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 #بيان اخلدمة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

قيمة الر�سوم/العمولة (دك)

ر�سوم حواالت حق
ر�سوم متديد
ر�سوم قانونية على توثيق عقود الت�سهيالت
ر�سوم �سداد مبكر
القرو�ض التجارية املمنوحة لتمويل امل�شاريع الكربى ذات الطبيعة
اخلا�صة
ر�سوم �إعادة جدولة  /هيكلة الت�سهيالت
ر�سوم �إلغاء و�شطب الرهونات
ر�سوم �شهادات تو�صية وم�صادقات تدقيق
حد ت�سهيالت ال�سحب على املك�شوف
جتاوز على حد ت�سهيالت ال�سحب على املك�شوف (مبوجب
موافقة�إئتمانية م�ؤقتة)
رهن الأ�سهم ك�ضمان للت�سهيالت االئتمانية املمنوحة للعمالء

�أو ًال -عموالت  /ر�سوم عامة لالدارة

الت�سهيالت االئتمانيه النقديه

بحد اق�صى  30د.ك
حتت�سب بحد اق�صى ( )%0.25يف حال طلب متديد تاريخ اال�ستحقاق
بحد اق�صى  500د.ك
بحد �أق�صى %0.25
ً
وفقا للرتتيبات التى تتم مع العمالء

حتت�سب بواقع  %0.5على �إجمايل الت�سهيالت االئتمانية نظري �إعادة هيكلة تلك الت�سهيالت �أو جدولتها لتتنا�سب مع �إحتياجات
العميل وظروفه املالية .
 30/حتت�سب بواقع  30/-د.ك نظري �إعداد كتب �شطب الرهن والطوابع والتوثيق لكل معاملة يتم �إلغاءها �أو �شطبها. 10/حتت�سب بواقع  10/-د.ك عن كل �شهادة تو�صية و�/أو م�صادقة تدقيق ت�صدر ل�صالح العميل بناءا على طلبه اخلا�ص بذلك.ً ٪0.5
�سنويا
ً ٪0.5
�سنويا على الر�صيد املتجاوز
ً
وفقا للتكلفة الفعلية لدى ال�شركة الكويتية للمقا�صة

الت�سهيالت االئتمانيه غريالنقديه

 5/د.ك .لكل معاملة مثل فتح �أو تعديل اعتماد م�ستندي �أو �إ�صدار خطاب �ضمان �أو تبليغ اعتماد ت�صدير �أوم�ستندات حت�صيل.
 30/د.ك حد �أدنى لالعتمادات و الكفاالت املحلية بوا�سطة ال�سويفت �أو التلك�س. 40/د.ك .لالعتمادات و الكفاالت اخلارجية بوا�سطة ال�سويفت. 3/د.ك 10/د.ك �أو ح�سب التكلفة ايهما اعلى 5/د.ك 2/د.ك�أقل من �ستة �أ�شهر  1/-د.ك .عن كل �صفحة
�أكرث من �ستة �أ�شهر  5/-د.ك .عن كل �صفحة
خم�سة �أعوام لغاية � 10أعوام  10/-د.ك .عن كل �صفحة
الكرث من � 10أعوام  20/-د.ك .عن كل �صفحة
 % 0. 25مقطوعة  -بحد ادنى  50 -د.ك يدفعها املتنازل مقدما
 50/د.ك او ح�سب التكلفة ايهما اعلى 2/د.ك عن كل ا�سم بحد �أق�صى  5/-د.ك 5/د.ك .عن كل كمبيالة متويل. 100/-د.ك بال�سنة �أو جزء من ال�سنة.

1

م�صاريف بريد

2
3
4
5
6

ت�سليم بالربيد ال�سريع �أو ال�سويفت
تلك�س او �سويفت حملي
تلك�س او �سويفت  /خارجي فاك�س
ر�سوم �إ�صدار �شهادات
عمولة ا�صدار ن�سخة ا�صلية ثانية/ا�شعار

7

ا�ستن�ساخ م�ستند

8
9
10
11
12

تنازل عن العوائد  -اعتمادات�/ضمانات
معاجلة حاالت خا�صة /ا�ستعالم
تدقيق �أ�سماء ال�شركات املقاطعه
�إعادة معاجلة �إعادة متويل لل�سندات
متابعة ومعاجلة �سجالت االعتمادات والكفاالت والتعهدات االخرى
التى الحتتوي على تاريخ انتهاء �صالحية.

1

نيابة عن بنوك خارجية و�شركات الت�أمني من الدرجة االوىل

1.1
1٫2
2

ً
ثانيا  -الكفاالت

كفاالت املناق�صات/اجناز�/صيانة�/ضمان نهائي/دفعة
مقدمة
التعديالت العامة

كفاالت بناء على طلب عمالء البنك

2.1

كفاالت مناق�صة

2.2

كفالة اجناز /كفاالت �أخرى

2.3

كفالة �صيانة  /حجز نهائي ال�ضمان  /دفعة مقدمة

2.4

كفاالت �شراء واعتماد �ضمان

2.5
�أ
ب
ج
د
هـ
2.6
2.7

تعديالت بناء على طلب العميل
متديد ال�صالحية
زيادة املبلغ
متديد ال�صالحية و زيادة املبلغ
التعديالت االخرى
ت�ضاف على اي تعديل معاجلة
كفاالت ال�سيارات
كفاالت �شركات التامني مبوجب قوانني الت�أمني الكويتية

