
الرســوم والعمــــوالت الخاصـــــة بالبنــــــوك اإلسالميـــــــة
بنــــك: بيــــت التمويــــل الكويتــــي

 المنتـــــج والخدمـــــــات الحاليــــــــة
الرسم المقرر  1. البطاقاترقم البند

30 )د.ك(رسوم اشتراك / تجديد بطاقة )فيزا / ماستر كارد ( - ]كالسيك[ - )غير المقسطة( لألفراد1/1
45 )د.ك(رسوم اشتراك / تجديد بطاقة فيزا / ماستركارد )بالتينيوم سيليكت(  - )غير المقسطة( لألفراد2/1
105 )د.ك(رسوم اشتراك / تجديد بطاقة )فيزا / ماستر كارد ]البالتين[- )غير المقسطة( لألفراد3/1
155 )د.ك(رسوم اشتراك / تجديد بطاقه VISA signature / ماستركارد وورد الواحه )غير المقسطه  لالفراد(4/1
205 )د.ك(رسوم اشتراك / تجديد بطاقة )فيزا / ماستر كارد ]الماسية[ - )غير المقسطة( لألفراد5/1
250 )د.ك(رسوم اشتراك / تجديد بطاقه وورلد ايليت ماستركارد/ ماستركارد وورلد ايليت الواحه )غير المقسطة( لألفراد6/1
250 )د.ك(رسوم اشتراك / تجديد بطاقة VISA Infinite )غير المقسطة( - لألفراد7/1

رسوم اشتراك / تجديد بطاقات )فيزا و ماستر كارد( لمجموعة التيسير الكالسيكية - 8/1
60 )د.ك()مقسطة( لألفراد

رسوم اشتراك / تجديد بطاقات )فيزا و ماستر كارد( لمجموعة التيسير الذهبية - 9/1
90 )د.ك()مقسطة( لألفراد

رسوم اشتراك / تجديد بطاقات )فيزا و ماستر كارد( لمجموعة التيسير البالتينية 10/1
130 )د.ك(ستاندرد- )مقسطة( لألفراد

رسوم اشتراك / تجديد بطاقات )فيزا و ماستر كارد( لمجموعة التيسير البالتينية 11/1
210 )د.ك(بريميوم- )مقسطة( لألفراد

رسوم اشتراك / تجديد بطاقات )فيزا و ماستر كارد( لمجموعة التيسير البالتينية 12/1
410 )د.ك(دايموند- )مقسطة( لألفراد

5 )د.ك(رسوم اشتراك / تجديد بطاقة التمويل عبر اإلنترنت13/1
10 )د.ك(رسوم اشتراك / تجديد بطاقة مسبقة الدفع )فيزا أو ماستر كارد( عن كل سنة14/1
3 )د.ك(رسوم اشتراك بطاقة مسبقة الدفع )بطاقة الصوغة(15/1

رسوم اشتراك / تجديد بطاقة مسبقة الدفع )بطاقة األسرة( : بحد أدنى بطاقتين وبحد 16/1
20 )د.ك(أعلى 7 بطاقات

10 )د.ك(رسوم اشتراك / تجديد بطاقة مسبقة الدفع )بطاقة الخير(17/1
25 )د.ك(رسوم اشتراك / تجديد بطاقة مسبقة الدفع )ماستر كارد وورلد(18/1
100 )د.ك(رسوم اشتراك / تجديد بطاقة )فيزا أو ماستر كارد ( )اعتماد بالتين( لموظفي الشركات19/1
20/1) USD Charge Card( بطاقة خصم بيتك بالدوالر األمريكي
400 دوالر أمريكيرسوم اشتراك / تجديد السنوي21/1
1.50 %عمولة استخدام بغير عمولة البطاقة )الدوالر األمريكي( - على مبلغ العملية22/1
21 دوالر أمريكيعمولة سحب نقدي - لكل عملية سحب23/1
10 )د.ك(رسوم إصدار مستعجل لكافة بطاقات فيزا أو ماستركارد )باستثناء البطاقة الماسية(24/1

