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أوامر الدفع الدائم
-/2 د.كرسوم تؤخذ مرة واحده لدى انشاء امر دفع للشركات الكبيره1

خدمات اخرى
-/5 د.كديسك او تقرير للشركات1
-/1 د.ك عن كل معاملةالرسوم على الرواتب التى يتم تنفيذها يدويا2
-/2 د.ك شهريا )حتصل من أرباب العمل(غرامة التأخير في اإلبالغ عن استقالة أو إنهاء خدمات العمال3
-/1 د.كرسوم اعادة اصدار بطاقة سحب الي حلساب العامل – بدل فاقد4

عمولة حجز شهادات األسهم لدى البنك خاصة بأعضاء مجالس 5
-/10 د.ك عن كل شهادةالشركات )بناء على تعليمات وزير التجارة(

-/2 د.كالرد على استفسار عن حساب شركات حتت التصفية واحلراسة القضائية6
وفق الترتبيات املعمول بها مع التاجرعمولة أجهزة نقاط البيع7
وفق الترتبيات املعمول بها مع التاجرعمولة بوابة الدفع االلكتروني8

التسهيالت االئتمانيه النقديه
بحد اقصى 30 د.كرسوم حواالت حق1
حتتسب بحد اقصى )0.25%( في حال طلب متديد تاريخ  االستحقاقرسوم متديد2
بحد اقصى 500 د.كرسوم قانونية على توثيق عقود التسهيالت3
بحد أقصى  0.25% رسوم سداد مبكر4
وفقاً للترتيبات التى تتم مع العمالءالقروض التجارية املمنوحة  لتمويل املشاريع الكبرى ذات الطبيعة اخلاصة 5

حتتسب بواقع 0.5% على إجمالي التسهيالت االئتمانية نظير إعادة هيكلة تلك التسهيالت أو جدولتها لتتناسب مع إحتياجات رسوم إعادة جدولة / هيكلة التسهيالت6
العميل وظروفه املالية .

 -/30 حتتسب بواقع -/30 د.ك نظير إعداد كتب شطب الرهن والطوابع والتوثيق لكل معاملة يتم إلغاءها أو شطبها.رسوم إلغاء وشطب الرهونات7
 -/10 حتتسب بواقع -/10 د.ك عن كل شهادة توصية و/أو مصادقة تدقيق  تصدر لصالح العميل بناءا على طلبه اخلاص بذلك.رسوم شهادات توصية ومصادقات تدقيق8
0.5% سنوياًحد تسهيالت السحب على املكشوف9

جتاوز على حد تسهيالت السحب على املكشوف )مبوجب 10
0.5% سنوياً على الرصيد املتجاوزموافقةإئتمانية مؤقتة(

التسهيالت االئتمانيه غيرالنقديه
أواًل- عموالت / رسوم عامة لالدارة

-/5 د.ك. لكل معاملة مثل فتح أو تعديل اعتماد مستندي أو إصدار خطاب ضمان أو تبليغ اعتماد تصدير أو مصاريف بريد1
مستندات حتصيل.

-/30 د.ك حد أدنى لالعتمادات و الكفاالت احمللية بواسطة السويفت أو التلكس.تسليم بالبريد السريع أو السويفت2
-/40 د.ك. لالعتمادات و الكفاالت اخلارجية بواسطة السويفت.

-/3 د.ك تلكس او سويفت محلي3
-/10 د.ك أو حسب التكلفة ايهما اعلىتلكس او سويفت / خارجي فاكس4
-/5 د.ك رسوم إصدار شهادات5
-/2 د.ك عمولة اصدار نسخة اصلية ثانية/اشعار6

استنساخ مستند7
أقل من ستة أشهر -/1 د.ك. عن كل صفحة
أكثر من ستة أشهر -/5 د.ك. عن كل صفحة

خمسة أعوام لغاية 10 أعوام  -/10 د.ك. عن كل صفحة
الكثر من 10 أعوام   -/20 د.ك. عن كل صفحة

