
قائمة الرسوم والعموالت لالفراد كما في يناير 2018 
بنك الكويت الوطني

الرسم املقررالبطاقات1
عموالت إصدار/ جتديد البطاقات اإلئتمانية /مسبقة الدفع / سحب آلي/ حسب البطاقة / الفئة1/1

40 د.كبطاقة الداينرز كلوب

40 د.كبطاقة فيزا الذهبية

30 د.كبطاقة فيزا كالسيك

250 د.كبطاقة فيزا بالك

40 د.كماستر كارد تيتانيوم

30 د.كماستر كارد كالسيك

50 د.ك مجاناً للسنة األولىماستر كارد الوطني اإلئتمانية تيتانيوم »لكي« لإلناث

100 د.كالوطني ماستر كارد العاملية

100 د.كفيزا بالتينيوم

100 د.كماستر كارد بالتينيوم

100 د.ك مجاناً للسنة األولىفيزا سيجناتشور

200 د.كماستر كارد وورلد إليت

175 د.كماستر كارد وورلد مايلز

5 د.كبطاقة التسوق عبر اإلنترنت
1 د.كبطاقة هدية مسبقة الدفع

5 د .ك لالصدارللعمالء احلاليني /التجديد مجانا للعمالء البطاقات االئتمانية املتعددة االغراض
احلاليني / 10 د.ك لالصدار أو التجديد للعمالء اجلدد

15 د.كبطاقة الوطني مسبقة الدفع متعددة العمالت
10 د.كبطاقة الوطني مسبقة الدفع ذات العملة االجنبية الواحدة

بطاقة الوطني متعددة األغراض املعبأة مسبقاً )Preloaded Prepaid Card( بالدينار الكويتي أو عمالت 
أجنبية

10 د.ك

بطاقات رديفة
40 د.كبطاقة الداينرز كلوب

20 د.كبطاقة فيزا الذهبية

15 د.كفيزا كالسيك
15 د.كميني كارد فيزا كالسيك

20 د.كماستر كارد تيتانيوم

15 د.كماستر كارد كالسيك
25 د.كماستر كارد الوطني اإلئتمانية تيتانيوم » لكي« لإلناث

100 د.كماستر كارد وورلد إليت

15 د.كميني كارد ماستر كالسيك
50 د.ك مجاناً للسنة األولىفيزا سيجناتشور

25 د.ك مجاناً للسنة األولىفيزا بالتينيوم

25 د.ك مجاناً للسنة األولىماستر كارد بالتينيوم

25 د.ك مجاناً للسنة األولىالوطني ماستر كارد العاملية

175 د.كماستر كارد وورلد مايلز

15 د.كبطاقة الوطني مسبقة الدفع متعددة العمالت
10 د.كبطاقة الوطني مسبقة الدفع ذات العملة االجنبية الواحدة

عمولة إصدار بطاقة إئتمانية / مسبقة الدفع / سحب ألي / بدل فاقد / تالف فيما عدا التالف بسبب2/1
جودة الطباعة )مجاناً(/ سرقة )حسب كل نوع / فئة للبطاقة(

)ATM 5 د.ك مجاناً للمرة االولىبطاقة الوطني أكسبرس )السحب األلي
5 د.ك مجاناً للمرة االولىالداينرز كلوب
5 د.ك مجاناً للمرة االولىفيزا الذهبية

5 د.ك مجاناً للمرة االولىفيزا الكالسيك
5 د.ك مجاناً للمرة االولىماستر كارد تيتانيوم
5 د.ك مجاناً للمرة االولىماستر كارد الفضية
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الرسم املقررالبطاقات1
5 د.ك مجاناً للمرة االولىفيزا البالتينيوم

5 د.ك مجاناً للمرة االولىفيزا بالك
5 د.ك مجاناً للمرة االولىماستر كارد الوطني اإلئتمانية تيتانيوم » لكي« لإلناث

5 د.ك مجاناً للمرة االولىالوطني ماستر كارد العاملية
5 د.ك مجاناً للمرة االولىفيزا سيجناتشور

5 د.ك مجاناً للمرة االولىماستر كارد وورلد إليت
5 د.ك مجاناً للمرة االولىماستر كارد وورلد مايلز
5 د.ك مجاناً للمرة االولىماستر كارد البالتينيوم

