
الئـــحة الر�سوم والعمــوالت لألأفـــراد - يناير 2023

الر�سوم المقررة المنتج/الخدمة الحالية

البــطاقــات 1

عمولة اإ�سدار بطاقة ائتمان/م�سبقة الدفع/�سحب اآلي ح�سب البطاقة والفئة

1.1

30 د.ك. عمولة اإ�سدار بطاقة فيزا كال�سيك

50 د.ك. عمولة اإ�سدار بطاقة فيزا الذهبية

100 د.ك. عمولة اإ�سدار بطاقة فيزا بالتينوم

75 د.ك. عمولة اإ�سدار بطاقة فيزا �سغنيت�سر

150 د.ك. عمولة اإ�سدار بطاقة فيزا لل�سركات

100 د.ك. عمولة اإ�سدار بطاقة فيزا اإنفنيت

30 د.ك. عمولة اإ�سدار بطاقة ما�ستركارد كال�سيك

50 د.ك. عمولة اإ�سدار بطاقة ما�ستركارد تيتانيوم

100 د.ك. عمولة اإ�سدار بطاقة ما�ستركاد بالتينوم

200 د.ك. عمولة اإ�سدار بطاقة ما�ستركارد وورلد 

200 د.ك. عمولة اإ�سدار بطاقة ما�ستركارد وورلد ايليت

10 د.ك. عمولة اإ�سدار البطاقة م�سبقة الدفع

عموآلت تجديد بطاقات اآلئتمان/ال�سحب اآلآلي ح�سب البطاقة/الفئة

1.2

30 د.ك. عمولة تجديد بطاقة فيزا كال�سيك

50 د.ك. عمولة تجديد فيزا الذهبية

100 د.ك. عمولة تجديد بطاقة فيزا بالتينوم

75 د.ك. عمولة تجديد  بطاقة فيزا �سيغنت�سر

100 د.ك. عمولة تجديد بطاقة فيزا اإنفنيت

150 د.ك. عمولة تجديد بطاقة فيزا لل�سركات

30 د.ك. عمولة تجديد بطاقة ما�ستركارد كال�سيك

50 د.ك. عمولة تجديد بطاقة ما�ستركارد تيتانيوم

100 د.ك. عمولة تجديد بطاقة ما�ستركارد بالتينوم

200 د.ك. عمولة تجديد بطاقة ما�ستركارد وورلد 

200 د.ك. عمولة تجديد بطاقة ما�ستركارد وورلد ايليت

10 د.ك. عمولة تجديد البطاقة م�سبقة الدفع

عموآلت تجديد بطاقة اآلئتمان الملحقة ح�سب البطاقة/الفئة

1.3

15 د.ك. عمولة تجديد بطاقة فيزا كال�سيك )اإ�سدار/تجديد البطاقة الملحقة(

20 د.ك. عمولة تجديد بطاقة فيزا الذهبية )اإ�سدار/تجديد البطاقة الملحقة(

75 د.ك. عمولة تجديد بطاقة فيزا بالتينوم )اإ�سدار/تجديد البطاقة الملحقة(

30 د.ك. عمولة تجديد بطاقة فيزا �سيغنت�سر )اإ�سدار/تجديد البطاقة الملحقة(

75 د.ك. عمولة تجديد بطاقة فيزا اإنفنيت اإ�سدار/ تجديد البطاقة الملحقة(

15 د.ك. عمولة تجديد بطاقة ما�ستركارد كال�سيك )اإ�سدار/تجديد البطاقة الملحقة(

20 د.ك. عمولة تجديد بطاقة ما�ستركارد تيتانيوم )اإ�سدار/تجديد البطاقة الملحقة(

75 د.ك. عمولة تجديد بطاقة ما�ستركارد بالتينوم )اإ�سدار/تجديد البطاقة الملحقة(

100 د.ك. عمولة تجديد بطاقة ما�ستركارد وورلد )اإ�سدار/تجديد البطاقة الملحقة(

100 د.ك. عمولة تجديد بطاقة ما�ستركارد وورلد ايليت )اإ�سدار/ تجديد البطاقة الملحقة(