2.8

كفاالت الهواتف

2.9

كفاالت ل�صالح ال�سفارات للخدم

2.10

كفاالت ال�ضمانات عند ا�صدار بنك ل�ضمان ل�صالح بنك
اخر مع طلب منح ت�سهيالت ائتمانية

2.11

كفاالت ال�شحن

وفق الرتتيبات املعمول بها مع املرا�سلني اخلارجيني

عند زيادة املبلغ و�/أو متديد الكفالة تطبق اال�سعار وفق الرتتيبات املعمول بها مع املرا�سلني اخلارجيني مع �إ�ضافة
 15د.ك معاجلة
 %0.0625لكل �شهر �أو جزء منه و بحد �أدنى ثالثة �أ�شهر على �أن ال تقل العمولة عن  35/-د.ك .و تطبق على
جميع الكفاالت �سواء بتغطية �أو بدون تغطية نقدية كاملة.
 %0.125لكل �شهر �أو جــزء منه و بحد �أدنــى  35/-د.ك .وتطبق على كل هذه الكفاالت �سواء بتغطية �أو بدون
تغطية نقدية كاملة.
�أ) بدون تغطيــة نقدية كاملة  :تكون العمولة  %0.25لكل �شهر �أو جزء منه (� %3سنوي ًا) بحــد ادين  35/-د.ك.
ً
ب) يف حالـة وجـود تغطية نقدية كاملة :تكــون العمـولة  %0.125لكل �شهــر �أو جــزء منــه (� %1.5سنويا) بحــد
�أدنى  35/-د.ك.
 %1.75للأ�شهر الثالث الأوىل كحد ادين و بعدها  %0.25لكل �شهر �أو جزء منه ،و بحد �أدنى  50/-د.ك%4( .
�سنويا).
و تطبق هذه العمولة على كل كفاالت و اعتمادات ال�ضمان �سواء بتغطية �أو بدون تغطية نقدية كاملة.
تخ�ضع ملا ورد اعاله بحد ادنى  20/-د.ك
كما يف اعاله
تطبق (�أ) و (ب) بحد ادنى  20/-د.ك
 20/د.ك  -مقطوعة 15/د.ك %1يف ال�سنة و اي جزء منها  -احلد االدنى  50/-د.ك
 %2يف ال�سنة  -احلد االدنى  100/-د.ك
 %2يف ال�سنة  -احلد االدنى  25/-د.ك �شريطة وجود تغطية نقدية كاملة ويف حالة عدم وجود تغطية نقدية كاملة
ت�ضاف  10/-د.ك يف حال اال�صدار او  /و التمديد ( ال تنطبق على موظفي البنك االهلي)
 30/د.ك على ان تغطي نقدي ًا %100�أ)  % 1.75الول ثالثة ا�شهر كحد ادنى للمدة بعدها  %0.250عن كل �شهر او جزء منه احلد االدنى 100/-
د.ك (� %4سنويا).
ب) �ضمان مقابل هام�ش نقدى بن�سبة  % 0.125 : %105للثالثة ا�شهر االوىل كحد انى للمدة-بعدها  %0.25يف
ً
ال�شهر او جزء منه وملدة � 3أ�شهر على الأقل وبحد �أدنى  100د.ك� %1.5( .سنويا).
�أ)  35/-د.ك للعمالء املحليني بالإ�ضافة �إىل  10د.ك .لكل � 3أ�شهر �إ�ضافية فى حال عدم تقدمي العميل مل�ستند
ال�شحن الأ�صلى بعد �إنق�ضاء مدة ال�شهرين من تاريخ الإ�صدار.
ب) �أما الكفاالت ال�صادرة نيابة عن البنوك الأجنبية حتت�سب عمولة ب�سعر � %0.125شهري ًا وملدة � 3شهور كحد
�أدنى �أو جزء منهما وبحد �أدنى  100د.ك.

�أه ً
ال �أهلي

 #بيان اخلدمة
2.12

كفاالت خارجية
ر�سوم معاجلة الكفاالت امل�ستلمة من اخلارج
(حيث ال يوجد التزام)
تبليغ كفالة
تعديل كفالة

2.13

كتاب تعهد

2.14
2.15

ت�سوية مطالبات امل�ستفيدين
خطابات �ضمان �صادرة لتمويل عقد م�شاريع خارج دولة الكويت

ً
ثالثا  -اعتمادات ت�صدير

1

اعتمادات م�ستنديه � /ضمان  /نظيفة

1.1
1.2

عمولة �إخطار
عمولة ت�أكيد �أو تعزيز

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

�أخرى

2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

عمولة تعديل
عمولة تفاو�ض
م�ستندات مر�سلة للتح�صيل
م�ستندات اطالع مر�سلة للموافقة مبوجب اعتماد
معزز قد انتهت �صالحيته
الغاء اعتماد
ر�سوم معاجلة خالف على االعتماد
ر�سوم حتويل
ر�سوم خ�صم
ر�سوم قبول:
اعتمادات م�ؤكدة
اعتمادات غري م�ؤكدة
متديد تاريخ الأ�ستحقاق ل�سندات اعتمادات القبول
التعوي�ض عن ال�ضرر مقابل ال�سماح بعدم تقدمي جزء او كامل
امل�ستندات.
تعوي�ض عن التبادل
يف حالة حتويل قيمة خطاب اعتماد الت�صدير بالعملة الأجنبية
خارج الكويت ،تطبق ال�سيا�سة اخلا�صة بتعوي�ض �سعر ال�صرف
فائدة عن فرتة العبور( الفرتة الأنتقالية )

2.14

اعتماد قابل للتحويل
اذا طلب امل�ستفيد الأول حتويل خطاب الإعتماد مل�ستفيد �آخر �آو
مل�ستفيدين �آخرين (حتويالت جزئية �أو متعددة)

2.15

معاجلة امل�ستندات فى حال كون البنك بنك غري م�سمى.