عمولة السحب النقدي لبطاقات )السحب اآللي أو مسبقة الدفع( )فيزا أو ماستر كارد( 25/1
2.50 %خارج الكويت ، )من قيمة المبلغ(

0.100 )د.ك(عمولة عملية سحب نقدي )محلياً( لبطاقة السحب اآللي )عبر أجهزة السحب اآللي لبنوك أخرى(26/1

استعالم عن الرصيد /عدم إمكانية السحب لعدم تغطية الرصيد لبطاقات السحب اآللي 27/1
0.05 )د.ك()عبر أجهزة بنوك أخرى( )محلياً(

عمولة على مشتريات البطاقات )السحب اآللي أو مسبقة الدفع( )فيزا أو ماستركارد( خارج 28/1
2.50 %الكويت - )من قيمة المبلغ(

عمولة استخدام )مشتريات أو السحب النقدي( البطاقات االئتمانية )فيزا أو ماستر كارد( 29/1
2.50 %المقسطة أو غير المقسطة خارج الكويت )من قيمة مبلغ(

1 )د.ك(عمولة الدفع من خالل نقاط البيع اآللي )POS( لدول مجلس التعاون30/1

تسويات / مطالبات / تدقيق على المشتريات والسحب النقدي لبطاقات )السحب اآللي( / 31/1
5 )د.ك(االئتمانية )كالسيك - الذهبية( )فيزا أو ماستركارد( بناءا على طلب العميل

32/1
أ - تعديل الحد االئتماني )حدود الصالحية( المؤقت - بناءا على طلب العميل

5 )د.ك( ب - تعديل الحد االئتماني )حدود الصالحية( الدائم - بناءا على طلب العميل / )وفق 
دراسة ائتمانية(

3 )د.ك(تفويض / تأكيد عملية شراء تمت عن طريق البطاقات المصرفية )البريد(33/1
3 )د.ك(رسوم اإلبالغ عن فقدان - بطاقة )كالسيك / الذهبية(34/1

عمولة إرسال بطاقة سحب آلي / بطاقة اعتماد )فيزا / ماستر كارد( )كالسيك / الذهبية( 35/1
10 )د.ك(للعميل بالبريد السريع بالخارج

20 )د.ك(تجديد بطاقة رديفة )اضافية( )فيزا أو ماستر كارد( - )كالسيك( - )غير مقسطة(36/1
40 )د.ك(تجديد بطاقة رديفة )اضافية( )فيزا أو ماستر كارد( - )الذهبية( - )غير مقسطة(37/1
80 )د.ك(تجديد بطاقة رديفة )اضافية( )فيزا أو ماستر كارد( - )البالتين( - )غير مقسطة(38/1

إعادة اصدار / استبدال بطاقات )فيزا أو ماستر كارد( )كالسيك / الذهبية( لعدم استالم 39/1
15 )د.ك(/ مفقودة / مسروقة

10 )د.ك(إيقاف البطاقة من جانب البنك لسوء االستخدام )بطاقة االعتماد( )كالسيك(40/1
5 )د.ك(إيقاف البطاقة من جانب البنك لسوء االستخدام )بطاقة االعتماد( )الذهبية(41/1

استخراج صورة / نسخة / أصل اشعار / مستند عملية / T&E )فنادق / شركات 42/1
10 )د.ك(طيران... الخ( تمت من خالل بطاقات مصرفية

ارسال صورة مستندات خاصة ببطاقات االعتماد )فيزا / ماستركارد( بالبريد السريع 43/1
10 )د.ك(للعميل بناءا على الطلب

5 )د.ك(اصدار بطاقة سحب آلي )حساب الخدمة اآللية(44/1
-اصدار بطاقة سحب آلي )حساب جاري / توفير استثماري ممتاز(45/1
-اصدار بطاقة سحب الي )حساب بيتي / حساب للشباب / حساب العامل(46/1
5 )د.ك(تجديد بطاقة سحب آلي )حساب الخدمة اآللية / حساب جاري / توفير استثمار ممتاز(47/1
1 )د.ك( تجديد بطاقه سحب الى ) حساب بيتى / الشباب / حساب العامل  (48/1
5 )د.ك(إعادة اصدار بطاقة سحب آلي بدل فاقد / تالف )جميع الحسابات باستثناء حساب بيتي / االستثماري(49/1
1 )د.ك( اعاده اصدار بطاقه سحب الى بدل فاقد / تالف ) حساب بيتى/ االستثمارى / حساب العامل(.50/1
2 )د.ك(اصدار رقم سري )البطاقات المصرفية(51/1

