
الرسم المقرر1. البطاقات

1/1

30 د.كرسوم إصدار / تجديد بطاقة فيزا كالسيكية االئتمانية / مقسطة 

30 د.كرسوم إصدار / تجديد بطاقة فيزا كالسيكية االئتمانية / غير مقسطة

40 د.كرسوم إصدار / تجديد بطاقة فيزا الذهبية االئتمانية / مقسطة

40 د.كرسوم إصدار / تجديد بطاقة فيزا الذهبية االئتمانية / غير مقسطة

70 د.كرسوم إصدار / تجديد بطاقة فيزا بالتينوم االئتمانية / مقسطة

70 د.كرسوم إصدار / تجديد بطاقة فيزا بالتينوم االئتمانية / غير مقسطة

رسوم إصدار بطاقة طوارئ بديلة لبطاقة فيزا بالتينوم / تصدر خارج 
75 د.كالكويت

100 د.كرسوم إصدار / تجديد لبطاقة فيزا سيغنتشر / مقسطة

100 د.كرسوم إصدار / تجديد لبطاقة فيزا سيغنتشر / غير مقسطة

30 د.ك رسوم إصدار / تجديد بطاقة ماستركارد تيتانيوم / غير مقسطة

60 د.ك رسوم إصدار / تجديد بطاقة ماستركارد تيتانيوم / مقسطة

100 د.ك رسوم إصدار / تجديد بطاقة ماستركارد الورلد / غير مقسطة

130 د.كرسوم إصدار / تجديد بطاقة ماستركارد الورلد / مقسطة

250 د.كرسوم إصدار / تجديد بطاقة فيزا انفينت / مقسطة

250 د.كرسوم إصدار / تجديد بطاقة فيزا انفينت / غير مقسطة

عمولة إصدار بطاقة فيزا مسبقة الدفع ﴿سنويًا﴾

لبطاقات مسبقة 
الدفع المعاد تعبئتها 

10 د.ك

لبطاقات مسبقة 
الدفع للهدايا 3 د.ك

5 د.كرسم تجديد بطاقة فيزا مسبقة الدفع المعاد تعبئتها ﴿سنتان﴾

5 د.كرسوم سنوية على إصدار بطاقة التجار

Pay Card 10 د.ك عمولة اإلصدار / التجديد بطاقة الدفع

عمـولــــة السحـــب النقـــدي – بطاقات السحب اآللي ATM - )محليا / 5/1
خليجيا / عالميا( 

سحب نقدي من 
أجهزة السحب اآللي 
للبنوك األخرى 100 

فلس

رسوم السحب النقدي 
خارج الكويت 1.250 

د.ك لكل عملية 
سحب

6/1
استعــالم عن الرصيد / عدم امكانية السحب لعدم كفايــة الــرصيـــد 

)عبـــر أجهــزة السحب االلي لبنوك أخـــرى( )محلـيــا( – بطاقات السحب 
ATM اآللي

استفسار عن 
الرصيد 50 فلس

عدم إمكانية السحب 
لعدم كفاية الرصيد 

50 فلس

8/1
تعديل الحد االئتماني ﴿حدود الصالحية﴾ بناء على طلب العميل:

أ – الحد االئتماني المؤقت
ب – الحد االئتماني الدائم ﴿وفق دراسة ائتمانية﴾

8 د.ك

رسوم االبالغ عن فقدان/ضياع/سرقة كافة أنواع بطاقات فيزا 10/1
5 د.كاالئتمانية وماستركارد

11/1
عمولة ارسال البطاقة كافة أنواع بطاقات فيزا االئتمانية وماستركارد 

10 د.كوبطاقات السحب اآللي للعميل بالبريد السريع بالخارج

12/1
توصيل البطاقة كافة أنواع البطاقات االئتمانية للعميل محليًا بالبريد 

السريع
5 د.ك )بعد أول 

توصيل(

14/1

إصــــدار⁄ تجديــد بطاقة رديفـــة فيزا الكالسيكية االئتمانية – غير 
25 د.كمقسطة

25 د.كإصــــدار / تجديــد بطاقـــة رديفـــة فيزا الكالسيكية االئتمانية – مقسطة

35 د.كإصــــدار / تجديــد بطاقة رديفـــة فيزا الذهبية االئتمانية – غير مقسطة 

35 د.كإصــــدار / تجديــد بطاقـــة رديفـــة فيزا الذهبية االئتمانية – مقسطة

55 د.كإصــــدار / تجديــد بطاقـــة رديفـــة فيزا بالتينوم االئتمانية – مقسطة 

إصــــدار / تجديــد بطاقـــة رديفـــة فيزا بالتينوم االئتمانية – غير 
55 د.كمقسطة