ً
رابعا  -اعتمادات ا�سترياد

1

عمولة فتح اعتمادات حملية �أو نظيفة

2

اعتمادات م�ستندية � /ضمان  /نظيفة

2.1
2.2
2.3

عمولة فتح اعتماد
زيادة قيمة االعتماد
زيادة فرتة االعتماد

2.4

زيادة املبلغ و متديد ال�صالحية

2.5

تعديالت اخرى

2.6

م�صاريف التحويل  /الدفع

2.7

م�صاريف الغاء اعتماد مل ي�ستخدم

2.8

التفو ي�ض بتداول اعتماد انتهت �صالحيته

2.9

م�صاريف البنك املرا�سل
م�صاريف ا�صدار تفوي�ض بالدفع للبنك الدافع

قيمة الر�سوم/العمولة (دك)

 #بيان اخلدمة
3.3

م�صاريف معاجلة اخلالفات ب�ش�أن امل�ستندات

 60/-د.ك  -مقطوعة

3.4

عمولة التجاوز يف ال�سحب على قيمة االعتماد

 60/د.ك  -مقطوعة 60/د.ك  -مقطوعةكما فى كفاالت الإجناز �أو ال�شراء �أو املناق�صات ح�سب �سياق الن�ص ،على �إال تقل العمولة عن  100د.ك .مقطوعة لكل � 3أ�شهر
�أو جزء منها .ويعتمد اعتماد العمولة لنوعية املخاطر وحجمها.
 25/د.ك مقطوعة باال�ضافة اىل  5/-د.ك م�صاريف بريد20/-د.ك مقطوعة �إ�ضافة �إىل م�صاريف الإ�صدار كما هو مذكور

3.5

عمولة تفوي�ض بنك غري مفو�ض بالتداول

3.6

م�صاريف قبول اعتمادات م�ؤجلة ال�سداد

3٫7
3٫8
3٫9
3٫10

م�صاريف الطرود الربيدية او اجلوية
م�صاريف اخلطوط اجلوية الكويتية
جتيري امل�ستندات ل�صالح االمر
م�صاريف تداول مبوجب اعتماد �صادر من قبلنا

3٫11

طلب متديد فرتة ا�ستحقاق ال�سحوبات

3٫12
3.13
3.14
�أ
ب
ج
د
ه

تغطية ت�أمني اعتمادات بوا�سطة البنك
ر�سوم خ�صم كمبيالة
اعتمادات م�ستندية ب�شروط ا�ستثنائية
اعتماد قابل للتحويل
بولي�صة �شحن �صادرة من مندوب وكيل ال�شحن
بولي�صة �شحن �صادرة من القبطان (م�ست�أجر ال�سفينة)
بولي�صة خالية من �شروط ال�شحن �أو خمت�صرة ال�شروط
بولي�صة �شحن تفيد ب�أن الب�ضاعة حمملة على ظهر الباخرة ولي�س بداخلها
فتح اعتماد با�سم طرف ثالث غري �صاحب الت�سهيالت الإئتمانية �أو
يف حال كان امل�ستفيد �أو الب�ضاعة خارج الكويت