عمولة اإعادة اإ�سدار الرقم ال�سري

5 د.ك.1.4 اإعادة اإ�سدار الرقم ال�سري على جميع البطاقات )الخ�سم/ اآلئتمانية/ م�سبقة الدفع(
مجانًاً اإعادة اإ�سدار الرقم ال�سري على بطاقات ح�ساب العامل

اآلإبالغ عن فقدان/�سرقة بطاقة اآلئتمان/م�سبقة الدفع/ ال�سحب اآلآلي ح�سب البطاقة/الفئة
1.5

15 د.ك. اآلإبالغ عن فقدان/�سرقة بطاقة اآلئتمان

عمولة خدمة التو�سيل عبر البريد ال�سريع للرقم ال�سري / لجميع البطاقات )الخ�سم/ اآلئتمانية / م�سبقة الدفع(

5 د.ك.1.6
عمولة خدمة التو�سيل المحلي عبر البريد ال�سريع للرقم ال�سري / لجميع البطاقات )الخ�سم/ 

االئتمانية / م�سبقة الدفع(

15 د.ك.
عمولة خدمة التو�سيل الخارجي عبر البريد ال�سريع للرقم ال�سري / لجميع البطاقات )الخ�سم/ 

االئتمانية / م�سبقة الدفع(

عمولة على المبلغ المدين/غير الم�سدد

1.7

%0.5 �سهريًا + الحد االأق�سى لمعدل الفائدة 
التعاقدي على معامالت االإقرا�ض بالدينار الكويتي 

لمدة اأق�ساها �سنة واحدة

ر�سوم على اأر�سدة بطاقة االئتمان المدينة غير الم�سددة 

%0.75 من المبلغ الم�ستحق على جميع تواريخ 
اال�ستحقاق وبحد اأدنى يبلغ 3.500 دينار كويتي

ر�سوم التاأخير على مبالغ البطاقات االئتمانية المتاأخرة

عمولة عدم ا�ستالم بطاقة اآلئتمان / ال�سحب اآلآلي من قبل العميل لمدة اأ�سهر
1.8

10 د.ك. في حال عدم ا�ستالم البطاقة خالل �سهر 
من اإ�سدارها

عدم ا�ستالم بطاقات الخ�سم / اآلئتمانية / م�سبقة الدفع لالإ�سدار الجديد فقط

عمولة تغيير الحد اآلئتماني للبطاقة اآلئتمانية )خف�ض اأو زيادة( بناء على طلب العميل
1.9

5 د.ك. تغيير الحد اآلئتماني للبطاقات اآلئتمانية )جميع البطاقات اآلئتمانية فقط(

اإ�سدار البطاقة اآلئتمانية/تجديد/ا�ستبدال/اإعادة تعبئة )الدينار الكويتي، عملة اأجنبية( 

1.10

مجانًا ر�سوم التعبئة لبطاقة الدفع الم�سبق )الدينار الكويتي، العملة االأجنبية(

10 د.ك. ا�ستبدال بطاقة االئتمان المفقودة

5 د.ك.  ا�ستبدال البطاقة م�سبقة الدفع )بالدينار الكويتي والعملة االأجنبية( 

5 د.ك.  ا�ستبدال بطاقة ال�سحب االآلي )بطاقة الخ�سم(

1 د.ك.  ا�ستبدال بطاقة ال�سحب االآلي )بطاقة الخ�سم( لح�ساب العامل

500 فل�ض عن كل عملية دفع فوري عن طريق موظفي 
الفروع اأو موظفي الخدمة الم�سرفية الهاتفية

خدمة الدفع الفوري للبطاقات االئتمانية

500 فل�ض عن كل عملية اإعادة تعبئة عن طريق 
موظفي الفروع اأو موظفي الخدمة الم�سرفية الهاتفية

اإعادة تعبئة البطاقات م�سبقة الدفع

100 د.ك.  اإعادة اإ�سدار اأو ا�ستبدال بطاقة ما�ستركارد وورلد اإيليت المعدنية

عموآلت اأخرى على البطاقة اآلئتمانية

1.11

3 د.ك. لكل ن�سخة ن�سخة العميل عن ق�سيمة البيع

2.5 د.ك. عن ال�سفحة االأولى، و1 د.ك. عن كل 
�سفحة اأخرى

طلب ك�سف ح�ساب البطاقة االئتمانية )من الفرع، اأو عن طريق مركز خدمة العمالء(

250 فل�ض لل�سحب من جهاز ال�سحب االآلي من بنوك اأخرى. 
ال�سحب النقدي بالدينار الكويتي من البطاقة الم�سبقة الدفع 