25 .0 % مقطوعة - بحد ادنى - 50 د.ك يدفعها املتنازل مقدماتنازل عن العوائد - اعتمادات/ضمانات8
-/50 د.ك او حسب التكلفة ايهما اعلىمعاجلة حاالت خاصة/ استعالم9
-/2 د.ك عن كل اسم بحد أقصى -/5 د.كتدقيق أسماء الشركات املقاطعه10
-/5 د.ك. عن كل كمبيالة متويل.إعادة معاجلة إعادة متويل للسندات11

متابعة ومعاجلة سجالت االعتمادات والكفاالت والتعهدات االخرى 12
-/100 د.ك بالسنة أو جزء من السنة.التى الحتتوي على تاريخ انتهاء صالحية.

ثانيًا - الكفاالت
نيابة عن بنوك خارجية وشركات التأمني من الدرجة االولى1

وفق الترتيبات املعمول بها مع املراسلني اخلارجيني كفاالت املناقصات/اجناز/صيانة/ضمان نهائي/دفعة مقدمة1.1

عند زيادة املبلغ و/أو متديد الكفالة تطبق االسعار وفق الترتيبات املعمول بها مع املراسلني اخلارجيني مع إضافة  التعديالت العامة1.2
15 د.ك معاجلة

كفاالت بناء على طلب عمالء البنك2
0.0625% لكل شهر أو جزء منه و بحد أدنى ثالثة أشهر على أن ال تقل العمولة عن -/35 د.ك. و تطبق على جميع كفاالت مناقصة2.1

الكفاالت سواء بتغطية أو بدون تغطية نقدية كاملة.

0.125% لكل شهر أو جــزء منه و بحد أدنــى -/35 د.ك. وتطبق على كل هذه الكفاالت سواء بتغطية أو بدون كفالة اجناز/ كفاالت أخرى2.2
تغطية نقدية كاملة.

كفالة صيانة / حجز نهائي الضمان / دفعة مقدمة2.3
أ(  بدون تغطيــة نقدية كاملة : تكون العمولة 0.25% لكل شهر أو جزء منه  )3% سنوياً( بحــد ادني -/35  د.ك. 

ب( في حالـة وجـود تغطية نقدية كاملة: تكــون العمـولة 0.125% لكل شهــر أو جــزء منــه  )1.5% سنوياً( بحــد أدنى 
-/35  د.ك. 

كفاالت شراء واعتماد ضمان2.4
1.75% لألشهر الثالث األولى كحد ادني و بعدها 0.25% لكل شهر أو جزء منه، و بحد أدنى -/50 د.ك. )%4 

سنويا(.
    و تطبق هذه العمولة على كل كفاالت و اعتمادات الضمان سواء بتغطية أو بدون تغطية نقدية كاملة.

2.5
أ

تعديالت بناء على طلب العميل
تخضع ملا ورد اعاله بحد ادنى -/20 د.كمتديد الصالحية

كما في اعالهزيادة املبلغب
تطبق )أ( و )ب( بحد ادنى -/20 د.كمتديد الصالحية و زيادة املبلغج
-/20 د.ك - مقطوعةالتعديالت االخرىد
-/15 د.ك تضاف على اي تعديل معاجلةهـ

1% في السنة و اي جزء منها - احلد االدنى -/50 د.ككفاالت السيارات2.6
2% في السنة - احلد االدنى -/100 د.ككفاالت شركات التامني مبوجب قوانني التأمني  الكويتية2.7

2% في السنة - احلد االدنى -/25 د.ك شريطة وجود تغطية نقدية كاملة وفي حالة عدم وجود تغطية نقدية كاملةكفاالت الهواتف2.8
 تضاف -/10 د.ك في حال االصدار او / و التمديد ) ال تنطبق على موظفي البنك االهلي(

-/30 د.ك على ان تغطي نقدياً 100%كفاالت لصالح السفارات للخدم2.9

كفاالت الضمانات عند اصدار بنك لضمان لصالح بنك اخر 2.10
مع طلب منح تسهيالت ائتمانية

أ( 1.75 % الول ثالثة اشهر كحد ادنى للمدة بعدها  0.250% عن كل شهر او  جزء منه احلد االدنى -/100 د.ك 
)4% سنويا(. 