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2

�سحوبات حت�صيل واردة من اخلارج

 30/د.ك مقطوعة %0.125لكل �شهر �أو جزء منه ملدة �شهرين كحد �أدنى .احلد الأدنى للر�سوم  60/-د.ك� .أيهما �أعلى و ذلك ح�سب خطورة
الو�ضع ال�سيا�سي �أو االقت�صادي للبلدان.
بحد ادنى  20/-د.ك
 %0.25مقطوعة  -بحد ادنى  35 /-د.ك
 %0.125مقطوعة  -بحد ادنى  30/-د.ك
 %0.250مقطوعة على قيمة امل�ستند  -بحد ادنى 50/-د.ك
 20/د.ك 20/د.ك عن كل تقدمي 25/د.ك عن كل مطالبة �إذا كانت امل�صاريف على عميل البنك � ،أما �إذا كانت على املرا�سل  30/-د.ك 30/د.ك عن كل حوالة . %0.125لكل �شهر �أو جزء منه وبحد �أدنى  30/-د.ك �أيهما اعلي وذلك ح�سب خطورة الو�ضع ال�سيا�سي �أو االقت�صادي للبلدان،
و �إذا كان الت�أكيد على ح�ساب فاحت االعتماد تكون العمولة املقطوعة  60/-د.ك كحد �أدنى.
 %0.125كحد �أدنى 30/-د.ك �أيهما اعلي.
 %0.125لكل �شهر �أو جزء من ال�شهر و بحد �أدنى  30/-د.ك .وذلك ح�سب خطورة الو�ضع ال�سيا�سي �أو االقت�صادي للبلدان ،و�إذا
كانت عمولة التعزيز على ح�ساب فاحت االعتماد تكون العمولة  60/-د.ك .كحد �أدنى �إ�ضافة �إىل  15/-د.ك .ر�سوم معاجلة.
  100د.ك .عن كل � 3شهور او جزء منها وكحد اق�صى � 6أ�شهر.  2.500د.ك .عن كل � 3شهور او جزء منها فى حالة النواق�ص من امل�ستندات مل تقدم فى الربع ال�سنة الثالث من تاريخ�إ�صدار �شهادة التعوي�ض عن ال�ضرر .
%0.25عمولة  -حد ادنى  25/-د.ك
�سعر ليبور ملدة ثالثة ا�شهر ال�سائد يف تاريخ الت�سوية زائد (%2.5احلد الأدنى الذى
حتت�سب عليه الفائدة هو � 5أيام ) على �أال تقل العمولة عن ما يعادل  100دوالر امريكى.
 %0.25عمولة مقطوعة لكل عملية حتويل كحد �أدنى:
 60/- )1د.ك .للتحويل الكامل.
 60/- )2د.ك .للتحويل الأول كحد �أدنى و لكل عملية حتويل تلي  30/-د.ك.
 )3ي�ضاف على ما هو متبع يف الفقرتني (�أ،ب) عمولة  25/-د.ك .مقطوعة يف حال �إذا كان االعتماد معزز.
عمولة  30/-د.ك باال�ضافة اىل �أى م�صاريف اخرى.
 %0.75للأ�شهر الثالثة الأوىل كحد ادين و  %0.25بعدها لكل �شهر �أو جزء منه و بحد �أدنى  50/-د.ك� %3( .سنويا).و تطبق
على جميع االعتمادات النظيفة و املحلية �سواء بتغطية �أم بدون تغطية نقدية بالكامل.
 %0.125بال�شهر او جزء منه  -احلد االدنى � 3شهور  -احلد االدنى للر�سوم  30/-دك
 %0.125بال�شهر او جزء منه  -احلد االدنى � 3شهور  -احلد االدنى  30/-د.ك
 %0.125بال�شهر او جزء منه  -لفرتة التمديد  -احلد االدنى 30/-د.ك
 %0.125بال�شهر او جزء منه ( احلد االدنى ثالثة ا�شهر)  -نف�س ال�سعر املطبق يف ( )2.2و ( )3.2اعاله.احلد االدنى
للر�سوم  30/-د.ك
 20/د.ك مقطوعة (تلغي هذه العمولة يف حالة وجود زيادة باملبلغ او لفرتة حيث ت�سري العمولة ( )2.2و ( )3.2و ()4.2اعاله.
�إذا كانت العمولة حل�ساب الآمر :احلد االدنى  25/-دك احلد االعلى  45/-دك لكل حتويل او القيمة الفعلية �إذا كانت اكرث
بالن�سبة لالعتمادات املحلية  %0.25عمولة دفع احلد االدنى 10/-د.ك اما �إذا كانت على ح /امل�ستفيد حد ادنى  20/-دك
 20/د.ك مقطوعة يف حالة عدم ا�ستخدام االعتماد ًنهائيا
التفوي�ض بتداول م�ستندات للقبول �أو للتح�صيل مبوجب اعتماد انتهت �صالحيته %0.25 :مقطوعة و كحد �أدنى  50/-د.ك.
(�إما يطالب بها �أو تخ�صم من القيمة).
ت�ستقطع من الآمر دون �أي ا�ضافة اال يف حالة ن�ص اعتماد ان تكون على ح�ساب امل�ستفيد ي�ستوفيها البنك املرا�سل من امل�ستفيد
يف حالة رف�ض امل�ستفيد دفع م�صاريف البنك املرا�سل ت�ستويف من الآمر.
 10/-د.ك تت�ضمن قيمة الر�سالة للبنك الدافع (تلك�س او �سويفت)  -يف حالة التعديل  5/-دك

2.10
3

االعتمادات امل�ستندية

3.1

الفائدة على ال�سحوبات امل�سددة بالعمالت االجنبية

�أ� .سعر خ�صم الفائدة املتعارف عليه بني البنوك (ليبور) ت�ضاف عليه %2.5
حتت�سب من تاريخ التداول حتى تاريخ ت�سديد الآمر لل�سحب.
ب .تعوي�ض باملقابل  %0.25يف حالة ان العملة االجنبية مل ت�شرتي
بوا�سطة البنك (ميكن الغاء هذه العمولة بقرار من االدارة)  -بحد ادنى  15/-د.ك

3.2

الـت�أمني �ضد احلريق

( 0.5بالألف) لكل �شهر �أو جزء منه من تاريخ و�صول ال�شحنة و حتى تاريخ �سداد قيمة ال�سند و بحد �أدنى  30/-د.ك.