ال�سحب عن طريق اأجهزة ال�سحب االآلي لبنك الخليج مجاني 

1 دوالر اأمريكي، 1 جنيه ا�سترليني، 1 يورو مقابل 
ال�سحب من اأجهزة ال�سحب االآلي للبنوك االأخرى، 

وفقًا لعملة البطاقة
ال�سحب النقدي للعملة االأجنبية من البطاقة م�سبقة الدفع

ال�سحب عن طريق اأجهزة ال�سحب االآلي لبنك الخليج مجاني 

5% عمولة ال�سحب النقدي عن طريق البنك الم�سدر 

5% عمولة ال�سحب النقدي عن طريق بنوك اأخرى )محلية ودولية( 

عمولة ال�سحب للعمليات ال�سبه نقدية

5% عمولة ال�سحب للعمليات ال�سبه نقدية من خالل بطاقات االئتمان لكافة القنوات )محليًا ودوليًا(

1 د.ك. عن كل عملية عمولة ال�سحب للعمليات ال�سبه نقدية من خالل بطاقات م�سبقة الدفع لكافة القنوات )خارج دولة الكويت(

250 فل�ض عن كل عملية عمولة ال�سحب للعمليات ال�سبه نقدية من خالل بطاقات م�سبقة الدفع لكافة القنوات )داخل دولة الكويت(

2 د.ك. عن كل عملية ر�سوم ميزة ال�سداد المرن على البطاقات االئتمانية

الحواآلت الم�سرفية  2

عمولة التحويل المحلي/�سويفت بالدينار الكويتي/العملة اآلأجنبية 

2.1

5 د.ك. تحويل تلك�ض/�سويفت اإلى بنك محلي، الخ�سم من ح�ساب العميل بالدينار الكويتي

8 د.ك.
تحويل تلك�ض/�سويفت اإلى بنك محلي، الخ�سم من ح�ساب العميل بالدينار الكويتي )مبلغ اأقل من 

50 األف دوالر اأمريكي(

10 د.ك.
تحويل تلك�ض اإلى بنك محلي، الخ�سم من ح�ساب العميل بالدينار الكويتي )مبلغ يزيد عن 50 األف 

دوالر اأمريكي(

عمولة التحويل الخارجي )�سويفت( لعمالء ولغير عمالء بنك الخليج 

9 د،ك.2.2 ر�سوم اإ�سدار تحويل بالتلك�ض

12 د.ك ر�سوم البنوك المرا�سلة

عمولة التاأكيد على التحويل/اإ�سدار �سويفت/اآلإلغاء بناء على طلب العميل

5 د.ك.2.3 ر�سوم اإلغاء تحويل تلك�ض بناء على طلب العميل

5 د.ك. ر�سوم تلك�ض ر�سوم تاأكيد على تحويل االأموال 

عموآلت الحواآلت الم�سرفية / �سيكات تحت الطلب 

5 د.ك.2.4 اإ�سدار �سيك م�سرفي  بالدينار الكويتي 

5 د.ك. اإلغاء �سيك م�سرفي م�سدق بالدينار الكويتي

تحويل /ا�ستالم �سويفت وتحويلها اإلى بنوك محلية / خارجية بالعملة اآلأجنبية اأو الدينار الكويتي 
2.5

�سعر ال�سرف االأجنبي+ر�سوم التلك�ض 6 د.ك.
التحويالت االأجنبية الواردة )تحويالت اأجنبية تم ا�ستالمها من البنوك المرا�سلة ومن ثم تحويلها 

اإلى ح�سابات العمالء في البنوك المحلية/الدولية(

عموآلت تح�سيل وتداول ال�سيكات اآلأجنبية

2.6
ر�سوم لمدة 10 اأيام )2 د.ك. كحد اأدنى( + 5 د.ك. �سراء الحوالت االأجنبية: مبلغ نقدي/اإيداع في ح�ساب بالدينار الكويتي

ر�سوم لمدة 10 اأيام )2 د.ك. كحد اأدنى( + 5 د.ك. مبلغ نقدي من نف�ض العملة االأجنبية

7 د.ك. + 10 د.ك. كلفة التو�سيل ال�سيكات االأجنبية للتح�سيل

التحويل اآلأجنبي الذي تم ا�ستالمه عن طريق التلك�ض ي�ساف اإلى ح�ساب العميل مع البنك/مع بنك اآخر مدفوع بالدينار الكويتي اأو الدوآلر 
اآلأمريكي نقداً، مدفوع نقداً بالعملة اآلأجنبية.

