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قائمة الرســــــــوم والعمــــــوالت

2022/10/06
الر�ســــم املقـــرر

البطـاقات

عموالت �إ�صدار البطاقات الإئتمانية /م�سبقة الدفع � /سحب �آيل /ح�سب البطاقة  /الفئة
 35/د.ك �سنوياًالبطاقة الذهبية لل�سفر م�سبقة الدفع
 10/د.كبطاقة Multi Currency Prepaid Freedom
 10/د.كبطاقة االنرتنت
 30/د.كبطاقة فيزا/ما�سرتكارد كال�سيكة
 40/د.كبطاقة فيزا/ما�سرتكارد ذهبية
 50/د.ك �سنوياًبطاقة تيتانيوم ما�سرتكارد
 100/د.كبطاقة بالتنية
 100/د.كبطاقة فيزا Signature
 100/د.كبطاقة فيزا �سيغنت�شر �أدفانتج
 100/د.كبطاقة فيزا انفينيت
 300/د.كبطاقة فيزا Infinite Privilege
 100/د.كبطاقة ورلد ما�سرتكارد �أدفانتج
 35/د.ك �سنوياًبطاقة ما�سرتكارد بالتينية م�سبقة الدفع
عموالت جتديد البطاقات الإئتمانية  /ال�سحب الأىل وذلك ح�سب نوع البطاقة والفئة
 35/د.ك �سنوياًالبطاقة الذهبية لل�سفر م�سبقة الدفع
 10/د.كبطاقة Multi Currency Prepaid Freedom
 10/د.كبطاقة االنرتنت
 30/د.كبطاقة فيزا/ما�سرتكارد كال�سيكة
 40/د.كبطاقة فيزا/ما�سرتكارد ذهبية
 50/د.ك �سنوياًبطاقة تيتانيوم ما�سرتكارد
 100/د.كبطاقة بالتنية
 100/د.كبطاقة فيزا Signature
 100/د.كبطاقة فيزا �سيغنت�شر �أدفانتج
 100/د.كبطاقة فيزا انفينيت
 300/د.كبطاقة فيزا Infinite Privilege
 100/د.كبطاقة ورلد ما�سرتكارد �أدفانتج
 35/د.كبطاقة ما�سرتكارد بالتينية م�سبقة الدفع
عموالت جتديد البطاقات الإئتمانية تابعة (رديفة)  /ح�سب نوع البطاقة والفئة
 10/د.كبطاقة االنرتنت
 20/د.كبطاقة فيزا/ما�سرتكارد كال�سيكة
 30/د.كبطاقة فيزا/ما�سرتكارد ذهبية
 50/د.ك �سنوياًبطاقة تيتانيوم ما�سرتكارد
 100/د.كبطاقة بالتنية
 100/د.كبطاقة فيزا Signature
 100/د.كبطاقة فيزا �سيغنت�شر �أدفانتج
 100/د.كبطاقة فيزا انفينيت
 300/د.كبطاقة فيزا Infinite Privilege
 100/د.كبطاقة ورلد ما�سرتكارد �أدفانتج
عمولة �إبــالغ ع ــن فقدان� /سرقة �أي من البطاقات الإئتمانية �أو بطاقات م�سبقة الدفع  3/-د.ك
عمولــة �إ�صـدار بطاقـ ــة �إئتمانيــة  /م�سبقة الدفع � /سحب �أيل  /بدل فاقد  /تالف � /سرقة (ح�سب كل نوع  /فئة للبطاقة)
 20/د.كبدل فاقد ائتمان فيزا/ما�سرتكارد كال�سيكية/ذهبية /تيتانيوم
