استالمها وحتويلها  الى بنوك محلية / خارجية بالعملة األجنبية وبالدينار الكويتي
حتويل / سويفت مدفوع نقداًـ بالدينار الكويتي وبالعمالت أجنبية 

- مقابل الدينار الكويتي
- مقابل نقدي بنفس العملة األجنبية

- مع غطاء
عموالت حتصيل وتداول الشيكات األجنبية

عمولة حتصيل شيكات مسحوبة على البنوك باخلارج بالعملة األجنبية/ الدينار الكويتي 
عمولة حتصيل فوري لشيكات / FBP'S  (شيكات مسحوبة على بنوك خارجية مرسلة برسم التحصيل)

(  متضمنة الشيكات السياحية )
- قيد املبلغ حلساب بالدينار الكويتي

للسنة األولى 
للسنة األولى 
للسنة األولى 
للسنة األولى 
للسنة األولى 

للسنة األولى  
للسنة األولى 
للسنة األولى 
للسنة األولى 
للسنة األولى

للسنة األولى - او ما يعادلها بالعملة االجنبية
للسنة األولى - أو ما يعادلها باليوان الصيني

للسنة األولى - أو ما يعادلها بالدوالر األميركي
للسنة األولى
للسنة األولى

للسنة األولى
للسنة األولى 
للسنة األولى 
للسنة األولى 

للسنة األولى  
للسنة األولى 
للسنة األولى 
للسنة األولى

للسنة األولى 
للسنة األولى - أو ما يعادلها بالعملة األجنبية

للسنة األولى - أو ما يعادلها باليوان الصيني
للسنة األولى - أو ما يعادلها بالدوالر األميركي

للسنة األولى
للسنة األولى

لسنة واحدة
لسنة واحدة
لسنة واحدة
لسنة واحدة
لسنة واحدة

لسنة واحدة 
لسنة واحدة
لسنة واحدة
لسنة واحدة
لسنة واحدة

لسنة واحدة - أو ما يعادلها بالعملة األجنبية
لسنة واحدة - أو ما يعادلها باليوان الصيني

لسنة واحدة - أو ما يعادلها بالدوالر األميركي
لسنة واحدة
لسنة واحدة

لسنة واحدة
لسنة واحدة
لسنة واحدة
لسنة واحدة
لسنة واحدة
لسنة واحدة

لسنة واحدة 
لسنة واحدة
لسنة واحدة

لسنة واحدة - أو ما يعادلها بالعملة األجنبية
لسنة واحدة - أو ما يعادلها باليوان الصيني

لسنة واحدة - أو ما يعادلها بالدوالر األمريكي
لسنة واحدة
لسنة واحدة

إيقاف البطاقة دولياًـ 

أو ما يعادلها بالعملة األجنبية
أو ما يعادلها باليوان الصيني

من قيمة املبلغ املسحوب
عمولة من قيمة املبلغ املسحوب باإلضافة إلى %2.5 عمولة فرق سعر العملة

عمولة من قيمة املبلغ املسحوب باإلضافة إلى %2.5 عمولة فرق سعر العملة
من قيمة املبلغ املسحوب

بحد أدنى 2 د.ك على جميع السحوبات النقدية التي تتم في فروع البنك التجاري أو 
أجهزة السحب اآللي اخلاصة به.

من قيمة املبلغ املسحوب
عمولة من قيمة املبلغ املسحوب باإلضافة إلى %2.5 عمولة فرق سعر العملة
عمولة من قيمة املبلغ املسحوب باإلضافة إلى %2.5 عمولة فرق سعر العملة

عمولة فرق سعر العملة 

عمولة من قيمة املبلغ املسحوب باإلضافة إلى %2.5 عمولة فرق سعر العملة
من قيمة املبلغ املسحوب
عمولة فرق سعر العملة 
من قيمة املبلغ املسحوب

عمولة من قيمة املبلغ املسحوب باالضافة إلى %2.5 عمولة فرق سعر العملة

أو ما يعادلها بالعملة األجنبية
في حال إستخدام البطاقة غير أجهزة البنك التجاري 

(أو ما يعادلها باليوان الصيني)
عمولة فرق سعر العملة 

حد أدنى  2. د.ك
باالضافة إلى رسوم خدمة شهرية بواقع 0.5%

على املبالغ املستحقة بحد أدنى 2 د.ك 

بحد أدنى 2 د.ك 

جلميع فئات اإلصدار  

 حد أدنى  1 د.ك.

 تشمل جميع القنوات 
( 2 دك عمولة + 3 دك سويفت)
( 2 دك عمولة + 5 دك سويفت) 

 تشمل جميع القنوات 
( 1 دك عمولة + 3 دك سويفت)

( 1 دك عمولة + 3 دك سويفت) إضافة 1/8 %
 تشمل جميع القنوات 

( 1 دك عمولة + 7 دك سويفت)
( 1 دك عمولة + 7 دك سويفت) + (1/4 % )
( 1 دك عمولة + 7 دك سويفت) + (1/2 % 

حسب العمولة املعتمدة من مزودي اخلدمة

 حسب العمولة املعتمدة من مزودي اخلدمة

يضاف 1/4 %
يضاف 1/2 %

حتصيل أجور حسب نوع املعاملة
 تشمل جميع القنوات 

( 1 دك عمولة + 7 دك سويفت)
( 1 دك عمولة + 7 دك سويفت) + (1/2 % )

إضافة أجور التحويل للخارج (ال توجد أجور تغطية عند السداد)
لكل معاملة على نفس البنك. 