2.7

2 د.ك. ي�ساف اإلى ح�ساب العميل لدى بنك الخليج

6 د.ك. ي�ساف اإلى ح�ساب العميل لدى بنك غير بنك الخليج

2 د.ك. يدفع نقدًا بالدينار الكويتي اأو الدوالر االأمريكي 

2 د.ك. + 1% يدفع نقدًا بالعملة االأجنبية

الر�سوم المقررة المنتج/الخدمة الحالية

اأوامر الدفع الدائمة  3

عمولة �سهرية على اأمر الدفع الدائم مع بنك الخليج/البنوك المحلية/ال�سركات المحلية
3.1

2 د.ك. تحويل اإلى �سركات التق�سيط )بيت التمويل الكويتي، �سركة الت�سهيالت(

عمولة على طلب/تعديل/تغيير/ايقاف اأمر الدفع الدائم
3.2

5 د.ك. طلب اإن�ساء تعليمات ثابتة 

عمولة تحويل بين ح�سابات العميل، اأو اإلى ح�ساب عميل اآخر لدى البنك

500 فل�ض3.3 عمولة تحويل بين ح�سابات العميل اإلى ح�ساب عميل اآخر )لدى بنك الخليج(

500 فل�ض عمولة تحويل بين ح�سابات العميل )نف�ض العميل لدى بنك الخليج(

عمولة تحويل/�سويفت محلي اأو اأجنبي

5 د.ك.3.4 تحويل اإلى بنك محلي 

9 د.ك. تحويل تلك�ض للخارج 

تحويل اأجنبي مع تغطية �سويفت محلي/خارجي بالعملة اآلأجنبية اأو عملة دول مجل�ض التعاون الخليجي
3.5

12 د.ك. حوالة اإلى الخارج مع تلك�ض التغطية 

تحويل اإلى الموؤ�س�سات الخيرية والمنظمات غير الحكومية

3.6

مجانًاً تحويل للموؤ�س�سات الخيرية

10 د.ك  ر�سوم خدمة اال�ستقطاع من الح�سابات التجارية و�سركات اال�ستثمار

5 د.ك.
ر�سوم خدمة اال�ستقطاع من الح�سابات بما في ذلك الموؤ�س�سات الخيرية، المنظمات غير 

الحكومية، الموؤ�س�سات الحكومية.. الخ

1 د.ك. ر�سوم تعديل االإ�ستقطاع  ال�سهري

250 فل�ض ر�سوم تحويل لجمعيات النفع العام 

ال�سيكات  4

ر�سوم اإ �سدار دفتر �سيكات - لالأفراد وفقاً للفئة )عدد 10 ورقة، 25 ورقة، 50 ورقة(