 10/د.كبدل فاقد الذهبية لل�سفر
 3/د.كبدل فاقد /تالف Multi Currency Prepaid Freedom
بدل فاقد بطاقة بالتنية  /بطاقة فيزا  / Signatureبطاقة فيزا �سيغنت�شر �أدفانتج  50/-د.ك
 300/د.كبدل فاقد بطاقة فيزا Infinite Privilege
 10/د.كبدل فاقد �أو تالف بطاقة االنرتنت
 10/د.كبدل تالف بطاقات ائتمان -فيزا /ما�سرتكارد كال�سيكية/ذهبية/تيتانيوم
جماناً
بدل فاقد او تالف بطاقة ورلد ما�سرتكارد �أدفانتج  /بطاقة فيزا انفينيت
بدل تالف بطاقة فيزا بالتينية/بطاقة فيزا /Signatureبطاقة فيزا �سيغنت�شر �أدفانتج  25/-د.ك
 50/د.كبدل تالف بطاقة فيزا Infinite Privilege
 5/د.كا�صدار بدل فاقد/تالف بطاقة �سحب �آيل
حتويل مبالغ (ار�صدة) من ح�ساب البطاقة م�سبقة الدفع اىل ح�ساب اخر (حملي فقط)  750فل�س
 ١٠/د.كا�صدار بدل فاقد/تالف بطاقة ما�سرتكارد بالتينية م�سبقة الدفع
عمولة �إعادة �إ�صدار رقم �سري
 5/د.كرقم �سري بديل جلميع البطاقات
 2/د.كرقم �سري بديل لبطاقة م�سبقة الدفع
عمولة �إر�سال بطاقة �إئتمانية عن طريق الربيد ال�سريع
 15/د.كتعليمات ت�سليم بطاقة
عمولة �سحب نقدي عن طريق البنك امل�صدر
 %5من املبلغ امل�سحوب بحد ادنى  1د.ك
�سحب نقدي للبطاقات الإئتمانية عن طريق البنك الأهلي الكويتي
�سحب نقدي لبطاقة  Multi Currency Prepaid Freedomعن طريق البنك
الأهلي الكويتي
عمولة �سحب نقدي للبطاقات الإئتمانية عن طريق بنوك �أخرى(املحلية  /الدولية)
عمولة �سحب نقدي للبطاقات الإئتمانية عن طريق بنوك �أخرى
�سحب نقدي لبطاقة  Multi Currency Prepaid Freedomعن طريق بنوك �أخرى
عمولة على املبلغ املدين  /غري م�سدد
عمولة عن الت�أخري بال�سداد
عمولة مقابل الزيادة امل�ؤقتة حلد البطاقة الإئتمانية
عمولـ ــة تغيي ـ ــر احلـ ــد الإئتمان ــي للبطاق ــة الإئتمانيــة (خفـ ـ ــ�ض �أو زيادة) بناء على
طلب العميل
عمولة عدم �إ�ستالم بطاقة الإئتمان  /ال�سحب الآيل من قبل العميل ملدة � -أ�شهر.
عمولة عدم �إ�ستالم بطاقة الإئتمان  /ال�سحب الآيل من قبل العميل ملدة � 6أ�شهر.
ا�صدار بدل تالف لبطاقة ال�سحب الآيل �أو �إعادة ا�صدار بطاقة ملغية �أو تغري الإ�سم
على البطاقة �أو عدم ا�ستالم للبطاقة خالل �شهرين من تاريخ ا�صدارها حل�ساب العامل
عمولة ا�ستخدام البطاقات خارج الكويت