عمولة عملية سحب نقدي )محليا / عالميا( )فيزا / ماستر كارد( )كالسيك / الذهبية / 52/1
6 )د.ك(البالتين / الماسية( على كل عملية سحب

5 )د.ك(اصدار بطاقة بدل فاقد مسبقة الدفع )فيزا أو ماستر كارد(53/1
5 )د.ك(اصدار بطاقة بدل تالف مسبقة الدفع )فيزا أو ماستر كارد(54/1
10 )د.ك( رسوم إصدار / تجديد بطاقة )مسبقة الدفع بالعملة االجنبية(55/1
5 )د.ك( رسوم إصدار بدل )فاقد / تالف( للبطاقة )مسبقة الدفع بالعملة االجنبية(56/1
2 )د.ك( رسوم إصدار رقم سري بدل فاقد للبطاقة )مسبقة الدفع بالعملة االجنبية(57/1

 رسوم السحب النقدي / استخدام من خالل نقاط البيع بغير عملة البطاقة )مسبقة الدفع 58/1
%2.5بالعملة االجنبية(

 نصف رسوم البطاقة الرئيسيةرسوم اشتراك / تجديد بطاقة ائتمان / اعتماد الرديفة )فيزا أو ماستر كارد(59/1

الرسم المقرر  2.  اشتراك في خدمات / سداد فواتيررقم البند

مجانااالشتراك السنوي في خدمة الرسائل القصيرة1/2

0.150 )د.ك(دفع فواتير الهواتف النقالة )تخصم آليا من النظام(2/2

2 )د.ك(سداد فواتير الجمارك - خصما من الحساب )لكل اشعار(3/2
5 )د.ك(سداد فواتير الجمارك - نقدا )لكل اشعار(4/2

الرسم المقرر  3. الحواالت المصرفيةرقم البند

2 )د.ك(إصدار / تعديل حوالة مصرفية )شيك تحت الطلب( *Demand Draft * )لكل عملية(1/3

10 )د.ك(إيقاف صرف حوالة مصرفية )شيك تحت الطلب( *Demand Draft * أو تحويل سويفت2/3

5 )د.ك(إلغاء حوالة مصرفية )شيك تحت الطلب( *Demand Draft * بناءا على طلب العميل3/3

5 )د.ك(اصدار حوالة مصرفية )شيك تحت الطلب( *Demand Draft * بدل فاقد4/3

إلغاء / طلب حوالة مصرفية )شيك تحت الطلب( *Demand Draft * / تحويل سويفت 5/3
8 )د.ك()باإلضافة الى مصاريف السويفت(

تحويل محلي )بالدينار الكويتي( بغض النظر عن قيمة التحويل )مع التعزيز( ) يتم تقاضى 2 6/3
5 )د.ك(د.ك لكل تحويل بموجب أمر دفع دائم(

11 )د.ك(تحويل محلي )بالعملة االجنبية( 7/3

 تحويل للخارج )عملة اجنبية/ دينار كويتى( 8/3
11 )د.ك(

 باإلضافة الى رسوم 
تغطية )ان وجد(

5 )د.ك(شيكات مرسلة برسم التحصيل )PUR or OBC( بنوك محلية أو خارجية9/3

8 )د.ك(االستفسار عن حواالت واردة من البنوك المراسلة10/3

8 )د.ك(االستفسار عن حواالت صادرة إلى البنوك المراسلة11/3

8 )د.ك(تأكيد الشيكات المصرفية الصادرة12/3

5 )د.ك(إصدار / تعديل / إيقاف شيك مصدق / أمر دفع )لكل عملية(13/3

الرسم المقرر  4.  أوامر الدفع الدائمةرقم البند

5 )د.ك(انشاء أمر دفع دائم )Standing Order( - داخلية - أول مرة1/4
10 )د.ك( انشاء أمر دفع دائم )Standing Order( – لبنوك محلية / خارجية 2/4