5 د.ك مجاناً للمرة االولىأمريكان أكسبرس
مجانا للعمالء احلاليني و 5 د.ك للعمالء اجلددالبطاقات االئتمانية املتعددة االغراض

5 د.كبطاقة الوطني مسبقة الدفع متعددة العمالت
5 د.كبطاقة الوطني مسبقة الدفع ذات العملة االجنبية الواحدة

)Preloaded Prepaid Card( ًبطاقة الوطني متعددة األغراض املعبأة مسبقا
بالدينار الكويتي أو عمالت أجنبية

5 د.ك

10 د.كعمولة إرسال بطاقة إئتمانية عن طريق البريد السريع3/1
عمولة سحب نقدي عن طريق البنك املصدر4/1

5% من املبلغ املسحوبالبطاقات االئتمانية

300 فلس لكل عمليةالبطاقات االئتمانية املتعددة االغراض

2.5% فوق سعر اخلصم رسوم على املبلغ املقسط خلدمة عمولة على املبلغ املدين / غير مسدد5/1
السداد املرن باإلضافة الى 0.5% شهرياً

0.75%عمولة عن التأخير بالسداد6/1
بحد أدنى 3.5 د.ك شهرياً

5 د.ك شهرياًعمولة مقابل الزيادة املؤقتة حلد البطاقة اإلئتمانية7/1
3 د.ك لكل عملية حتويلعمولة خدمة التحويل النقدي السريع من البطاقات اإلئتمانية8/1
عمولة اصدار/ جتديد /بدل فاقد / إعادة تعبئة للبطاقة مسبقة الدفع )الدينار الكويتي / 9/1

العمالت االجنبية(
1.5 د.ك لكل عملية إعادة تعبئة للبطاقة مسبقة الدفع

10/1”NBK Miles Program“ 175 د.كرسوم االشتراك ببرنامج مايلز الوطني

5 د.كرسم خدمة تعديل احلد االئتماني للبطاقة االئتمانية11/1
بطاقة الوطني مسبقة الدفع متعددة العمالت وبطاقة الوطني مسبقة الدفع ذات العملة 12/1

األجنبية الواحدة
3 د.كرسوم اصدار رقم سري جديد عن طريق الفرع

750 فلسرسوم سحب نقدي من اجهزة السحب االلي التابعة لغير مصرفنا داخل او خارج الكويت

رسوم تعبئة لكل عملية حتويل )loading & unloading( فيما بني احلسابات و البطاقات ، او فيما بني
احملافظ املتعددة العمالت داخل البطاقة

1.5 د.ك

13/1)Preloaded Prepaid Card( بطاقة الوطني متعددة األغراض املعبأة مسبقًا
1 د.كرسوم سحب نقدي من اجهزة الصراف االلي خارج الكويت

3 د.كرسوم اصدار رقم سري جديد عن طريق الفرع
14/1”Wearable“ أدوات السداد البديلة

 :)Smart Chip( رسوم إصدار ألدوات سداد ذات الشريحة الذكية
25 د.كملصق ذكي للهاتف النقال

25 د.كإسورة ذكية

:)Smart Chip( رسوم جتديد سنوية ألدوات سداد ذات الشريحة الذكية
10 د.كملصق ذكي للهاتف النقال

10 د.كإسورة ذكية
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احلواالت املصرفية2
5 د.ك باإلضافة الى 4 د.ك رسوم تغطية للعمالت األجنبيةعمولة حتويل محلي بالدينار الكويتي / سويفت بالعمالت األجنبية أو بنفس العملة األجنبية1/2
9 د.كعمولة حتويالت خارجية )سويفت( مباشرة بعملة البلد لعمالء البنك / لغير عمالء البنك2/2
5 د.كعمولة إلغاء حتويل / سويفت / حوالة بريد3/2
8 د.كعمولة تعزيز إصدار / إلغاء حوالة / سويفت بناء على طلب العميل4/2
5 د.كعمولة إصدار حوالة مصرفية / لعمالء البنك / غير عمالء البنك5/2
6 د.ك لدى تقدمي احلوالة القدميةعمولة إصدار حوالة مصرفية حتت الطلب بعد تقدمي احلوالة األصلية أو دون تقدميها6/2