�أه ً
ال �أهلي

 2احلواالت امل�صرفية
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

2.6
2.7
2.8

2.9
2.10

2.11

2.12

3.1
3.2

3.3
3.4
3.5

 %3فوق �سعر ال�صرف

 11/د.ك  5 +د.ك تغطية 5/د.ك 5/-د.ك

عمولة �إن�شاء �أوامر تعليمات م�ستدمية داخل البنك
ر�سوم �سنوية للأوامر الدائمة
عمولة �شهرية على الأمر امل�ستدمي داخل البنك  /للبنوك املحلية  /ال�شركات املحلية
الر�سوم ال�شهرية على الأمر الدائم داخل البنك
الر�سوم ال�شهرية على الأمر الدائم لبنوك او �شركات حملية
عمولة طلب  /تعديل  /تغيري� /إيقاف تعليمات م�ستدمية
عمولة حتويلة من ح�ساب اىل ح�ساب �آخر لدى البنك(�شركات)
الر�سوم ال�شهرية على االمر الدائم لدول اجنبية

 4ال�شيكات

الر�ســــم املقـــرر

 0.500د.ك
 2/د.ك 10/د.ك 1/د.ك 11/-د.ك  5 +د.ك تغطية

الر�ســــم املقـــرر

4.1

 10/د.ك 5/د.ك 5/د.ك 20/د.ك او ر�صيد احل�ساب 2.5د.ك ب�إ�ستثناء كبار ال�سن ( 60عام و�أكرث) وذوي الإحتياجات اخلا�صة

5.1

عمولة �إيجار �صندوق �أمانات ح�سب احلجم/النوع/املدة
� 25سم � 32.6 xسم� 46 xسم يف ال�سنة
� 30سم � × 32.6 xسم� 46 xسم يف ال�سنة
� 40x 40سم (كبري) يف ال�سنة
�40 x 20سم(و�سط) يف ال�سنة
� 20 x 20سم (�صغري) يف ال�سنة
�10 x 20سم (�صغري جدا) يف ال�سنة
� 60 x 60سم (كبري) يف ال�سنة
� 90 x 60سم (كبري) يف ال�سنة
� 120 x 60سم( كبري) يف ال�سنة
عمولة فقدان  /تلف  /ك�سر املفتاح
الت�أمني على املفتاح الثانوي لل�صندوق

 50/د.ك 60/د.ك 70/د.ك 40/د.ك 35/د.ك 25/د.ك 150/د.ك 175/د.ك 200/د.ك 50/د.ك 50/-د.ك باال�ضافة اىل قيمة االيجار  -مبلغ الت�أمني م�سرتد

6.1

عمولـ ــة على عمليــة ال�سح ــب النق ــدي مــن داخ ـ ــل الفـ ــرع ملبل ــغ  -د.ك �أو �أقل ملن لديهم بطاقة �سحب �آيل وتلغى العمولة يف حال كان جهاز ال�سحب الآيل معطل ,وي�ستثنى من
العمولة كبار ال�سن ،املعاقني  ،املكفوفني والأميني.
 2/د.ك با�ستثناء كبار ال�سن واملعاقني واملكفوفني واالميني�سحب نقدي من الكاونرت اقل من  1000د.ك
عمولة ال�سحب النقدي و� /أو الإ�ستف�سار عن الر�صيد عرب �أجهزة ال�سحب الآيل من خالل بنوك حملية �أو خارج دولة الكويت
 %2بحد ادنى  1د.ك
ر�سوم ال�سحب النقدي لبطاقة ال�سحب الآيل من خالل بنوك خارج دولة الكويت
 100فل�س ر�سوم كي نت
ر�سوم ال�سحب النقدي لبطاقة ال�سحب الآيل من بنوك اخري داخل دولة الكويت
 50فل�س ر�سوم كي نت
ر�سوم اال�ستعالم عن الر�صيد من خالل بنوك اخرى
 5/د.كعمولة م�صادقة توقيع � /شهادة ت�صديق توقيع
عمولة �إيداع �أو �سحب نقدي لعمالت دول جمل�س التعاون اخلليجي  /عملة �أجنبية من ح�ساب لنف�س العملة

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

4.7
4.8
4.9

� 5صناديق الأمانات

5.2
5.3

 6عموالت على خدمات �أخرى

6.3
6.4

6.5
6.6

6.7

6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13

 2/د.ك 5/د.ك 7/د.ك 2/د.ك  +الر�سوم العادية 2/د.ك 5/د.ك 5/-د.ك

7.1

عمولة �إ�صدار دفرت �شيكات ح�سب الفئة عرب الإنرتنت
�إ�صدار دفرت �شيكات ( 25ورقة)
�إ�صدار دفرت �شيكات ( 50ورقة)