ب( ضمان مقابل هامش نقدى بنسبة 105% :  0.125 % للثالثة اشهر االولى كحد انى للمدة-بعدها 0.25% في 
الشهر او جزء منه وملدة 3 أشهر على األقل وبحد أدنى 100 د.ك. )1.5% سنوياً(.

كفاالت الشحن2.11
أ( -/35 د.ك للعمالء احملليني باإلضافة إلى 10 د.ك. لكل 3 أشهر إضافية فى حال عدم تقدمي العميل ملستند 

الشحن األصلى بعد إنقضاء مدة الشهرين من تاريخ اإلصدار.
ب( أما الكفاالت الصادرة نيابة عن البنوك األجنبية حتتسب عمولة بسعر 0.125% شهرياً وملدة 3 شهور كحد أدنى 

أو جزء منهما وبحد أدنى 100 د.ك. 

2.12

كفاالت خارجية
رسوم معاجلة الكفاالت املستلمة من اخلارج

-/60 د.ك  - مقطوعة)حيث ال يوجد التزام(

-/60 د.ك  - مقطوعةتبليغ كفالة
-/60 د.ك  - مقطوعةتعديل كفالة

كما فى كفاالت اإلجناز أو الشراء أو املناقصات حسب سياق النص، على إال تقل العمولة عن 100 د.ك. مقطوعة لكل 3 أشهر أو كتاب تعهد2.13
جزء منها.  ويعتمد اعتماد العمولة لنوعية املخاطر وحجمها.

-/25 د.ك مقطوعة باالضافة الى -/5 د.ك مصاريف بريدتسوية مطالبات املستفيدين2.14
-/20د.ك مقطوعة إضافة إلى مصاريف اإلصدار كما هو مذكورخطابات ضمان صادرة لتمويل عقد مشاريع خارج دولة الكويت2.15

ثالثًا - اعتمادات تصدير
اعتمادات مستنديه / ضمان / نظيفة1

-/30 د.ك مقطوعةعمولة إخطار1.1

0.125% لكل شهر أو جزء منه ملدة شهرين كحد أدنى. احلد األدنى للرسوم -/60 د.ك. أيهما أعلى و ذلك حسب خطورة الوضع عمولة تأكيد أو تعزيز1.2
السياسي أو االقتصادي للبلدان.

أخرى2
بحد ادنى -/20 د.كعمولة تعديل2.1
0.25% مقطوعة - بحد ادنى -/ 35 د.كعمولة تفاوض2.2
0.125% مقطوعة - بحد ادنى -/30 د.كمستندات مرسلة للتحصيل2.3

مستندات اطالع مرسلة للموافقة مبوجب اعتماد2.4
0.250% مقطوعة على قيمة املستند - بحد ادنى -/50د.كمعزز قد انتهت صالحيته

-/20 د.ك الغاء اعتماد2.5
-/20 د.ك عن كل تقدميرسوم معاجلة خالف على االعتماد2.6
-/25 د.ك عن كل مطالبة إذا كانت املصاريف على عميل البنك ، أما إذا كانت على املراسل -/30 د.كرسوم حتويل2.7
-/30 د.ك عن كل حوالة .رسوم خصم2.8

2.9
رسوم قبول: 

اعتمادات مؤكدة

اعتمادات غير مؤكدة

0.125% لكل شهر أو جزء منه وبحد أدنى -/30 د.ك أيهما اعلي وذلك حسب خطورة الوضع السياسي أو االقتصادي للبلدان، و 
إذا كان التأكيد على حساب فاحت االعتماد تكون العمولة املقطوعة -/60 د.ك كحد أدنى.

0.125% كحد أدنى-/30 د.ك أيهما اعلي.