أمر دفع دائم لوزارة الكهرباء3/4
5 )د.ك(

باإلضافة الى 500 فلس عند 
كل استقطاع

األوامر الدائمة للشركات التمويلية والمؤسسات4/4
10 )د.ك(

باإلضافة الى 2 د.ك عند 
كل استقطاع

10 )د.ك(تعديل / إيقاف أمر دفع دائم )Standing Order( - محليا5/4ً
10 )د.ك(تعديل / إيقاف أمر دفع دائم )Standing Order( - خارجيا6/4ً

-تحويل أمر دفع دائم )Standing Order( لجمعيات النفع العام الخيرية والجمعيات الخيرية محليا7/4ً

الرسم المقرر  5.  الشيكاترقم البند

1/5
2 )د.ك(أ -  إصدار دفتر شيكات 10 ورقة 

5 )د.ك(ب - إصدار دفتر شيكات 25 ورقة 
7 )د.ك(ت - إصدار دفتر شيكات 50 ورقة 

2/5
الصرف النقدي للشيك

2.5 )د.ك( للشيك الذى تبلغ قيمته 10.000 د.ك فاكثر من المستفيد،  مع اعفاء العمالء من كبار السن 
)60 عام واكثر ( وذوى االحتياجات الخاصه من هذا الرسم

إصدار دفتر شيكات مستعجل - باإلضافة الى رسوم اإلصدار المقررة للدفتر )حسب عدد 3/5
1.5 )د.ك(األوراق والحجم(

10 )د.ك(شيك مرتجع لعدم كفاية الرصيد4/5
5 )د.ك(شيك مرتجع ألي سبب أخر5/5
5 )د.ك(إيقاف صرف شيك6/5
1 )د.ك(إلغاء دفتر شيكات تم إصداره ولم يستلمه العميل خالل الفترة المحددة أو )لسبب أخر(7/5

10 )د.ك(رسوم إيقاف دفتر شيكات8/5

الرسم المقرر  6.  صناديق األماناترقم البند

50 )د.ك(تأمين مفتاح صندوق أمانات1/6
50 )د.ك(إصدار بدل فاقد لمفتاح صندوق أمانات2/6
60 )د.ك(إيجار صندوق أمانات 21x30x45 لمدة سنة3/6
50 )د.ك(إيجار صندوق أمانات 19x30x45 لمدة سنة4/6
40 )د.ك(إيجار صندوق أمانات 15x30x45 لمدة سنة5/6
30 )د.ك(إيجار صندوق أمانات 11x30x45 لمدة سنة6/6
25 )د.ك(إيجار صندوق أمانات 7x30x45 لمدة سنة7/6
35 )د.ك(إيجار صندوق أمانات 20x30x45 لمدة سنة8/6
45 )د.ك(إيجار صندوق أمانات 30x30x45 لمدة سنة9/6
60 )د.ك(إيجار صندوق أمانات 50x30x45 لمدة سنة10/6

الرسم المقرر  7.  أجور وعموالت أخرىرقم البند

السحب النقدي من داخل الفرع ألقل من 2000 * - يستثنى : كبار السن، المعاقين، 1/7
2 )د.ك(المكفوفين، األميين(

5 )د.ك(تعديل إسم العميل )بموجب حكم محكمة / جهات رسمية(2/7
5 )د.ك(تعديل / إضافة / إلغاء توقيع العميل3/7
5 )د.ك(إصدار توكيل بنكي على حساب العميل بناءا على طلب العميل4/7
5 )د.ك(إلغاء توكيل بنكي على حساب العميل بناءا على طلب العميل5/7
5 )د.ك(المصادقة على توقيع العميل بناءا على طلبه لالستعمال خارج البنك6/7
10 )د.ك(توزيع حصص تركة المتوفي على الورثة7/7
2 )د.ك(حجز / فك حجز لجميع الحسابات )بحكم المحكمة / التزامات داخلية(8/7
5 )د.ك(إعادة فتح حساب مغلق خالل عام - اغلق بناءا على طلب العميل9/7
10 )د.ك(رسوم توصيل وتسليم الذهب )لكل 500 جرام(10/7
1 )د.ك(عمولة عدم تحديث البطاقة المدنية 11/7
 5)د.ك( اعاده تشغيل حساب ) حاله الحساب : مجمد / ساكن ( فيما عدا الحسابات الجاريه12/7
 0.500 ) فلس( تحويل بين حسابات العميل فيما عدا الحسابات الجاريه13/7