حد أدنى 1 دك حد أقصى 2 دك

حتصيل فائدة 20 يوم على مبلغ الشيك

5.000 د.ك.

5.000 د.ك.
5.000  د.ك.

5.000  د.ك.

2.000  د.ك.

5.000  د.ك.

5.000  د.ك.

5.000  د.ك.

حسب نوع المعاملة
1.000  د.ك.
2.000  د.ك.

5.000  د.ك.

5.000  د.ك.

0.500  د.ك.

1.000  د.ك.

1.000  د.ك.
حسب نوع المعاملة 
حسب نوع المعاملة 

  %50  من 3/5

2.000  د.ك.

5.000  د.ك.

7.000  د.ك.

2.000  د.ك.
10.000  د.ك.
10.000  د.ك.

5.000  د.ك.
10.000 د.ك.

20.000 د.ك.

10.000 د.ك.

5.000   د.ك.

2.500   د.ك.

25.000  د.ك.

30.000 د.ك.

45.000 د.ك.
100.000 د.ك.
50.000 د.ك.
50.000 د.ك.

1.000  د.ك.

1.000  د.ك.

1.000  د.ك.

1.000  د.ك.

1.000  د.ك.

1.000  د.ك.

5.000  د.ك.

%1

%1/2
0.500  د.ك.

5.000  د.ك.

5.000  د.ك.

 7.000 د.ك.

 1.000 د.ك.

2.000 د.ك. 
5.000 د.ك.

0.500 د.ك.

0.500 د.ك.

4.000 د.ك.
5.000 د.ك 
1.000 د.ك

0.100 د.ك

2.000  د.ك.  بالشهر

2.000  د.ك.  بالشهر
2.000  د.ك.  بالشهر
2.000  د.ك.  بالشهر
2.000  د.ك.  بالشهر
2.000  د.ك.  بالشهر
2.000  د.ك.  بالشهر

5.000   د.ك.

5.000   د.ك.

5.000   د.ك.

5.000   د.ك.

5.000   د.ك.

5.000   د.ك.

5.000   د.ك.

5.000   د.ك.

5.000   د.ك.

5.000   د.ك.

5.000   د.ك.
5.000  د.ك.

5.000   د.ك.

1.000 د.ك
1.000  د.ك.
3.000  د.ك.
10.000 د.ك

10.000 د.ك.

1.000 د.ك
1.000 د.ك
3.000 د.ك

10.000 د.ك
10.000 د.ك

0.500 د.ك.

2.000 د.ك.

5.000 د.ك.

1.000 د.ك
1.000 د.ك
3.000 د.ك

10.000 د.ك
10.000 د.ك
5.000 د.ك

2.000 د.ك.

1.000 د.ك.

20.000  د.ك.

25.000  د.ك.

%1.25 شهريا بحد أد�� 5.000 د.ك
5.000  د.ك.
10.000 د.ك.
20.000 د.ك.

1.000 د.ك. بالشهر

2.000 د.ك. بالشهر

2.000 د.ك. بالشهر

2.000 د.ك. بالشهر
2.000 د.ك. بالشهر

تيبات المعمول بها مع التجار*** وفق ال��
تيبات المعمول بها مع التجار****** وفق ال��

5.000 د.ك.

1.000 د.ك.

2.000 د.ك.

حتصيل فائدة 20 يوم على مبلغ الشيك
حتصيل فائدة 20 يوم على مبلغ الشيك إضافة  1 % (حد أدنى 5.000 دك )

حتصيل أجور حسب نوع املعاملة

حتصيل أجور حسب نوع املعاملة + %1 لنفس العملة

حتصيل أجور حسب نوع املعاملة

سنويا
سنويا

سنويا

كل معاملة

كل معاملة 
كل معاملة 

تشمل جميع القنوات 

 تشمل جميع القنوات 
 تشمل جميع القنوات 
 تشمل جميع القنوات 

أوالرصيد املتوفر أيهما أقل

سنوياًـ
سنوياًـ
سنوياًـ

كل عملية سحب 
كل عملية سحب 
كل عملية سحب 
كل عملية سحب 
كل عملية سحب 

كل عملية سحب  

حد أدنى ما يعادل 1 د.ك
تشمل جميع القنوات

لكل 1/2 كجم

لكل فاتورة
لكل فاتورة

لكل فاتورة
لكل فاتورة

بحد أدنى 1,000 د.ك وحد أقصى 50,000 د.ك

حتصل العمولة بعد شهر من تاريخ إنتهاء صالحية البطاقة املدنية في حال عدم 
حتديث العميل ملعلومات البطاقة املدنية اجلديدة مع البنك

لكل عملية ( بعد إستخدام 100 عملية مجانية خالل شهر)

كل طلب نسخة
للصفحة الواحدة

لكل قسط

احلسابات اجلارية
حساب حتت الطلب

لكل راتب
لكل راتب