12 د.ك دون تقدمي احلوالة القدمية
5 د.كعمولة إلغاء / إيقاف حوالة مصرفية بناء على تقدمي احلوالة األصلية7/2
5 د.كعمولة إيقاف صرف احلوالة املصرفية حتت الطلب / سويفت8/2
5 د.ك ، باإلضافة إلى مصاريف التلكس بحيث ال تتجاوز عمولة إلغاء إيقاف صرف احلوالة / سويفت / حوالة بالبريد9/2

7 دينار
4 د.كعمولة خاصة بتغطية حتويل / سويفت لعملة مختلفة عن عملة البلد املرسل اليها10/2
5 د.ك - بواسطة بنوك مراسلةعمولة حوالة مصرفية حتت الطلب مسحوبة بواسطة بنوك مراسلة / شركة صرافة11/2

10 د.ك - بواسطة شركة صرافة
0.001 على املبلغ احملول )2 دينار كحد أدنى - 5 دينار كحد أقصى(عموالت احلواالت الواردة12/2

+ 0.25% في حال الدفع النقدي بالعملة االجنبية

مصاريف التلكس فقطحتويل / سويفت مت استالمها وحتويلها الى بنوك محلية / خارجية بالعملة األجنبية وبالدينار الكويتي13/2
أو

سعر الصرف التبادلي )cross rate( + مصاريف التلكس 
في حال حتويلها للخارج بعملة أجنبية أخرى

عموالت حتصيل وتداول الشيكات األجنبية14/2
7 د.كسندات أجنبية مرسلة للتحصيل

يتم استقطاع رسوم التحصيل مقدما- في حالة تقدمي أكثر 
من شيك واحد بإسمني مختلفني / مسحوبني على بنكني 

مختلفني فإن كل شيك في هذا احلالة يعامل معاملة منفصلة
0.003 من مبلغ الشيكات جتارية )متداولة / مرسلة شيكات جتارية )متداولة / مرسلة للتحصيل( مقيدة حلساب بالدينار الكويتي/ بالعملة األجنبية

للتحصيل( مقيدة حلساب بالدينار الكويتي/ بالعملة 
األجنبية باإلضافة إلى 1 دينار رسوم بريد + 7 دينار تلكس

ما يعادل 0.003 بالدينار باإلضافة إلى 2 دينار رسوم بريد سندات أجنبية للتداول مدفوعة نقداً من حساب الدينار الكويتي
+ 1 دينار لكل معاملة

ما يعادل 0.003 بالدينار باإلضافة إلى 2 دينار أجور بريدية سندات أجنبية للتداول مدفوعة نقدا بنفس العملة األجنبية أو مسجلة حلساب العملة نفسها
+ 1 دينار لكل معاملة + 0.25 % للعملة األجنبية نقدا

أوامر الدفع الدائمة3
5 د.كعمولة إنشاء أوامر تعليمات مستدمية داخل البنك1/3

10 د.ك لصالح قطاع الشركات املالية و التجارية
2 د.ك. للشركات أعالهعمولة شهرية على األمر املستدمي داخل البنك / للبنوك احمللية / الشركات احمللية2/3
5 د.كعمولة إنشاء أوامر تعليمات مستدمية لتغطية احلسابات )سويب(3/3
500 فلسعمولة حتويل من حساب العميل الي حساب آخر له أو عميل أخر في البنك4/3

محلية : 5 د.ك باإلضافة الى 4 د.ك رسوم تغطية للعمالت عمولة حتويالت محلية أو خارجية / سويفت5/3
األجنبية

خارجية: 9 د.ك مباشرة بعملة البلد باإلضافة الى 4 د.ك 
رسوم تغطية لعملة مختلفة عن عملة البلد املرسل اليها

1 د.كعمولة حتويل الى جهات خيرية وجمعيات النفع العام6/3
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الشيكات4
2 د.ك )دفتر 10 ورقة(عمولة إصدار دفاتر شيكات1/4

5 د.ك )دفتر 25 ورقة(
1 د.كعمولة إلغاء دفتر شيكات )إذا لم يستلمه العميل في غضون - شهر(2/4
1 د.كعمولة إلغاء دفتر شيكات مفقود3/4
5 د.كعمولة إيقاف صرف شيك4/4
5 د.ك - أمر دفع مضمونعمولة إصدار أمر دفع مضمون / شيك مصرفي مصدق / أمر دفع نقدي5/4