 0.500 ) فلس( تحويل داخلى بين الحسابات داخل فروع البنك ) من عميل الى عميل اخر ( فيما عدا الحسابات الجاريه14/7

الرسم المقرر  8.  الخدمات االلكترونية لألفراد:رقم البند

1/8Western Union 
وفق الترتيبات المعمول 

 Western بها مع شركة
Union

رسوم التحويالت الخارجية عبر القنوات الرقمية2/8

مجانا
)يتم تحصيل رسوم البنوك 

المراسلة وتغطيتها »ان 
وجدت«(

الرسم المقرر9.  تغطية الحسابات ) التسوية بين حسابات العميل( :رقم البند

الرسم المقرر  10.  التمويل العقاري:رقم البند

30 )د.ك(رسوم رهن عقاري1/10

30 )د.ك(رسوم شطب رهن عقاري2/10

100 )د.ك()رسوم تقييم أرض فضاء( )بحيث ال تتجاوز مساحة األرض عن 1000م(3/10

200 )د.ك()رسوم تقييم سكن خاص( )بحيث ال تتجاوز مساحة األرض عن 1000م(4/10

300 )د.ك()رسوم تقييم بناية استثمارية( )بحيث ال تتجاوز مساحة األرض عن 1000م(5/10

6/10
)رسوم تقييم بناية تجارية(

600 )د.ك( مالحظة : مساحتها 1000م فأقل )وإذا زادت المساحة عن ذلك تحدد الرسوم بعد الكشف 
وعمل الدراسة األولية(

حقوق منفعة )مبنى قائم( ال تتجاوز مساحتها عن 1000م )وإذا زادت المساحة عن ذلك 7/10
350 )د.ك(تحدد الرسوم بعد الكشف وعمل الدراسة األولية(

8/10
رسوم تقييم مجمع سكني

750 )د.ك( مالحظة : مساحتها 1000م فأقل )وإذا زادت المساحة عن ذلك تحدد الرسوم بعد الكشف 
وعمل الدراسة األولية(

9/10
رسوم تقييم مجمع تجاري

750 )د.ك( مالحظة : مساحتها 1000م فأقل )وإذا زادت المساحة عن ذلك تحدد الرسوم بعد الكشف 
وعمل الدراسة األولية(

رسوم تقييم فنادق ومستشفيات ومدارس ومصانع ... الخ10/10

تحدد رسوم التقييم حسب 
طبيعة كل عقار على حدة 
وبموجب الدراسة والكشف 

الميداني
500 )د.ك(رسوم تقييم عقارات خارج الكويت11/10
5 )د.ك(إصدار تعهد بنك التسليف واإلدخار12/10
150 )د.ك(رسوم تحويل مديونية عقارية13/10
لكل وحدة 100 )د.ك(رسوم عن معامالت تملك الوحدات المفروزة للعقار المؤجر )للشركات(14/10
5 )د.ك(رسوم تأجيل أقساط15/10
50 )د.ك(رسوم تعهد مع وعد بالرهن16/10

الرسم المقرر  11.  خدمات التمويلرقم البند

5 )د.ك(رسوم تغيير طريقة السداد / تغيير رقم حساب1/11
10 )د.ك(رسوم تحويل ملكية مركبة2/11
10 )د.ك(رسوم إضافة أو إلغاء أو تغيير كفيل3/11

10 )د.ك(رسوم فحص السيارة للغير4/11

20 )د.ك(رسوم خدمة تحويل المديونية5/11

10 )د.ك(رسوم سماح بخروج سيارة مؤجرة خارج البالد )للسفرة الواحدة(6/11

50 )د.ك(رسوم سماح بخروج سيارة مؤجرة خارج البالد )عدة مرات( لمدة سنة كحد أقصى7/11
5 )د.ك(رسوم تأجيل أقساط8/11