4.1

اإ�سدار دفتر �سيكات عدد 1 )10 ورقة(

2 د.ك. عن طريق الفرع

2 د.ك.  عن طريق جهاز ال�سحب االآلي 

2 د.ك. عن طريق مركز خدمة العمالء

2 د.ك. عن طريق الخدمات الم�سرفية عبر االنترنت 

اإ�سدار دفتر �سيكات عدد 1 )25 ورقة(

5 د.ك.  عن طريق الفرع

5 د.ك.  عن طريق جهاز ال�سحب االآلي 

5 د.ك. عن طريق مركز خدمة العمالء

5 د.ك.  عن طريق الخدمات الم�سرفية عبر االنترنت 

اإ�سدار دفتر �سيكات عدد 1 )50 ورقة(

7 د.ك.  عن طريق الفرع 

7 د.ك.  عن طريق جهاز ال�سحب االآلي 

7 د.ك. عن طريق مركز خدمة العمالء

7 د.ك.  عن طريق الخدمات الم�سرفية عبر االنترنت 

عمولة اإلغاء دفتر ال�سيكات ) اإذا لم يت�سلمه العميل في غ�سون �سهر( 
4.2

2 د.ك. عمولة اإلغاء دفتر �سيكات لم يتم ا�ستالمه من قبل العميل

10 د.ك. عمولة اإلغاء دفتر �سيكات مفقود/م�سروق 4.3

7 د.ك. عمولة اإيقاف �سرف  ال�سيك  4.4

عمولة اإ�سدار اأمر دفع م�سمون/�سيك م�سدق /اأمر دفع  نقدي 
4.5

5 د.ك. اإ�سدار �سيك م�سرفي بالدينار الكويتي

10 د.ك. عمولة اإلغاء �سيك م�سدق  4.6

عمولة �سيك مرتجع ب�سبب عدم وجود ر�سيد كاف اأو آلأ�سباب اأخرى 

20. د.ك.4.7 عدم كفاية الر�سيد 

5 د.ك.  الأ�سباب اأخرى

ر�سوم �سرف �سيك م�سرفي بالدينار الكويتي
4.8

2.5 د.ك. - ي�ستثنى العمالء من كبار ال�سن  )60 
عامًا و اأكثر( وذوي االحتياجات الخا�سة

�سرف النقدي لل�سيك والذي تبلغ قيمته 10،000 دينار كويتي فاأكثر   

5 د.ك. اإلغاء �سيك م�سرفي بالدينار الكويتي 4.9

25 د.ك. �سنويًا 
خزائن اآلإيداع:

المغلفات توؤجر �سنويًا لالحتفاظ بالوثائق الخا�سة بناء على طلب العميل، ويتم حفظها في 

الخزينة المركزية

5.1

عمولة ا�ستئجار �سناديق اآلأمانات بح�سب الحجم/النوع/المدة

5.2

�سندوق حجم �سغير 

30 د.ك.  لمدة �سنة

�سندوق حجم متو�سط

50 د.ك.  لمدة �سنة 

�سندوق حجم كبير 

100 د.ك.  لمدة �سنة

�سندوق اأكبر حجم

200 د.ك.  لمدة �سنة

عمولة ا�ستئجار �سناديق اآلأمانات الخا�سة بمطار الكويت الدولي T1 بح�سب الحجم/ النوع / المدة

5.3

�سندوق �سغير الحجم  

15 د.ك.  لمدة اأ�سبوع

30 د.ك.   لمدة �سهر    

 �سندوق متو�سط الحجم  

25 د.ك.  لمدة اأ�سبوع

50 د.ك.   لمدة �سهر    

عمولة ا�ستبدال مفتاح مفقود/تالف/ �سندوق مك�سور
5.4

50 د.ك.  ا�ستبدال مفتاح 

عموآلت مقابل خدمات اأخرى 6

2 د.ك.

عمولة �سحب مبلغ نقدي من الفرع بقيمة 1000 د.ك. اأو اأقل لحاملي بطاقات ال�سحب اآلآلي
6.1

)ولي�ض هناك اأي عمولة في حال كان جهاز ال�سراف االآلي معطاًل، كما اأن الخدمة مجانية لعمالء 

البنك من كبار ال�سن، ذوي االحتياجات الخا�سة، المكفوفين، واالأميين( 

عمولة �سحب مبلغ نقدي، اآل�ستف�سار عن الر�سيد من اأجهزة ال�سراف اآلآلي للبنوك المحلية اأو من خارج الكويت 

6.2

50 فل�ض
اال�ستف�سار عن الر�سيد داخل وخارج الكويت على جميع البطاقات )الخ�سم/االإئتمانية/م�سبقة 

الدفع(

100 فل�ض �سحب مبلغ نقدي )من اأجهزة ال�سراف االآلي للبنوك االأخرى( بطاقة االلكترون 

1 د.ك. عن كل عملية �سحب ال�سحب النقدي خارج دولة الكويت )بطاقات ال�سحب / م�سبقة الدفع(

50 فل�ض للعمليات المحلية
100 فل�ض للعمليات الدولية

عدم توفر الر�سيد للعمليات التي تتم داخل وخارج دولة الكويت على جميع البطاقات

)الخ�سم /االئتمانية/ م�سبقة الدفع(

عمولة م�سادقة التوقيع / �سهادة ت�سديق التوقيع

5 د.ك. 6.3 �سهادة مطابقة التوقيع

5 د.ك.  اأي �سهادة اأخرى

عمــولة خدمـة الرد اآلآلـي 

التحويل بين ح�سابات العميل الواحد مجاني 6.4

اإر�سال ك�سف ح�ساب عن طريق الفاك�ض مجاني، هذه الخدمة تتيح التحويل بين ح�سابات العميل الواحد وطلب ك�سف ح�ساب بالتلك�ض 