10 د.ك - شيك مصدق
2 د.كعمولة إلغاء أمر دفع مضمون / شيك مصرفي مصدق / أمر دفع نقدي6/4
10 د.ك - لعدم كفاية الرصيدعمولة شيك مرجتع لعدم كفاية الرصيد أو ألسباب أخري7/4

5 د.ك - ألسباب أخرى
2.5 د.ك للشيك مع اعفاء العمالء من كبار السن )60 عام رسم الصرف النقدي للشيك الذي تبلغ قيمته 10 آالف د.ك فأكثر8/4

فأكثر( وذوي االحتياجات اخلاصة
صناديق األمانات5

خزائن اإليداع/ خدمة العهدة مغلفات تؤجر سنوية للعمالء لإلحتفاظ بأوراق خاصة لدى ادارة اخلزينة 1/5
الرئيسية

25 د.ك لكل مغلف

عمولة إيجار صندوق أمانات حسب احلجم/النوع/املدة2/5
)A( 30 د.ك سنوياًحجم

)B( 50 د.ك سنوياًحجم
20 د.ك ملدة ثالثة شهور
10 د.ك ملدة شهر واحد

)C( 100 د.ك سنوياًحجم

)X Large( 200 د.ك سنوياًحجم

)SUPER( 250 د.ك سنوياًحجم

50 د.كعمولة فقدان / تلف / كسر املفتاح3/5

50 د.كالتأمني على املفتاح الثانوي للصندوق4/5

عموالت على خدمات أخرى6
عمولة على عملية السحب النقدي من داخل الفرع ملبلغ 2000 د.ك أو أقل ملن لديهم بطاقة سحب 1/6

آلي وتلغى العمولة في حال كان جهاز السحب اآللي معطل، ويستثنى من العمولة كبار السن، املعاقني ، 
املكفوفني واألميني.

2 د.ك

عمولة السحب النقدي و/أو اإلستفسار عن الرصيد عبر أجهزة السحب اآللي من خالل بنوك محلية أو 2/6
خارج دولة الكويت

100 فلس لكل عملية سحب محلية
50 فلس لكل عملية إستفسار محلية

عمولــة إيـــــداع أو سحــب نقــدي لعمــــالت دول مجلس التعـــاون اخلليجــــي / عملــة أجنبيــة من حســـاب 3/6
لنفس العملة

0.5% لإليداع النقدي
0.25% للسحب النقدي

500 فلس - الى حساب أفرادعمولة حتويل من حساب الى حساب آخر لدى البنك )أفراد/ شركات(4/6
1 د.ك - الى حساب شركات

5 د.كعمولة إصدار توكيل مصرفي5/6
20 د كعمولة إرسال طرد بريد دولي6/6

عمولة سداد إشعارات اجلمارك خصمًا من حساب العميل / بالدفع النقدي / لغير عمالء البنك / 7/6
بالعملة األجنبية للبنوك احمللية

3 د.ك لكل إشعار لعمالء البنك
10 د.ك لكل إشعار لغير عمالء البنك

10 د.ك في السنةعمولة إنشاء وجتديد خدمة الرسائل القصيرة8/6
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رسوم خاصة بخدمة التداول االلكتروني لألسهم7
عمولة خدمة التداول اإللكتروني لألسهم في سوق الكويت لألوراق املالية / األسواق األمريكية / 1/7

باإلنترنت / الهواتف الذكية
2.1 د.ك لكل معاملةخدمة تداول االسهم الكويتية مع الشركة الكويتية للتمويل

24.95 دوالر امريكى لكل صفقة لغاية 1000 سهمخدمة تداول االسهم عن طريق االنترنت
0.03 دوالر امريكى لكل سهم فى الصفقة اذا كانت الكمية 

اكثر من 1000 سهم
4% من املبلغ املتداول إذا كان سعر السهم اقل من دوالر او 

24.95 $ ايهما اكثر

30 دوالر أمريكي لكل صفقة - اضافة 2 دوالر لكل عقدعقود تداول اخليار

5 دوالر أمريكي رسوم شهريه على احلساب الذى لم تتم احلساب الراكد
فيه ايه عمليه بيع/شراء

10 دوالر أمريكي لكل عمليةاعادة التنظيم االجبارية
حسب سعر الشراء النقديشراء الدوالر األمريكي واجلنيه اإلسترليني وعمالت دول مجلس التعاون