5 )د.ك(إنجاز معاملة )بوزارة الداخلية - اإلدارة العامة للمرور(9/11

بدالً من العميل )بيع - شراء(

تأمين تكافلي على مخاطر الدين ضد الوفاة والعجز الكلي الدائم )حسب طلب العميل( )مع 10/11
مراعاة تعليمات بنك الكويت المركزي بهذا الخصوص(

مقدار الرسم 50 % من 
تكلفة رسوم التأمين إختياري 

و بحد اقصى 2 % من 
إجمالي المديونية

11/11

رسوم بيع أمانة :
50 )د.ك(أجور أرضية مقابل عرض السيارة للبيع لمدة أسبوعين )افراد - شركات(

100 )د.ك(أتعاب بيع سيارة  "معروضة للعمالء" )افراد - شركات(

3 )د.ك(رسوم طلب إرجاع أقساط مدفوعة مقدماً لكل فاتورة12/11
30 )د.ك(رسوم اعالن حوالة الحق )للشركات(13/11

الرسم المقرر  12.  طلب نسخ من مستندات أو شهادات أو ما يشابهها :رقم البند

2 )د.ك(طلب صورة مستند من األرشيف )للصفحة الواحدة(1/12
2 )د.ك(طلب صورة مستند من قسم الميكروفيلم2/12
5 )د.ك(شهادة لمن يهمه األمر بأنواعها3/12
3 )د.ك(شهادة بدل فاقد / بدل تالف لشهادة وديعة استثمارية4/12
1 )د.ك(كشف حساب - أقل من سنة - للصفحة الواحدة5/12
5 )د.ك(كشف حساب - من -1 5 سنوات - للصفحة الواحدة6/12
10 )د.ك(كشف حساب - من -5 10 سنوات - للصفحة الواحدة7/12
20 )د.ك(كشف حساب أكثر من 10 سنوات للصفحة الواحدة8/12

* عمليات التمويل غير النقدية
أ .       خطابات الضمان

رسوم التجديد / رسوم االصدار سنويًااسم الخدمةم
التعديل سنويًا

رسوم خطابات الضمان األولية المحلية المغطاة1
80 )د.ك(80 )د.ك(-   من )2001 د.ك( وأقل من )10.000 د.ك(1/1
120 )د.ك(120 )د.ك(-   من )10.000 د.ك( وأقل من )100.000 د.ك(2/1
150 )د.ك(150 )د.ك(-   من )100.000 د.ك( وأقل من )500.000 د.ك(3/1
250 )د.ك(250 )د.ك(-   من )500.000 د.ك( وأقل من )1 مليون د.ك(4/1
500 )د.ك(500 )د.ك(-   من )1 مليون د.ك( فما فوق5/1

رسوم خطابات الضمان النهائية المحلية المغطاة2
120 )د.ك(120 )د.ك(-   من )2001 د.ك( وأقل من )10.000 د.ك(1/2
160 )د.ك(160 )د.ك(-   من )10.000 د.ك( وأقل من )100.000 د.ك(2/2
200 )د.ك(200 )د.ك(-   من )100.000 د.ك( وأقل من )500.000 د.ك(3/2
500 )د.ك(500 )د.ك(-    من )500.000 د.ك( وأقل من )1 مليون د.ك(4/2
1000 )د.ك(1000 )د.ك(-    من )1 مليون د.ك( فما فوق5/2

رسوم خطابات الضمان االخرى المحلية المغطاة3
40 )د.ك(40 )د.ك(-   أقل من )10.000 د.ك(1/3
120 )د.ك(120 )د.ك(-   من )10.000 د.ك( وأقل من )100.000 د.ك(2/3
150 )د.ك(150 )د.ك(-   من )100.000 د.ك( وأقل من )500.000 د.ك(3/3
200 )د.ك(200 )د.ك(-   من )500.000 د.ك( وأقل من )1 مليون د.ك(4/3
250 )د.ك(250 )د.ك(-   من )1 مليون د.ك( فما فوق5/3