و

2.1
2.2
3

عمولة م�ستدات
عمولة م�ستدات نظيفة
م�صاريف البنك الدافع
م�صاريف طرود جوية او بريدية
جتيري م�ستندات حت�صيل
عمولة حفظ م�ستندات حت�صيل
م�صاريف اخلطوط اجلوية الكويتية
م�ستندات حت�صل بالعملة االجنبية
ت�أمني على الب�ضائع  -م�ؤمنة �ضد احلريق

كمبياالت م�ستحقة

يف حال طلب �ضمان بنكي ل�ضمان �سداد قبول
الكمبياالت يف تاريخ اال�ستحقاق

4.2
5
5.1
5.2
5.3

كمبياالت للتح�صيل مر�سلة اىل اخلارج
كمبياالت نظيفة ( ما عدا ال�شيكات  /احلواالت)
م�ستندات
ال�شيكات  /احلواالت

1

ر�سوم ت�ؤخذ مرة واحده لدى ان�شاء امر دفع لل�شركات الكبريه

6
7
8

 - %0.125بحد االدنى  20/-د.ك
 %0.125بحد �أدنى  20/-د.ك.
 20/د.ك لكل حتويل 0.250فل�س لكل طرد -بحد �أدنى 5د.ك  -بحد اق�صى  15/-د.ك
 30/د.ك 10/د.ك للمدة املتفق عليها وتزيد بنف�س املقدار فى حال التمديد. 5/د.كب�سعر  %0.25يف حال عدم ال�شراء من البنك .احلد االدنى  15/-د.ك
( 0.5بالألف) لكل �شهر �أو جزء منه من تاريخ و�صول ال�سفينة و حتى تاريخ دفع ال�سند و بحد �أدنى  30/-د.ك.

�أ) اذا كانت العمولة على العمالء املحليني %0.125 :يف ال�شهر او جزء منه على �أال تقل العمولة عن  30دينار.
ب) اما اذا كانت العمولة على املرا�سل %0.125 :بال�شهر او جزء منه على �أال تقل املدة عن �شهرين و التقل العمولة عن  50دينار.
تفر�ض  50د.ك كحد ادنى.

ال�سندات املقبولة امل�ضمونة

�سندات حت�صيل مكفولة (م�ضمونة)

5

 20/-د.ك مقطوعة

يف حال ظلت كمبيالة اطالع نظيفة بدون �سداد ملدة �شهرين بعد
التقدمي او كمبيالة الجل غري مقبولة ملدة �شهرين بعد التقدمي او
تظل غري مدفوعة ملدة �شهرين بعد اال�ستحقاق
رد امل�ستندات  /احلواالت املقبولة

�سندات حت�صيل عادي

3
4

 10/د.ك مقطوعة 20/د.ك مقطوعة 20/د.ك مقطوعة 20/د.ك مقطوعة 20/-د.ك مقطوعة

تفر�ض عمولة �إ�ضافية بحد ادنى ً %0.125
�سنويا بحد ادنى  20/-د.ك� .شهريا تفر�ض على ال�ساحب و يف حالة عدم قبول
ال�ساحب دفع املبلغ تفر�ض على املر�سل.
تفر�ض ر�سوم كاملة على املر�سل .تعاد امل�ستندات يف حالة و�صول الر�سوم مقدماً

4
4.1

2

 30/د.ك او ما يعادلها بالعملة االجنبية (عملة االعتماد) تخ�صم من ح�ساب امل�ستفيد باال�ضافة اىل م�صاريف التلك�س. %0.375مقطوعة و بحد �أدنى  50/-د.ك �إذا كان التجاوز �ضمن الت�سهيالت املمنوحة  60 ،د.ك �إذا كان التجاوز يتخطى حدود
الت�سهيالت املمنوحة.
 50/د.ك وتلغى م�صاريف املرا�سالت بالتلك�س او ال�سويفت اخلا�صة بهذه العملية و ت�ستقطع من امل�ستفيد %0.125عمولة قبول لكل �شهر او جزء منها على فرتة االجل احلد االدنى 15/-د.ك يف حال كانت علىح�ساب الآمر او 25/-
د.ك يف حال كانت على ح�ساب امل�ستفيد.
 0.250فل�س لكل طرد-حد ادنى  5/-د.ك  -حد اق�صى  15/-د.ك
 5/د.ك15/د.ك�إذا كانت امل�صاريف علىح�ساب امل�ستفيد ،حت�سب على ا�سا�س  %0.25مقطوعة على املبلغ  -احلد االدنى  25/-د.ك.
 %0.125عمولة قبول لكل �شهر �أو جزء منه من تاريخ اال�ستحقاق ال�سابق و حتى تاريخ ال�سداد و بحد �أدنى  30/-د.ك� .إ�ضافة
�إىل  15/-د.ك .ر�سوم معاجلة.
التكلفة الفعلية بالإ�ضافة اىل مبلغ  10د.ك .للمتابعه.
 30/-د.ك .مقطوعة عن كل خ�صم كمبيالة.

ً
خام�سا � -سحوبات التح�صيل

متديد تاريخ اال�ستحقاق للكمبياالت املقبولة

1

قيمة الر�سوم/العمولة (دك)

ً
�ساد�سا � -أوامر الدفع الدائم
ً
�سابعا  -خدمات اخرى

دي�سك او تقرير لل�شركات
الر�سوم على الرواتب التي يتم تنفيذها ً
يدويا عن طريق ق�سم
الرواتب (ال ي�شمل الرواتب عن طريق القنوات البديلة)
غرامة الت�أخري يف الإبالغ عن ا�ستقالة �أو �إنهاء خدمات العمال
ر�سوم اعادة ا�صدار بطاقة �سحب ايل حل�ساب العامل  -بدل فاقد
عمولة حجز �شهادات الأ�سهم لدى البنك خا�صة ب�أع�ضاء جمال�س
ال�شركات (بناء على تعليمات وزير التجارة)
الرد على ا�ستف�سار عن ح�ساب �شركات حتت الت�صفية واحلرا�سة الق�ضائية
عمولة �أجهزة نقاط البيع
عمولة بوابة الدفع االلكرتوين