اخلدمات االلكترونية لالفراد8
عموالت متعلقة باحلسابات9

2 د.ك )احلد األدنى احلالي للرصيد 200 د ك(عمولة على احلد االدنى للرصيد حلساب اجلوائز1/9
5 د.كعموالت احلسابات املجمدة )تسوية / اغالق /حتريك(2/9

2 د.ك شهريا لكافة احلسابات املجمدة
5 د.كعمولة إغالق حساب قبل مضي 6 شهور على فتحه3/9
عمولة خاصة باحلسابات التي عليها إمتيا ا زت في حال عدم اإللت ا زم بشروط تلك احلسابات ملدة 3 4/9

شهور متتالية
25 د.ك شهرياًعمالء الذهبي

50 د.ك شهرياًعمالء قطاع اخلدمات املصرفية املميزة

احلسابات املشتركة5/9
100 د.كرسوم فتح احلساب املشترك

50 د.ك شهرياًرسوم اإلحتفاظ باحلساب املشترك

عموالت الشهادات املصرفية10
عمولة إصدار شهادة مصرفية / شهادات اخرى1/10

5 د.كشهادة براءة ذمة / التزامات
5 د.كشهادة تدقيق )للشركات(

5 د.كشهادة رصيد
5 د.كشهادة تصديق توقيع

2 د.كشهادة تصديق لشهادات أسهم
5 د.كأية شهادات أخرى تصدر بناء على طلب العميل

عموالت مركز خدمة العمالء الهاتفية11
500 فلسخدمة السداد الفوري للبطاقة االئتمانية عن طريق اخلدمة الهاتفية1/11

عموالت كشف حساب واشعارات12
عمولة صورة من مستند1/12
عمولة كشف احلساب من املوقع اإللكتروني/ اخلدمة املصرفية الهاتفية / الفرع حسب الصفحة / 2/12

الصفحات الالحقة
1 د.ك لكل صفحة - أقل من سنة

5 د.ك لكل صفحة - أكثر من سنة وحتى 10 سنوات
10 د.ك لكل صفحة - عشر سنوات أو أكثر

1 د.كعمولة طلب صورة كشف حساب / شيكات حسب املدة3/12
1 د.ككشف حساب البطاقات اإلئتمانية عبر مركز خدمة العمالء4/12
1 د.كعمولة صورة من قسيمة املبيعات لبطاقات اإلئتمانية / السحب اآللي5/12
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قائمة الرسوم والعموالت لالفراد كما في يناير 2018 
بنك الكويت الوطني

عمولة تأجيل سداد القسط13
15 د.ك القروض اإلستهالكيةعمولة تأجيل سداد قسط القرض االستهالكي/ أو أي قروض أخري1/13

عمولة تأخير سداد األقساط املستحقة14
0.125% بحد أدنى 5 د.ك شهرياًغرامة تأخير سداد االقساط تطبق حسب فئة املبلغ املتأخر1/14

عموالت عمليات اخلزينة15
عموالت اخلدمات القانونية16
عموالت اخرى17

عمولة 0.5 % على مبلغ الشيكات حتى 25000 ديناراصدار شيكات سياحية نقدًا / خصم من حساب بالدينار الكويتي1/17
و0.25 % ملا فوق 25000 دينار

عمولة 0.5 % على مبلغ الشيكات حتى 25000 ديناراصدار شيكات سياحية نقدا / خصم من حساب بنفس العملة األجنبية2/17
و0.25 % ملا فوق 25000 دينار

باإلضافة الى 0.5% عمولة على النقد األجنبي
حسب االتفاق مع شركات التقييم العقاريرسوم تقييم القرض االسكاني3/17
حسب سعر البيع النقديمبيعات الدوالر االمريكي واجلنيه االسترليني وعمالت دول مجلس التعاون4/17
حسب سعر البيع/ الشراء النقديعمالت اخرى غير املذكورة اعاله )فروع الفنادق(5/17
1 د كاشعار بالعملة االجنبية للبنوك احمللية6/17
1 د ك لكل راتب يتم حتويله آلياً من خالل نظام بوابة الرواتبمترير الرواتب7/17

2 د ك لكل راتب يتم حتويله يدوياً من خالل إدارة الرواتب
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