 8عموالت متعلقة باحل�سابات

الر�ســــم املقـــرر
 1.5د.ك
 2/-د.ك

الر�ســــم املقـــرر

8.1

عموالت احل�سابات املجمدة
الر�سوم على �أر�صدة احل�سابات املجمدة
ر�سوم لدي تعريف احل�ساب �إنه راكد (ت�ؤخذ مرة واحدة)
عمولة  /ت�سوية � /إغالق ح�ساب جممد/غري متحرك
�إعادة ت�شغيل �أر�صدة احل�سابات املجمدة
اغالق ح�ساب العامل يف حالة عدم وجود حركه و حتويل الراتب ملدة عام واحد عمولة
جتميد احل�ساب  /اعاده ت�شغيل /ت�سوية
عمولة �إغالق ح�ساب قبل م�ضي � -شهور على فتحه
ر�سوم على ح�سابات مت فتحها ثم اغالقها خالل � 3أ�شهر من فتحها
اغالق ح�ساب العامل خالل ثالثة ا�شهر من فتحه
عمولة على احلد الأدنى للر�صيد حل�ساب اجلوائز (الفوز)

 5/د.ك 5/د.ك ( -يتم حت�صيله من رب العمل) 2/-د.ك (عمولة احلد الأدنى للر�صيد  100د.ك)

9.1

�إ�صدار �شهادات

 5/-د.ك

8.2

8.3

8.4

 9عموالت ال�شهادات امل�صرفية

 10عموالت مركز خدمة العمالء الهاتفية

 2/د.ك �شهريا 5/د.ك 5/د.ك 5/-د.ك ( -يتم حت�صيله من رب العمل)

الر�ســــم املقـــرر
الر�ســــم املقـــرر

عمولة �سداد فوري للبطاقة الإئتمانية
عمولة التحويالت بني احل�سابات الداخلية

 0.500د.ك لكل عملية
 0.100د.ك لكل عملية

 11عموالت ك�شف ح�ساب و�إ�شعارات:

الر�ســــم املقـــرر

10.1
10.2

11.1

عمولة �صورة من م�ستند
عمولة طلب �صورة ك�شف ح�ساب � /شيكات ح�سب املدة
�صورة �إ�شعار� /شيك مدين/دائن
�إ�شعارات بالفاك�س
�صورة من ك�شف ح�ساب�/شيك�/إ�شعارات فرتة من �ستة �أ�شهر
�صورة من ك�شف ح�ساب�/شيك�/إ�شعارات فرتة �أكرث من �ستة �أ�شهر لغاية خم�س �أعوام
�صورة من ك�شف ح�ساب�/شيك�/إ�شعارات فرتة �أكرث من خم�سة �أعوام لغاية ع�شرة �أعوام
�صورة من ك�شف ح�ساب�/شيك�/إ�شعارات �أكرث من � 10أعوام
�صورة ك�شف ح�ساب تف�صيلي خا�ص ب�صندوق دعم الأ�سرة
�صورة من ك�شف ح�ساب �إ�ضايف حل�ساب العامل
ك�شف ح�ساب حل�ساب العامل املغلق
ك�شف ح�ساب يومي للعمالء عرب �سويفت
ك�شف ح�ساب يومي اىل البنوك املرا�سله
ك�شف ح�ساب البطاقات الإئتمانية عرب مركز خدمة العمالء
عمولة �صورة من ق�سيمة املبيعات لبطاقات الإئتمانية  /ال�سحب الآيل
عمولة �إ�شعارات بالفاك�س (حملي  /دويل)
ك�شف ح�ساب/بالفاك�س
ا�شعار وبيانات اخري بالفاك�س (للخارج)
طلب ك�شف ح�ساب بطاقة م�سبقة الدفع

12.1

القرو�ض الإ�ستهالكية
غرامة ت�أخري ق�سط �شهر
القرو�ض الإ�سكانية
غرامة ت�أخري ق�سط �شهر