 %0.0625مقطوعة لكل متديد وبحد �أدنى 20/-د.ك
 %0.125لكل �شهر و بحد �أدنى  30/-د.ك .يف حال ال�س ــداد من قبل العمي ــل� ،أو  50/-د.ك.يف احلاالت الأخرى بالإ�ضافة �إىل
 15/د.ك .ر�سوم معاجلة.عمولة  - %0.125حد ادنى  25د.ك
عمولة  - %0.125حد ادنى  25د.ك
2/د.ك عمولة ت�شمل امل�صاريف الربيدية على قيمة ال�شيك مبا يعادل  100د.ك  -ل�شيكات فوق  100د.ك تفر�ض  7د.ك عمولة 2/د.ك 5/د.ك 2/د.ك عن كل ح�ساب توفري /جاري 2/د.ك �شهريا (حت�صل من �أرباب العمل) 1/د.ك 10/د.ك عن كل �شهادة 2/د.كوفق الرتتبيات املعمول بها مع التاجر
وفق الرتتبيات املعمول بها مع التاجر

ABK FEES & COMMISSIONS LIST 1

14/2/2021

# Type of Service

Charge

CASH CREDIT FACILITIES

# Type of Service
2.13

Letter of Intent
Settlement of Claim
Guarantees issued for financing contract outside kuwait

Fees on Assignment of contract
proceeds
Extension fees
Legal fees on notarization of agreement
Early settlement fee
Major projects of special nature
Restructuring / Rescheduling Fee
Mortgage cancellation Fee
Fee for Recommendation /Audit Approval Certificate
O/D limit
Exceeding O/D limit
Mortgage shares as collateral for
credit facilities granted to customers

KD 30 max.
Up to 0.25% Upon requesting extension of maturity.
KD 500 max.
Up to 0.25%.
According to arrangements made with the customers.
0.5% on total facilities
KD 30 per transaction for drafting and notarizing mortgage
cancellation letter
KD 10 for each recommendation and/or audit approval certificate
issued upon the customer’s request
0.5% annually
0.5% annually on the excess balance
According to the actual cost only which is paid to the Kuwait
Clearing Company

2.14
2.15

1

Postage charges

2
3
4
5
6

Advising L/Cs by Courier or by SWIFT
Local Telex or SWIFT
International Telex/ SWIFT (Fax)
Issue certificates commission
Issue second original/ advice

7

Photocopy document/ certificate/
advise

8
9
10
11

Assignment of proceeds of LCs/ LGs
Handling special cases/ inquiries
Boycotted companies inquiry fees
Handling of Refinance Bills
Handling and Updating the records
for Inward and Outward Open Ended
L/C’s/GTEES/Other types of undertaking

KD 5 for all trade finance products e.g. issuing, amending LCs/
LGs, advising Export LCs and collection documents
KD 30 min. for local LCs/guarantees by SWIFT or telex
KD 40 for international LCs/ guarantees by SWIFT
KD3
KD 10 or at cost whichever is higher
KD 5
KD 2
<6 months
KD 1 per page
>6 months
KD 5 per page
5 years - 10 years
KD 10 per page
> 10 years
KD 20 per page
0.25% flat at KD 50 min. payable by assignor in advance
KD 50 or at cost whichever is higher
KD 2 per name at KD 5 max.
KD 5/- per each Promissory Note.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

NON-CASH CREDIT FACILITIES
First: General Management Fees & Commissions

12

1.1
1.2
2

Tender Guarantees/ Performance/
Maintenance/Retention/Advance
Payment Gtees

In accordance with the applicable arrangements with the foreign
correspondences

General amendments

For increase of amounts and/or extension, apply rates In
accordance with the applicable arrangements with the foreign
correspondences plus KD15 handling.

On Behalf of Customers

2.1

Tenders Guarantees

2.2

Performance/ Others Guarantees

2.3

Maintenance/ Retention/ Advance
Payment Guarantees

2.7

Purchase Guarantees and standby
credits
Amendments at customer’s request
a. Extension of validity
b. Increase amount
c. Extension of validity and increase
amount
d. All other amendments
e. Plus handling on each amendment
Car Guarantees
Guarantees for insurance companies
as per Kuwait insurance laws

2.8

Telephone guarantees

2.9

Guarantees favoring embassies – pertaining housemaids
Collateral Guarantees when a bank
issues its guarantee to another bank
requesting to be granted certain
credit facilities

2.4
2.5

2.6

2.10

2.11

2.12

Shipping guarantees
Foreign Guarantees
Handling charges on guarantees
received from banks (where we have
no commitment).
Advising on guarantee
Amendments

a) 0.0625% per month or part thereof – 3 months min. chargeable period – at fees KD 35 min.
a) 0.125% per month or part thereof at KD 35 min. with or
without full cash margin
a) Without full cash margin 0.25% p.m. or part thereof (3% p.a.)
at KD 35 min.
b)In case of full coverage, apply 0.125% p.m. or part thereof
(1.5% p.a.) at KD 35 min.
a) 1.75% for min. period of first 3 months and 0.25% thereafter
per month or part thereof at KD 50 min. (4% p.a.).