ومجانًاً لل�سفحات التالية 

عمولة التحويل من ح�ساب اإلى ح�ساب اآخر �سمن بنك الخليج - اآلأفراد

6.5

1 د.ك. تحويل بين ح�سابات العميل )اإلى عميل اآخر( من خالل الفرع

1 د.ك. تحويل بين ح�سابات العميل )نف�ض العميل( من خالل الفرع

500 فل�ض  
تحويل محلي من ح�ساب العميل اإلى اآخر )عميل اآخر( عن طريق الخدمات الم�سرفية عبر 

)e-gulfbank( االإنترنت

5 د.ك.  عمولة طلب اإ�سدار/اإلغاء توكيل بنكي  6.6

دفع فواتير المياه والكهرباء لعمالء وغير عمالء بنك الخليج )الجمارك وفواتير اأخرى من خالل الخدمات الم�سرفية عبر اآلنترنت( 

6.7

2 د.ك. لعمالء بنك الخليج
الجمارك

10 د.ك. لغير عمالء بنك الخليج

2 د.ك. لعمالء بنك الخليج
فواتير اأخرى 

10 د.ك. لغير عمالء بنك الخليج

اإن�ساء وتجديد خدمة الر�سائل الق�سيرة

مجانية 6.8 اأ- خدمة الر�سائل الق�سيرة عبر الهاتف النقال لل�سنة االأولى 

مجانية  ب- ر�سوم تجديد خدمة الر�سائل الق�سيرة عبر الهاتف النقال عن كل �سنة تالية 

)NFC( خدمة الدفع عن طريق الهاتف النقال 

6.9

5 د.ك.   ر�سوم تفعيل الخدمة، الأول مرة

5 د.ك.  ر�سوم �سنوية

5 د.ك.  ر�سوم ا�ستبدال

250 فل�ض   ر�سوم اإعادة تعبئة

الر�سوم المقررة المنتج/الخدمة الحالية

اإيداع الراتب

1 د.ك.6.10 قيد الرواتب في الح�سابات/معاملة يدوية

1 د.ك.  اال�ستف�سار من الفرع  عن ايداع الراتب في الح�ساب

1 د.ك.  عمولة عدم تحديث البطاقة المدنية 6.11

ر�سوم التداول اآلإلكتروني لالأ�سهم  7

خدمة التداول اآلإلكتروني لالأ�سهم في �سوق الكويت لالأوراق المالية وفي اأ�سواق اآلأوراق المالية عبر اآلنترنت وعبر الهواتف الذكية في كل من:

7.1
يتقا�سى البنك مبلغ -/5 د.ك. مرة واحدة عند فتح 

ح�ساب التداول.

يتقا�سى البنك ن�سف دينار على كل عملية تداول 

يقوم بها العميل.