رسوم خطابات الضمان األولية الخارجية4
250 )د.ك(250 )د.ك(-   أقل من )10.000 د.ك(1/4
400 )د.ك(400 )د.ك(-   من )10.000 د.ك( وأقل من )100.000 د.ك(2/4
500 )د.ك(500 )د.ك(-   من )100.000 د.ك( وأقل من )500.000 د.ك(3/4
1000 )د.ك(1000 )د.ك(-   من )500.000 د.ك( وأقل من )1 مليون د.ك(4/4
2000 )د.ك(2000 )د.ك(-   من )1 مليون د.ك( فما فوق5/4

رسوم خطابات الضمان النهائية الخارجية5
400 )د.ك(400 )د.ك(-   أقل من )10.000 د.ك(1/5
500 )د.ك(500 )د.ك(-   من )10.000 د.ك( وأقل من )100.000 د.ك(2/5
750 )د.ك(750 )د.ك(-   من )100.000 د.ك( وأقل من )500.000 د.ك(3/5
1250 )د.ك(1250 )د.ك(-   من )500.000 د.ك( وأقل من )1 مليون د.ك(4/5
3000 )د.ك(3000 )د.ك(-   من )1 مليون د.ك( فما فوق5/5

10 )د.ك(بدل فاقد عن )إصدار أو تعديل( خطاب ضمان6

جميع خطابات الضمان المحلية المغطاة التي تقل قيمتها عن 2.000 د.ك تعامل عمولتها الحالية تحت تصنيف خطابات الضمان األخرى 7
المحلية المغطاة 

10 )د.ك(مطالبات واردة على قيمة خطابات الضمان من الجهة المستفيدة8
عمليات التمويل غير النقدية خطابات الضمان الغير المغطاة9

-   رسوم خطابات ضمان أولية بموافقات ائتمانية وخدمات مساندة 1/9
0.75 % وبحد أدنى0.75 % وبحد أدنى
-/180 د.ك سنويا-/260 د.ك سنويا

1.5 % وبحد أدنى1.5 % وبحد أدنى-   رسوم خطابات ضمان نهائية )انجاز صيانة - محجوز ضمان(2/9
-/180 د.ك سنويا-/240 د.ك سنويابموافقات ائتمانية وخدمات مساندة

3/9
3 % وبحد أدنى3 % وبحد أدنى-   رسوم خطابات ضمان نهائية )دفعة مقدمة ومشتريات(

-/180 د.ك سنويا-/240 د.ك سنويابموافقات ائتمانية وخدمات مساندة

-   رسوم خطابات ضمان أخرى بموافقات ائتمانية وخدمات مساندة4/9
1.5 % وبحد أدنى1.5 % وبحد أدنى
-/75 د.ك سنويا-/100 د.ك سنويا

ب .     االعتمادات
مالحظاتالحد األدنى%فتح وتعديل وإلغاء االعتمادات1/

50 )د.ك(0.75فتح االعتماد العادي1/1
50 )د.ك(1فتح االعتماد القبول2/1
10 )د.ك(0تعديل صالحية االعتماد )المرابحة - العادي(3/1
10 )د.ك(0إلغاء االعتماد العادي4/1

مالحظاتالحد األدنى%   2/    سداد االعتماد
2 )د.ك(0التأمين لالعتماد العادي والقبول1/2
10 )د.ك(0سويفت / تلكس / مختصر االعتماد )العادي والقبول والمرابحة(2/2
35 )د.ك(0سويفت كامل االعتماد )العادي والقبول(3/2
30 )د.ك(0سويفت كامل لالعتماد )مرابحة(4/2
1 )د.ك(0البريد لإلعتماد )العادي والقبول والمرابحة(5/2
15 )د.ك(0كفالة شحن لإلعتماد )العادي والقبول(6/2
10 )د.ك(0خالفات لإلعتماد )العادي والقبول والمرابحة(7/2
100 )د.ك(0المرابحة8/2

مالحظاتالحد األدنى%ت. المستندات الواردة برسم التحصيل:
15 )د.ك(1/8 برسم االطالع1
15 )د.ك(1/8 برسم القبول2