3.5

Authorization to negotiate restricted
L/Cs

3.6

Acceptance

3.7

3.10

Parcel handling charges (air freight
and post parcel)
Kuwait Airways charges
Endorsements
Negotiation commission under credit
issued by ABK

3.11

Request to extend maturity dates
under acceptance bills.

3.12
3.13
3.14

Insurance coverage.
Discounting bills handling
LCs with Unusual Features:
LC Transferrable
Forwarders bill of lading
Charter party transport documents
Blank/short form bill of lading
Shipment on deck bill of lading
Opening LC in the name of third party
(not the owner of facility) in case beneficiary or goods outside Kuwait

Documentary/ Clean/ Standby credits

1.2

Confirmation commission

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Others

2.7
2.8
2.9

Reimbursement fee
Discount handling Fee
Acceptance Fee

Advising Commission

Amendment commission
Negotiation commission
Documents sent on collection basis
Sight documents sent on approval basis where a confirmed LC has expired
Cancellation of utilized L/Cs
Discrepancy handling fee

Confirmed L/C
Unconfirmed L/C
2.10
2.11

2.13
2.14
2.15

Extension of maturity dates under
confirmed LCs Bills
Indemnity for Export LC’s in lieu of
presentation of part or full set of shipping documents.
Exchange compensation:
If export L/C proceeds are in foreign
currency transferred out of Kuwait
then exchange compensation policy
applies.
Transit period interest
Transferable Credits:
Beneficiary (of a transferable credit)
requests to transfer the credit to another
beneficiary/ies (partial/ multiple transfer).
Handling fees incase ABK is not the
nominating Bank.

Fourth: Outward Credit
1

Clean or local or standby credits

KD 30 flat
0.125% per month or part thereof – two months min.
Min. KD 60, whichever is higher considering political/ economic
risks of the originating country.

KD 20 min.
0.25% flat at KD 35 min.
0.125% flat at KD 30 min.
0.25% flat on bill amount at KD 50 min.
KD 20
KD 20 per presentation
KD 25 (per claim) in case charges on ABK customer, KD 30 in case
on correspondent
KD 30/- flat per draft
0.125% per month or part thereof.
Min. KD 30, whichever is higher based on political/ economic
risks of originating country. If confirmation charges for opener’s
account then flat fee at KD 60 min.
0.125% minimum KD 30/- whichever is higher.
0.125% per month or part thereof min. KD 30 or higher based
on political/ economic risks of originating country. If confirmation
charges for opener’s account then min. KD 60 plus KD 15 handling
fee.
a) KD 100/- per quarter or part thereof, max. two quarters.
b) KD 2,500/- per quarter or part thereof, in case the missing
documents not presented on the third quarter from date of issuing indemnity certificate.
0.25% commission – at KD 25 min.
LIBOR for 3 months (prevailing on date of settlement) plus 2.5%
(min. chargeable period 5 days) with min. amount equivalent to
USD 100
0.25% flat commission on each transfer min:
1) KD 60 for total transfer
2) KD 60 for first transfer and KD 30 for any other transfer.
3) In case confirmed, a flat fee of KD 25 to be added to (1) or (2).
KD 30/- plus any additional charges if any.
0.75% for first three months as min. chargeable period – 0.25%
thereafter on every month or part thereof at KD 50 min. (3%
p.a.) applicable to all clean or local credits whether with or without full cash margin

2
2.1

Documentary credits
Establishing credits

0.125% per month or part thereof – min. three months at KD 30 min.

2.2

Increase in amount

0.125% per month or part thereof – min. three months at KD 30 min.

2.3

Extension of validity

Subject to the above - where applies – at KD 20 min.
Same as above

2.4

Increase in value and extension

Apply (a) and (b) above at KD 20 min.

2.5

Other amendments

KD 20 flat
KD 15
1% per annum or part thereof at KD 50 min.

2.6

Reimbursement fees

2% per annum min. KD 100/2% per annum at KD 25 min. - if not against 100% cash margin
then apply KD 10 on issuing and/ or extending - (does not apply
on ABK employees.)
KD 30 provided at 100% cash margin
a) 1.75% for the min. period of first three months and thereafter
at 0.250% per month or part thereof – at KD100 min. (4% p.a.).
b) Against 105% cash margin: 0.125% per month min. period or
part thereof, minimum 3 months, KD 100/- ( 1.5% P.A.).
a) For local customers: KD 35 plus KD 10 per quarter if original
B/L is not received within 2 months from date of issuance of
shipping Gtee.
b) On behalf of correspondent banks: 0.125% per month minimum 3 months or part thereof, min KD 100.

As in performance/purchase/tender guarantees as per the context,
min. KD 100 flat per quarter or part thereof.
Fees applied as per risk type and profile.
KD. 25/- Flat plus KD 5/- postage.
KD 20 flat plus issuance fees as above

1
1.1

2.12

On behalf of foreign banks or first class insurance companies

# Type of Service

Third: Inward Letters of Credit

KD 100 annual or part of year.