75 د.كإصدار / تجديد بطاقة رديفة فيزا سيغنتشر – مقسطة 

75 د.ك إصدار / تجديد بطاقة رديفة فيزا سيغنتشر –غير مقسطة

50 د.ك إصدار / تجديد بطاقة رديفة ماستركارد تيتانيوم – مقسطة

65 د.كإصدار / تجديد بطاقة رديفة ماستركارد الورلد – مقسطة

200 د.كإصدار / تجديد بطاقة رديفة فيزا انفينت – مقسطة

200 د.كإصدار / تجديد بطاقة رديفة فيزا انفينت – غير مقسطة

15/1
إعادة إصدار ⁄ استبدال بطاقات فيزا االئتمانية وماستركارد لعدم 

10 د.كاستالم ⁄ مفقودة ⁄ مسروقة

إعادة إصدار/استبدال كافة أنواع بطاقات فيزا االئتمانية وماستركارد 16/1
5 د.كلبطاقة تالفة  

18/1
استخراج صورة/ نسخة / أصل إشعار / مستند عملية/ E&T )فنادق 

/ شركات طيران ... إلخ( تمت من خالل كافة أنواع بطاقات الفيزا 
    )ATM االئتمانية والماستركارد و )بطاقات السحب اآللي

1 د.ك – 10 د.ك
– إن عمولة الـ 1 
د.ك تخص إجراء 

المعاملة المطلوبة 
في دولة الكويت.
– سوف تختلف 

العمولة بالنسبة 
للمعامالت التي تتم 
خارج الكويت استنادا 

إلى نوعها وذلك 
مثل المعامالت في 
الفنادق والمطاعم 
وتأجير السيارات 
والخطوط الجوية 

وشراء المجوهرات 
حتى تصل إلى

 10 د.ك.

اعادة إصدار بطاقة سحب الي بدل فاقد / تالف / مسروقة / عدم 22/1
5 د.كاالستالم

24/1
اصدار/اعادة اصدار رقم سري جديد / بدل فاقد كافة أنواع بطاقات 

فيزا وماستركارد االئتمانية و)بطاقات السحب اآللي ATM( وبطاقات 
مسبقة الدفع

إعادة إصدار رقم 
سري لبطاقات 

ATM السحب اآللي
 3 د.ك

إعادة إصدار رقم 
سري جديد )لكافة 

أنواع بطاقات 
فيزا االئتمانية 

وماستركارد
5 د.ك

 PIN إعادة إصدار رمز
بدل فاقد لبطاقة 

 مسبقة الدفع
3 د.ك

1 د.كإعادة تفعيل البطاقة الموقوفة )فيزا / ماستركارد(.26/1

27/1

عمولة عملية سحب نقدي على البطاقات االئتمانية )من كاونتر 
داخل بنك العميل( )محليًا /عالميًا( )عبر أجهزة السحب االلي للبنك/

لبنوك أخرى محليًا/عالميًا( -كافة أنواع بطاقات الفيزا والماستركارد 
االئتمانية 

6 د.ك

رسوم السحب / شراء بالعملة األجنبية خارج دولة الكويت )بطاقات 28/1
السحب اآللي / بطاقات فيزا / بطاقات ماستركارد(

2.5% من اجمالي 
مبلغ العملية 

إصدار بطاقة مسبقة الدفع بدل فاقد / مسروقة )بطاقات مسبقة 29/1
الدفع المعاد تعبئتها( و)بطاقات مسبقة الدفع للهدايا(

بطاقات مسبقة 
الدفع المعاد 
تعبئتها 5 د.ك

لبطاقات مسبقة 
الدفع للهدايا 2 د.ك

30/1
إصدار بطاقة مسبقة الدفع / بدل تالف )بطاقات مسبقة الدفع 

 المعاد تعبئتها( 
و)بطاقات مسبقة الدفع للهدايا(

 5 د.ك

31/1
عمولة إعادة تعبئة بطاقة مسبقة الدفع المعاد تعبئتها عبر الفروع 

1 د.كوالخدمة الهاتفية

32/1 Pay عمولة تحويل رصيد بطاقة مسبقة الدفع أو بطاقة الدفع
1 د.كCard إلى حساب العميل عبر جميع القنوات

34/1
إعـــادة طباعة كشف حساب )بطاقات فيزا/ بطاقات ماستركارد( 
)كافة أنواع بطاقات فيزا وماستركارد االئتمانية )المدة / للصفحة 

الواحدة(
1 د.ك

الرسم المقرر2. اشتراك في خدمات ⁄ سداد فواتير

مجانًااالشتراك السنوي في خدمة الرسائل القصيرة 1/2

مجانًارسم تجديد االشتراك في خدمة الرسائل القصيرة2/2

1 د.كسداد فواتير الجمارك – لعمالء البنك 4/2

2 د.كسداد فواتير الجمارك – لغير عمالء البنك 5/2

الرسم المقرر3. الحواالت المصرفية

1/3  ”Demand Draft“ )2 د.كإصدار/ تعديل حوالة مصرفية )شيك تحت الطلب

2/3”Demand Draft“ )إيقاف صرف حوالة مصرفية/ )شيك تحت الطلب 
10 د.كأو تحويل بالسويفت