0.125% لكل شهر أو جزء من الشهر و بحد أدنى -/30 د.ك. وذلك حسب خطورة الوضع السياسي أو االقتصادي للبلدان، وإذا متديد تاريخ األستحقاق لسندات اعتمادات القبول2.10
كانت عمولة التعزيز على حساب فاحت االعتماد تكون العمولة -/60 د.ك. كحد أدنى إضافة إلى -/15 د.ك. رسوم معاجلة.

التعويض عن الضرر مقابل السماح بعدم تقدمي جزء او كامل 2.11
املستندات.

-  100 د.ك. عن كل 3 شهور او جزء منها وكحد اقصى 6 أشهر.
-  2.500 د.ك. عن كل 3 شهور او جزء منها فى حالة النواقص من املستندات لم تقدم فى الربع السنة الثالث من تاريخ إصدار 

شهادة التعويض عن الضرر .

2.12
تعويض عن التبادل

في حالة حتويل قيمة خطاب اعتماد التصدير بالعملة األجنبية خارج 
الكويت، تطبق السياسة اخلاصة بتعويض سعر الصرف 

0.25%عمولة - حد ادنى -/25 د.ك

سعر ليبور ملدة ثالثة اشهر السائد في تاريخ التسوية زائد 2.5%)احلد األدنى الذى فائدة عن فترة العبور) الفترة األنتقالية (2.13
حتتسب عليه الفائدة هو 5 أيام ( على أال تقل العمولة عن ما يعادل 100 دوالر امريكى.

2.14
اعتماد قابل للتحويل

اذا طلب املستفيد األول حتويل خطاب اإلعتماد ملستفيد آخر آو 
ملستفيدين آخرين )حتويالت جزئية أو متعددة(

0.25% عمولة مقطوعة لكل عملية حتويل كحد أدنى:
1( -/60 د.ك. للتحويل الكامل.

2( -/60 د.ك. للتحويل األول كحد أدنى و لكل عملية حتويل تلي -/30 د.ك.
3(  يضاف على ما هو متبع في الفقرتني )أ،ب( عمولة -/25 د.ك. مقطوعة في حال إذا كان االعتماد معزز.

عمولة -/30 د.ك باالضافة الى أى مصاريف اخرى.معاجلة املستندات فى حال كون البنك بنك غير مسمى.2.15

رابعًا - اعتمادات استيراد

0.75% لألشهر الثالثة األولى كحد ادني و 0.25% بعدها لكل شهر أو جزء منه و بحد أدنى -/50 د.ك. )3% سنويا(.و تطبق على عمولة فتح اعتمادات محلية أو نظيفة1
جميع االعتمادات النظيفة و احمللية سواء بتغطية أم بدون تغطية نقدية بالكامل.

اعتمادات مستندية / ضمان / نظيفة2
0.125% بالشهر او جزء منه - احلد االدنى 3 شهور - احلد االدنى للرسوم -/30 دك عمولة فتح اعتماد  2.1
0.125% بالشهر او جزء منه - احلد االدنى 3 شهور - احلد االدنى -/30 د.كزيادة قيمة االعتماد2.2
0.125% بالشهر او جزء منه - لفترة التمديد - احلد االدنى-/30 د.كزيادة فترة االعتماد2.3

0.125% بالشهر او جزء منه ) احلد االدنى ثالثة اشهر( - نفس السعر املطبق في )2.2( و )3.2( اعاله.احلد االدنى للرسوم زيادة املبلغ و متديد الصالحية2.4
-/30 د.ك

-/20 د.ك مقطوعة )تلغي هذه العمولة في حالة وجود زيادة باملبلغ او لفترة حيث تسري العمولة )2.2( و )3.2( و )4.2( اعاله.تعديالت اخرى2.5

إذا كانت العمولة حلساب اآلمر: احلد االدنى -/25 دك احلد االعلى -/45 دك لكل حتويل او القيمة الفعلية إذا كانت اكثر مصاريف التحويل / الدفع2.6
بالنسبة لالعتمادات احمللية  0.25% عمولة دفع احلد االدنى -/10د.ك اما إذا كانت على ح/ املستفيد حد ادنى -/20 دك

-/20 د.ك مقطوعة في حالة عدم استخدام االعتماد نهائياًمصاريف الغاء اعتماد لم يستخدم2.7

التفويض بتداول مستندات للقبول أو للتحصيل مبوجب اعتماد انتهت صالحيته: 0.25% مقطوعة و كحد أدنى -/50 د.ك. )إما التفو يض بتداول اعتماد انتهت صالحيته2.8
يطالب بها أو تخصم من القيمة(.