Second: Guarantees
1

Charge

2.7
2.8

Cancellation of unutilized L/Cs
Authorization to negotiate expired
L/Cs

2.9

Correspondents charges

2.10
3

Reimbursement authorization

3.1

Bills settled in foreign currency

3.2

Insurance against fire

KD 60 flat

3.3

Discrepancy handling fee

KD 60 flat
KD 60 flat

3.4

Excess drawing

Documentary credits

3.8
3.9

Charge
KD 50 to be deducted from the proceeds plus other charges if payable to the beneficiary – Telex/SWIFT charges not to be claimed.
0.125% per month or part thereof from the date of commencement of acceptance until the date of settlement at KD 15 min. if
charges for beneficiary’s account min. KD 25.
KD 0.250% per parcel at KD 5 min and KD 15 max.
KD 5
KD 15
If for beneficiary’s account, apply 0.25% flat at KD 25 min.
0.125 % commission per month or part thereof from the date
of commencement of acceptance until the date of settlement
minimum KD 30/- plus KD 15/- handling fees.
Cost plus KD 10/- handling and follow up.
KD 30 flat per draft
KD 10 flat
KD 20 flat
KD 20 flat
KD 20 flat
KD 20 flat
KD 20 flat

Fifth: Collections
1
1.1
1.2
1.3

Bills for collection received from abroad

1.5

Documentary
Clean
Paying bank charges
Parcel handling charges (air freight
and post parcel)
Endorsements

1.6

Safe custody

1.4

1.7

Kuwait Airways charges

1.8

Bills settled in foreign currency

1.9

Insurance on goods – insured against
fire

2
2.1
2.2

Return of documents/ accepted drafts

Accepted bills guaranteed
If the bank guarantees are requested
for guaranteeing payment of acceptance of bills on due date

4

0.250 fils per parcel at KD 5 min. and KD 15 max.
KD 30
KD 10 for the agreed period increase with the same amount in
case of extension.
KD 5
0.25% if foreign currency is not purchased through the bank at KD
15 min.
0.5 per mille per month or part thereof from the date of arrival of
steamer until date of payment of the bill at KD 30/- min.

Overdue bills

Should a clean sight bill remains unpaid for two months after presentation, or a term bill remains unaccepted for two months after presentation,
or remains unpaid for two months
after maturity

3

0.125% at KD 20 min.
0.125% at KD 20 min.
Minimum KD 20 per remittance

An extra holding commission at the min. rate of 0.125% p.a. at
KD 20 min. p.m. may be claimed from drawee, and if refused by
the drawee, to be collected from senders.
Full charges to be claimed from senders. Documents may be
returned upon receipt of the charges in advance.
a) For local customers: 0.125% per month or part thereof, min.
KD 30
b) In case the GTEE on remitting bank: 0.125% per month or part
thereof, minimum period 2 months. min. KD 50.

Extension of due date of accepted bills

4.1

Ordinary collection

0.125% per month or part thereof – for extension period at KD 30 min.

4.2

Guaranteed collection

0.125% per month or part thereof – (min. three months) – same
rate as mentioned in (2.2) and (2.3) above – at KD 30 min.
KD 20 flat (to be waived if increase in amount and/or extension of
validity is also requested at the same time, in which case (2.2) or
(2.3) or (2.4) shall apply
If charges are for opener’s account: min. KD 25 and max. KD 45
per drawing or at cost if higher
For local LC: 0.25% payment commission at KD 10 min.
If charges for beneficiary’s account: KD 20/- min.
KD 20 flat if entire LC is unutilized
Authorization to negotiate documents for acceptance/collection
under expired LCs 0.25% flat at KD 50 (to be claimed or deducted
from proceeds)
To be charged to the opener at cost unless the opener stipulates
in the credit that correspondents charges are for account of beneficiary. If the beneficiary refused to pay such charges, they must
be covered from the opener.
KD 10 including cost of telex/ SWIFT – in case of amendment KD
5

5
5.1
5.2

Bills for collection sent abroad

5.3

Cheques/ drafts

a. LIBOR + 2.5% from date of negotiation until settlement date
b. Exchange compensation @ 0.25% if foreign currency not
purchased through the bank (may be waived at the discretion of
he management) at KD 15 min.
0.5 per mille per month or part thereof from the date of arrival
of vessel/AirCraft until the date of payment of the bill minimum
KD 30/-.
KD 30 or equivalent to be claimed from negotiating bank in addition to the telex charges
0.375 % flat minimum KD 50/- if within credit line, if exceeds
credit line minimum KD 60/- will be applied

4

Clean bills (except cheques/ drafts)
Documentary bills

0.0625 % per extension flat minimum KD 20/- is payable for each
extension.
0.125 % per month minimum KD 30/- if payable by drawees
otherwise if payable by drawers KD 50/- plus KD 15/- handling fees.
Commission 0.125% KD 25 min.
Commission 0.125% KD 25 min.
KD 2 commission inclusive of postage on cheques value above KD
100 will be subject to KD 7 commission.

Sixth: Standing Orders
1
1
2
3

5
6
7
8

Charges collected once upon creating
a standing order for big companies

Seventh: Other Services

Disk or report for companies
Charges on manually processed salaries
through salary unit (does not include
salaries through alternative channels)
Fine for delay in reporting workers’
resignation or termination
Charges on reissuance of an ATM card
for Al Amel Account – Replacement for
lost card
Commission for keeping share certificates of companies’ board members
with ABK (as per the instructions of the
Minister of Commerce & Industry)
Replying to inquiries about the account
of companies under liquidation and
receivership
POS commission
Online payment gateway commission

KD 2
KD 5
KD 2 for each saving/ current account
KD 2 per month (collected from employer)
KD 1
KD 10 per certificate
KD 2
As per arrangement with merchant
As per arrangement with merchant