م�سر - ال�سعودية - االإمارات - ُعمان - اأمريكا - اأوروبا

التداول في اآلأ�سهم اآلأمريكية عبر اآلنترنت 

7.2

مجاني طلب الخدمة

 $24.95 ر�سوم ال�سهم )بيع/�سراء(

 $24.95 ر�سوم الخيار ) مع هام�ض مالي(

 $2 ر�سوم عن كل عقد

 $39.95 ر�سوم طلب م�ساعدة و�سيط

5 د.ك.  طلب اإ�سدار بديل عن �سهادة االأ�سهم

5 د.ك.  توزيع ح�سر االإرث على  الورثة و اإ�سدار �سهادة االأ�سهم

5 د.ك.  طلب اإ�سدار بدل تالف عن �سهادة اأ�سهم 

5 د.ك.  طلب �سهادة ر�سيد االأ�سهم

5 د.ك.  طلب رهن االأ�سهم

5 د.ك.  طلب دمج مجموعة من ال�سهادات

5 د.ك.  طلب �سطب الرهن العقاري

اآل�ستف�سار عن ن�ساط ح�ساب الم�ساهم

10 د.ك.  اأقل من 10 �سنوات

50 د.ك.  10 �سنوات وما فوق

2 د.ك.  طلب تحويل ملكية ال�سهم

2 د.ك.  ت�سديق �سهادة االأ�سهم

تداول العمالت اآلأجنبية نقـداً 

7.3

1 د.ك  االإيداع في الح�ساب بنف�ض العملة بمبلغ اأقل من -/100 د.ك. اأو ما يعادله   

اإيداع نقدا بنف�ض ح�ساب العملة %¼

يتم �سراء العمالت االأجنبية النقدية من العمالء وذلك الإيداعها بح�ساباتهم لدى البنك بنف�ض 

العملة االأجنبية / بالدينار الكويتي اأو الدفع النقدي بالدينار الكويتي )لغير عمالء البنك(  

�سحب نقدا من نف�ض ح�ساب العملة %½

طلب اإ�سدار حوالة م�سرفية / تلك�ض مقابل الدفع 

النقدي بنف�ض العملة %¼   + اأجـور الخدمة

الخدمات الم�سرفية لالأفراد عبر اآلنترنت 8

تحويل محلي/خارجي عبر اآلنترنت 

8.1
تحويل محلي عبر االنترنت مجانًا 

تحويل خارجي عبر االنترنت مجانًا 

12 د.ك. ر�سوم البنوك المرا�سلة

اإ�سدار دفتر �سيكات عن طريق اآلنترنت بح�سب الفئة

8.2
2 د.ك. اإ�سدار دفتر �سيكات عدد 1 )10 ورقة(

5 د.ك.  اإ�سدار دفتر �سيكات )25 ورقة(

7 د.ك.  اإ�سدار دفتر �سيكات )50 ورقة(

عموآلت الح�سابات 9

عموآلت الح�سابات المجمدة/الراكدة

9.1
2 د.ك. �سهريًا، بغ�ض النظر عن ر�سيد الح�ساب 

لغاية تاريخ اإعادة تفعيل الح�ساب 

الح�سابات الراكدة/المجمدة هي الح�سابات التي لديها اأر�سدة بدون اأي ن�ساط خارجي )�سحب/

ايداع( بحيث ال يقوم العميل باإجراء اأي معامالت عليها الأكثر من �سنة من تاريخ اآخر ن�ساط على 

الح�ساب 

5 د.ك.  ر�سوم اإعادة تفعيل الح�ساب المجمد/الراكد

اإغالق الح�ساب قبل/بعد مدة محددة

9.2
اإغالق الح�ساب من خالل الفرع 

1 د.ك.  اإذا تم اإغالق الح�ساب قبل مرور 3 اأ�سهر على فتحه

اإذا تم اإغالق الح�ساب بعد مرور 3 اأ�سهر على فتحه مجانًا 

يتم تقا�سي مبلغ 2 د.ك. �سهريًا اإذا قل ر�سيد ح�ساب 

الدانة عن 200 د.ك. في اأي يوم من ال�سهـر
ر�سوم حفظ الح�ساب ال�سهرية )ح�ساب الدانه( 9.3

عموآلت ال�سهادات الم�سرفية 10

عموآلت اإ�سدار �سهادة م�سرفية / �سهادات اأخرى

10.1

5 د.ك.  �سهادة براءة ذمة 

5 د.ك.  اإ�سدار �سهادة بالمركز المالي للعميل لتقديمها لمكاتب المدققين )اأقل من 6 اأ�سهر ( 

5 د.ك.  �سهادة الم�سادقة على التوقيع

5 د.ك.  اأية �سهادات اأخرى

25 د.ك. 
اإ�سدار �سهادات للمدققين ) الأكثر من 6 اأ�سهر( 

�سهادة عن الو�سع المالي للعميل وااللتزامات، بناء على طلب العميل

عموآلت مركز خدمة العمالء الهاتفية  11

اإذا كان ملف معلومات العميل نف�سه فاإن الخدمة 

مجانية )اإذا كان للعميل توكيل/ولي اأمر( الخدمة 

مجانية. اإذا كان ملف العميل مختلف ولي�ض هناك اأي 

عالقة فاإن العمولة 1 د.ك.