مالحظاتالحد األدنى%ث. إعتمادات التصدير:
مقطوع20 )د.ك(0تبليغ اإلعتماد1
20 )د.ك(1/4تداول المستندات2
10 )د.ك(0تعديل اإلعتماد3
30 )د.ك(1/4تحويل اإلعتماد4
5 )د.ك(0سويفت محلي5
6DHL 20 )د.ك(0مصاريف اإلرسال بواسطة
لكل كمبيالة25 )د.ك(0إعتماد القبول7
25 )د.ك(1/4عمولة تعزيز إعتماد8

مالحظات  ج. سداد الفواتير
الرسوماسم الخدمةم
5.50 %خدمة االتصال الدولي آلياً من الشركة عن كل اتصال وليس من العميل 1
مساعدة البنوك األخرى في تحصيل فواتيرها2

10 )د.ك()أكثر من 100 د.ك(1/2
5 )د.ك()أقل من 100 د.ك(2/2

مالحظات  ح. الحواالت المصرفية
الرسوماسم الخدمةم
خدمة التمويل أون الين1
للشركات فقط2 )د.ك(رسوم تحويل محلي )د.ك( بالتلكس / سويفت2
للشركات فقط5 )د.ك(رسوم تحويل محلي )FC( بالتلكس / سويفت3
للشركات فقط5 )د.ك(رسوم تحويل للخارج بالتلكس4

مالحظات    خ.  أجور وعموالت أخرى
الرسوماسم الخدمةم
وفق الترتيبات المعمول بها مع التاجرإيجار سنوي للجهاز اليدوي1
وفق الترتيبات المعمول بها مع التاجرتجديد سنوي للجهاز اليدوي2
وفق الترتيبات المعمول بها مع التاجرتركيب جهاز نقاط بيع آلي )POS( لمرة واحدة3
وفق الترتيبات المعمول بها مع التاجرسحب جهاز نقاط بيع آلي )POS( بناًء على طلب التاجر أو "بيتك"4

وفق الترتيبات المعمول بها مع التاجرعدم إمكانية تركيب جهاز نقاط بيع آلي )POS( بسبب التاجر5

وفق الترتيبات المعمول بها مع التاجرإيجار جهاز نقاط بيع آلي )POS( للتجار الذين تقل مبيعاتهم عن 2000 د.ك6

وفق الترتيبات المعمول بها مع التاجرنسبة عمولة على مبيعات بطاقات مصرفية )على التاجر( على مبلغ العملية7

خدمة بوابة الدفع االلكتروني:8
وفق الترتيبات المعمول بها مع التاجر-   رسوم ربط الخدمة1/8

2/8
-    نسبة عمولة على مبيعات بطاقات مصرفية )كي نت - فيزا - ماستركارد(

وفق الترتيبات المعمول بها مع التاجر
تؤخذ من التاجر عن كل مبلغ عملية بيع

1 )د.ك(إضافة راتب حساب العامل9
1 )د.ك(رسوم تحويل راتب عن كل موظف يخصم من حساب جهة العمل10

رسوم تحصيل خدمة )تحويل - اعادة تحويل( الرواتب اليا في نظام 11
للشركات فقط5 )د.ك(وزارة الشئون االجتماعية و العمل

5 )د.ك(إصدار شهادة رصيد أسهم لصالح وزارة التجارة12
خدمة التمويل أون الين للشركات:13

لكل اضافة / صالحية  10 )د.ك(رسوم اضافة مستخدم - صالحية خدمة أون الين الشركات14

مالحظات    د. رسوم أخرى:
الرسوماسم الخدمةم

للشركات فقط
5 دينار كويتي شهريا عن كل مبلغ مقدارة 1000 غرامة تأخير على العمالء1

د.ك ومضاعفاته
للشركات فقط4.500 )د.ك(رسوم خدمة نقل االموال2
للشركات فقط5 )د.ك(رسوم فتح حساب للشركات3
للشركات فقط200 )د.ك(رسم رهن ضمانات عينية4
للشركات فقط50 )د.ك(رسوم توثيق العقود5
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