11.2

الر�ســــم املقـــرر

الر�ســــم املقـــرر

�سحب نقدي بالعملة االجنبية من ح�ساب بالعملة االجنبية
االيداعات النقدية بالعمالت االجنبية
عمولة حتويل من ح�ساب اىل ح�ساب �آخر لدى البنك (�أفراد)
عمولة �إ�صدار� /إلغاء توكيل م�صريف
 5/د.ك�إ�صدار توكيل م�صريف
 5/د.ك�إلغاء التوكيل امل�صريف
عمولة �سداد �إ�شعارات اجلمارك خ�صماً من ح�ساب العميل  /بالدفع النقدي  /لغري عمالء البنك  /بالعملة الأجنبية للبنوك املحلية
 3/د.ك لكل �سند�سداد ر�سوم جمركية
 8/د.ك لكل �سند�سداد ر�سوم جمركية لغري عمالء البنك الأهلي
 1/د.كعمولة حت�صيل فواتري اخلدمات من عمالء البنك وغري عمالء البنك (كهرباء /
هاتف نقال  /فواتري ماء  /فواتري وزارة املوا�صالت  /عرب اخلدمة الإلكرتونية)
 5/د.كعمولة �إ�صدار بدل دفرت ح�ساب توفري مفقود /تالف
 5/د.كعمولة تغيري توقيع العميل (بناء على طلب العميل)
ر�سوم خدمة الر�سائل امل�صرفية
 4/د.ك � /سنوياخدمة Push-Pull
 1/د.كعمولة عدم حتديث البطاقة املدنية
وفقاً للتكلفة الفعلية لدى ال�شركة الكويتية للمقا�صة
رهن الأ�سهم ك�ضمان للت�سهيالت االئتمانية املمنوحة للعمالء

 7اخلدمات االلكرتونية للأفراد

 5/-د.ك

عمولة �إ�صدار دفاتر �شيكات  -للأفراد ح�سب الفئة ( 50ورقة  25 -ورقة  10 -ورقة)
�إ�صدار دفرت �شيكات  10ورقة
�إ�صدار دفرت �شيكات  25ورقة
�إ�صدار دفرت �شيكات  50ورقة
طلب دفرت �شيك يف نف�س اليوم
عمولة �إلغاء دفرت �شيكات (اذا مل ي�ستلمه العميل يف غ�ضون � -شهر)
عمولة �إلغاء دفرت �شيكات مفقود
عمولة �إيقاف �صرف �شيك
عمولة �إ�صدار �أمر دفع م�ضمون � /شيك م�صريف م�صدق � /أمر دفع نقدي
�إ�صدار �شيك م�صدق
�إ�صدار امر دفع نقدي
عمولة �إلغاء �أمر دفع م�ضمون � /شيك م�صريف م�صدق � /أمر دفع نقدي
عمولة �شيك مرجتع لعدم كفاية الر�صيد �أو لأ�سباب �أخري
�صرف �شيك نقدي بقيمة  10000/-دك و�أكرث (من امل�ستفيد)