تستقطع من اآلمر دون أي اضافة اال في حالة نص اعتماد ان تكون على حساب املستفيد يستوفيها البنك املراسل من املستفيد مصاريف البنك املراسل2.9
في حالة رفض املستفيد دفع مصاريف البنك املراسل تستوفي من اآلمر.

-/10 د.ك تتضمن قيمة الرسالة للبنك الدافع )تلكس او سويفت( - في حالة التعديل -/5 دكمصاريف اصدار تفويض بالدفع للبنك الدافع2.10

االعتمادات املستندية 3

الفائدة على السحوبات املسددة بالعمالت االجنبية3.1
أ. سعر خصم الفائدة املتعارف عليه بني البنوك )ليبور( تضاف عليه %2.5

حتتسب من تاريخ التداول حتى تاريخ تسديد اآلمر للسحب.
ب. تعويض باملقابل 0.25% في حالة ان العملة االجنبية لم تشتري

بواسطة البنك )ميكن الغاء هذه العمولة بقرار من االدارة( - بحد ادنى -/15 د.ك 
0.5 )باأللف( لكل شهر أو جزء منه من تاريخ وصول الشحنة و حتى تاريخ سداد قيمة السند و بحد أدنى -/30 د.ك.الـتأمني ضد احلريق3.2

-/30 د.ك او ما يعادلها بالعملة االجنبية )عملة االعتماد( تخصم من حساب مصاريف معاجلة اخلالفات بشأن املستندات3.3
املستفيد باالضافة الى مصاريف التلكس.

0.375% مقطوعة و بحد أدنى -/50 د.ك إذا كان التجاوز ضمن التسهيالت املمنوحة ، 60 د.ك إذا كان التجاوز يتخطى حدود عمولة التجاوز في السحب على قيمة االعتماد3.4
التسهيالت املمنوحة.

-/50 د.ك وتلغى مصاريف املراسالت بالتلكس او السويفت اخلاصة بهذه العملية و تستقطع من املستفيدعمولة تفويض بنك غير مفوض بالتداول3.5

0.125% عمولة قبول لكل شهر او جزء منها على فترة االجل  احلد االدنى -/15د.ك في حال كانت علىحساب اآلمر او -/25 مصاريف قبول اعتمادات مؤجلة السداد3.6
د.ك في حال كانت على حساب املستفيد.

0.250 فلس لكل طرد-حد ادنى -/5 د.ك - حد اقصى -/15 د.كمصاريف الطرود البريدية او اجلوية3.7
-/5 د.ك  مصاريف اخلطوط اجلوية الكويتية3.8
-/15د.ك جتيير املستندات لصالح االمر3.9
إذا كانت املصاريف علىحساب املستفيد، حتسب على اساس 0.25% مقطوعة على املبلغ - احلد االدنى -/25 د.ك.مصاريف تداول مبوجب اعتماد صادر من قبلنا3.10

0.125% عمولة قبول لكل شهر أو جزء منه من تاريخ االستحقاق السابق و حتى تاريخ السداد و بحد أدنى -/30 د.ك. إضافة طلب متديد فترة استحقاق السحوبات3.11
إلى -/15 د.ك. رسوم معاجلة.