عمولة التحويل بين ح�سابات بنك الخليج 11.1

عمولة اإ�سدار ك�سف ح�ساب وا�ست�سارات مختلفة 12

ن�سخة عن الوثائق

12.1

1 د.ك. عن كل وثيقة اأقل من �سنة وثائق من االأر�سيف

2 د.ك. عن كل وثيقة من �سنة ولغاية 5 �سنوات ن�سخ اإ�سافية عن ك�سف الح�ساب، ا�ست�سارات مختلفة، ووثائق اأخرى يطلبها العميل

5 د.ك. عن كل وثيقة من 5 ولغاية 10 �سنوات

10 د.ك. عن كل وثيقة اأكثر من 10 �سنوات 

عمولة طلب ك�سف ح�ساب )من الفرع، من الموقع اآللكتروني )الخدمة الم�سرفية عبر اآلنترنت(، اأو من مركز خدمة العمالء(

12.2

2.500 د.ك. عن ال�سفحة االأولى، و 1 د.ك. عن كل 
�سفحة تالية 

طلب ك�سف ح�ساب ) من الفرع، جهاز ال�سراف االآلي، الموقع االلكتروني )الخدمة الم�سرفية 

عبر االنترنت(، اأو مركز خدمة العمالء

500 فل�ض  ك�سف ح�ساب عن �سهر واحد عن طريق مركز خدمة العمالء

1 د.ك.  ك�سف ح�ساب عن 3 اأ�سهر بوا�سطة الفاك�ض عن طريق مركز خدمة العمالء

2 د.ك.  ك�سف ح�ساب عن 6 اأ�سهر بوا�سطة الفاك�ض عن طريق مركز خدمة العمالء

5 د.ك.  ك�سف ح�ساب ل�سنة واحدة بوا�سطة الفاك�ض عن طريق مركز خدمة العمالء

طلب ك�سف ح�ساب بطاقة اآلئتمان من مركز خدمة العمالء
12.3

مجاني طلب ك�سف ح�ساب البطاقة االئتمانية عن طريق مركز خدمة العمالء

عمولة تاأجيل اآلأق�ساط 13

عمولة تاأجيل اآلأق�ساط عن القرو�ض اآل�ستهالكية والقرو�ض اآلأخرى

100 د.ك. 13.1 قر�ض االإ�سكان

20 د.ك.  اأية قرو�ض اأخرى

عمولة تاأجيل على اآلأق�ساط الم�ستحقة 14

عمولة تاأجيل على اآلأق�ساط ال�سهرية )القرو�ض اآل�ستهالكية والمق�سطة(
14.1

20 د.ك.  اأية قرو�ض اأخرى

غرامة التخلف عن دفع اآلأق�ساط تطبق وفقاً لمبلغ الفئة

14.2

ر�سوم التخلف عن دفع اآلأق�ساط:

5 د.ك.  لغاية 400 د.ك. 

10 د.ك.  لغاية 800 د.ك. 

15 د.ك. لغاية 1300 د.ك. 

25 د.ك.  لغاية 2000 د.ك. 

50 د.ك.  لغاية 5000 د.ك. 

100 د.ك.  لغاية 10000 د.ك. 

180 د.ك.  اأكثر من 10001 د.ك. 

فوائد القرو�ض  15

7% قر�ض اإ�ستهالكي  15.1

7% قر�ض مق�سط  15.2

عموآلت معامالت الخزينة 16

5 د.ك.  طلب اأو تح�سيل �سندات خزينة اأو اأذونات لح�ساب العميل 16.1

5 د.ك.  �سراء/بيع �سندات/اأذونات خزانة لح�ساب العميل 16.2

25 د.ك.  اآلحتفاظ ب�سندات/اأذونات الخزانة لح�ساب العميل 16.3

50 د.ك.  اآل�ستف�سار عن معامالت تمت منذ 6 اأ�سهر اأو اأكثر  16.4

50 د.ك.  اآل�ستف�سار عن اأ�سعار ال�سرف اآلأجنبي واآليداعات الثابتة منذ 6 اأ�سهر اأو اأكثر 16.5

1 د.ك. لكل �سفحة ك�سف ح�ساب التداول بالهام�ض عن �سهر واحد 16.6

7 د.ك.  اآل�ستف�سار من قبل العميل عن عدم ا�ستالم/دفع 16.7
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