6.2

 5/د.ك 1/-د.ك

 5/د.ك 4/د.ك  5 +د.ك تغطية 1/-د.ك

% 0.25بحد ادنى 2/د.ك وحد اق�صى  25د.ك او مايعادله
( تطبق هذه العمولة فقط على املعامالت التى ال يتم فيها �شراء العمالت االجنبية من
البنك الأهلي)
ا�صدار حوالة م�صرفية /حتويل تلك�س /حتويل بريد �/شيك �سياحي الخ يف مقابل نقد % 0.5بحد ادنى 2/د.ك وحد اق�صى  25د.ك او ما يعادله
بنف�س العملة االجنبية
(تطبق هذه العمولة فقط على املعامالت التى ال يتم فيها �شراء العمالت االجنبية من
البنك الأهلي)
 5/د.كعمولة �إيقاف �صرف احلوالة امل�صرفية حتت الطلب � /سويفت
 5/د.كعمولة �إلغاء �إيقاف �صرف احلوالة � /سويفت  /حوالة بالربيد
عمولة حت�صيل �شيكات م�سحوبة على البنوك باخلارج بالعملة الأجنبية /الدينار الكويتي
 5/د.كدفع �شيكات البنك الأهلي املح�صلة من قبل البنوك الأجنبية
,
 7/د.ك ي�شمل ر�سوم بريد اخلدمة اخلا�صة ح�سب التكلفةحت�صيل ل�شيكات بالعملة االجنبية بوا�سطة الأهلي BC S
عمولة حت�صيل فوري ل�شيكات �( FBP,S /شيكات م�سحوبة على بنوك خارجية مر�سلة بر�سم التح�صيل)
 6/د.ك  +فائدة مدة 30يوما (بحد ادنى  2د.ك)حت�صيل فوري ل�شيكات � /شيكات �سياحية بالعملة االجنبية FBP,S
عمولة حتويل مبلغ وارد ح�سب املبلغ لعمالء لغري عمالء البنك
 5/د.كحتويل وارد مببلغ اكرب من  $ 10000او مايعادله (لغري عمالء البنك الأهلي)
 3/د.كحتويل وارد مببلغ اقل من  $ 10000او مايعادله (لغري عمالء البنك الأهلي)
عمولة �شيكات �شخ�صية  /م�صرفية تدفع نقداً �أو تودع باحل�ساب ح�سب العملة
( %0.50تطبق عمولة ال�صرف االجنبي حيثما يكون ذلك قابال للتطبيق)
بيع �شيكات �سياحية  $ 10٫000 - $ 100 -او ما يعادلها
( %0.25تطبق عمولة ال�صرف االجنبي حيثما يكون ذلك قابال للتطبيق )
بيع �شيكات �سياحية اكرث من  $ 10٫00او ما يعادلها
 3/د.ك للحواالت املحليةعمولة تعديل احلوالة امل�صرفية� /سويفت
 ٨/-د.ك للحواالت الأجنبية

� 3أوامر الدفع الدائمة

جماناً
 %5من املبلغ امل�سحوب بحد ادنى  1د.ك
2/د.ك على العملية الواحدة�سعر اخل�صم  %2.5 +و %0.5خدمة �شهرية
%1.5
 10/د.ك على احلد اال�ضايف 5/-د.ك

عمولة حتويل حملي � /سويفت بالدينار الكويتي  /عمالت �أجنبية
حتويل �سويفت  /بريدية � -سويفت حملي بالدينار KASSIP
تلك�س او �سويفت حتويل حملي بالعملة االجنبية
حتويل بالربيد (البنك الأهلي  -فرع دبي)
عمولة حتويالت خارجية (�سويفت) عمالء البنك  /لغري عمالء البنك
تلك�س او �سويفت لدول �أجنبية
عمولة �إلغاء حتويل � /سويفت  /حوالة بريد
عموالت احلواالت امل�صرفية � /شيكات حتت الطلب
عمولة �إ�صدار حوالة م�صرفية  /لعمالء البنك  /غري عمالء البنك
ا�صدار حوالة م�صرفية /حتويل تلك�س /حتويل بريد �/شيك �سياحي الخ عن طريق
خ�صم املبلغ من ح�ساب بنف�س العملة

الر�ســــم املقـــرر

 %0.25بحد ادنى  2د.ك
 %0.5بحد ادنى  2د.ك
 1/-د.ك

11.3
11.4
11.5

 12عمولة ت�أخري �سداد الأق�ساط امل�ستحقة
12.2

 13عموالت اخلدمات القانونية
رفع منع ال�سفر

 1/د.ك لكل �صفحة 1/د.ك لكل �صفحة 1/د.ك لكل �صفحة  -حمليا 1/د.ك لكل �صفحة 5/د.ك لكل �صفحة 10/د.ك لكل �صفحة 20/د.ك لكل �صفحة 5/د.ك 1/د.ك لكل �صفحة 1/د.ك لكل �صفحة ( -يتم حت�صيله من العامل) 20/د.ك �شهريا 20/د.ك �شهريا 0.250د.ك
 2/د.ك 1/د.ك 3/د.ك 1/-د.ك

الر�ســــم املقـــرر
 15/د.ك 20/-د.ك

الر�ســــم املقـــرر
 10/-د.ك