التكلفة الفعلية باإلضافة الى مبلغ 10 د.ك. للمتابعه.تغطية تأمني اعتمادات بواسطة البنك3.12
-/30  د.ك. مقطوعة عن كل خصم كمبيالة.رسوم خصم كمبيالة 3.13
اعتمادات مستندية بشروط استثنائية3.14

-/10 د.ك مقطوعةاعتماد قابل للتحويلأ
-/20 د.ك مقطوعةبوليصة شحن صادرة من مندوب وكيل الشحنب
-/20 د.ك مقطوعةبوليصة شحن صادرة من القبطان )مستأجر السفينة(ج
-/20 د.ك مقطوعةبوليصة خالية من شروط الشحن أو مختصرة الشروطد
-/20 د.ك مقطوعةبوليصة شحن تفيد بأن البضاعة محملة على ظهر الباخرة وليس بداخلهاه

فتح اعتماد باسم طرف ثالث غير صاحب التسهيالت اإلئتمانية أو و
-/20 د.ك مقطوعةفي حال كان املستفيد أو البضاعة خارج الكويت

خامسًا - سحوبات التحصيل
سحوبات  حتصيل واردة من اخلارج1

0.125% - بحد االدنى -/20 د.ك عمولة مستدات1.1
0.125% بحد أدنى -/20 د.ك.عمولة مستدات نظيفة1.2
-/20 د.ك لكل حتويلمصاريف البنك الدافع1.3
0.250 فلس لكل طرد -بحد أدنى5 د.ك -  بحد اقصى -/15 د.كمصاريف طرود جوية او بريدية1.4
-/30 د.ك جتيير مستندات حتصيل1.5
-/10 د.ك  للمدة املتفق عليها وتزيد بنفس املقدار فى حال التمديد.عمولة حفظ مستندات حتصيل1.6
-/5 د.ك  مصاريف اخلطوط اجلوية الكويتية1.7
بسعر 0.25% في حال عدم الشراء من البنك. احلد االدنى -/15 د.كمستندات حتصل بالعملة االجنبية1.8
0.5 )باأللف( لكل شهر أو جزء منه من تاريخ وصول السفينة و حتى تاريخ دفع السند و بحد أدنى -/30 د.ك.تأمني على البضائع - مؤمنة ضد احلريق1.9
كمبياالت مستحقة2

2.1
في حال ظلت كمبيالة اطالع نظيفة بدون سداد ملدة شهرين بعد 
التقدمي او كمبيالة الجل غير مقبولة ملدة شهرين بعد التقدمي او 

تظل غير مدفوعة ملدة شهرين بعد االستحقاق
تفرض عمولة إضافية  بحد ادنى 0.125% سنوياً بحد ادنى -/20 د.ك. شهريا تفرض على الساحب و في حالة عدم قبول 

الساحب دفع املبلغ تفرض على املرسل.

تفرض رسوم كاملة على املرسل. تعاد املستندات في حالة وصول الرسوم مقدماًرد املستندات / احلواالت املقبولة2.2
السندات املقبولة املضمونة3

في حال طلب ضمان بنكي لضمان سداد قبول 
الكمبياالت في تاريخ االستحقاق

أ( اذا كانت العمولة على العمالء احملليني:  0.125% في الشهر او جزء منه على أال تقل العمولة عن 30 دينار.
ب( اما اذا كانت العمولة على املراسل: 0.125% بالشهر او جزء منه على أال تقل املدة عن شهرين و التقل العمولة عن 50 دينار.

 تفرض 50 د.ك كحد ادنى.

متديد تاريخ االستحقاق للكمبياالت املقبولة4
0.0625% مقطوعة لكل متديد وبحد أدنى -/20د.ك سندات حتصيل عادي4.1

0.125% لكل شهر و بحد أدنى -/30 د.ك. في حال الســـداد من قبل العميـــل، أو -/50 د.ك.في احلاالت األخرى باإلضافة إلى سندات حتصيل مكفولة )مضمونة(4.2
-/15 د.ك. رسوم معاجلة.

كمبياالت  للتحصيل مرسلة الى اخلارج5
عمولة  0.125% - حد ادنى 25 د.ككمبياالت نظيفة ) ما عدا الشيكات / احلواالت(5.1
عمولة  0.125% - حد ادنى 25 د.ك مستندات5.2
-/2د.ك عمولة تشمل املصاريف البريدية على قيمة الشيك مبا يعادل 100 د.ك - لشيكات فوق 100 د.ك تفرض 7 د.ك عمولةالشيكات / احلواالت5.3