3/3”Demand Draft“ )2 د.كإلغاء حوالة مصرفية/ )شيك تحت الطلب

10 د.كإلغاء / ايقاف تحويل بالسويفت4/3

تقييم مراحل االنجاز لمشروع عقاري10/11

-/75 د.ك )للمعاينة 
الواحدة( لعمالء 
البنك 100 د.ك 

)للمعاينة الواحدة( 
لغير عمالء البنك

رسوم تقييم فنادق ومستشفيات ومدارس ومصانع ... الخ11/11

مالحظة: األراضي 
والعقارات األخرى 

ذات الطابع الخاص 
والتي ال تندرج 

تحت أي من البنود 
الواردة مثل الفنادق، 

المستشفيات، 
المدارس، البنوك، 
القسائم الصناعية 

والزراعية، المعارض، 
والمحالت التجارية، 

الشاليهات، دراسات 
الجدوى االقتصادية، 

 BOT مشاريع الـ
وغيرها يتم االتفاق 

على أتعابها في 
حدود الجهد المبذول 

فيها كما يراعى أن 
لعميل البنك رسوم 
تقييم عقارية تختلف 

من غير عمالء 
البنك بحيث يراعى 

عميل البنك، وتكون 
الرسوم اما منسوبة 
او مقطوعة حسب 

الجهد المبذول.

50 د.كرسوم تعهد مع وعد بالرهن14/11

150 د.كرسوم تحويل مديونية عقارية15/11

5 د.كرسوم تأجيل أقساط16/11

5 د.كإجراءات تغيير طريقة سداد مديونية عقارية 17/11

5 د.كإصدار شهادة لمن يهمه األمر18/11

متابعة تحصيل اإليجارات العقارية فقط )تحتسب النسبة على 19/11
اإليجارات المحصلة(.

مالحظة: وذلك 
بخالف الرسوم 

األخرى التي 
يتقاضاها البنك 

على إدارة األمالك 
العقارية والتي 

تخضع عند تحصيلها 
على العقود المبرمة 

مع األطراف ذات 
العالقة وفقًا 

لشروط كل عقد 
على حده.

2 د.كاستخراج صورة عن عقد اإليجار20/11

2 د.كاستخراج صورة عن إيصال إيجار21/11

الرسم المقرر12. خدمات التمويل

رسوم تغيير طريقة السداد / أوامر الدفع الدائم / تغيير رقم الحساب 1/12
5 د.ك)داخل البنك / حساب في بنك أخر(

10 د.كرسوم تحويل ملكية مركبة2/12

20 د.كرسوم خدمة تحويل المديونية5/12

10 د.كرسوم سماح بخروج سيارة مؤجرة خارج البالد )للسفرة الواحدة(6/12

10/12
رسوم تأمين تكافلي على مخاطر الدين ضد الوفاة والعجز الكلي 

الدائم )حسب طلب العميل مع مراعاة تعليمات بنك الكويت 
المركزي بهذا الخصوص(

اختياري مناصفة 
بين العميل والبنك 
بحد أقصى يتحمله 
العميل 2% من 

قيمة التمويل

5 د.كإصدار أمر دفع بدل فاقد للمورد11/12

10 د.كالغاء معاملة بيعية بعد صدور أمر / طلب الشراء/ توقيع العقد 13/12

10 د.كرفع الختم عن المركبة أثناء وجود األقساط14/12

10 د.كمصاريف إلغاء أو تغيير كفيل15/12

الرسم المقرر13. طلب نسخ من مستندات أو شهادات أو ما يشابهها:

5 د.كشهادة لمن يهمه االمر بأنواعها 2/13

كشف حساب )المدة( )التكلفة بناء على عدد الصفحات(4/13

خالل عـــــام واحــــد 
1 د.ك للصفحة 

الواحدة
ألكـــــثر من عـــــام 

وحتى خمس سنوات 
5 د.ك للصفحة 

الواحدة
ألكـــــثر من خمس 

 سنوات
10 د.ك للصفحة 

الواحدة

الرسم المقرر14. عموالت متابعة العمالء ﴿من األفراد﴾ المتأخرين عن سداد مديونياتهم

1/14

)من  العمالء  متابعة  مقابل  مقطوعة  ونفقات  مصاريف  تحصيل 
عن  تخلفهم  عند  المديونية  لتحصيل  السداد  عن  المتأخرين  األفراد( 
السداد بعد شهر من استحقاق القسط، يتم التوقف عن استيفائها 

بمجرد مباشرة االجراءات القانونية.

10 د.ك

الرسم المقرر15. عموالت جهاز نقاط البيع

وفق الترتيبات رسوم إيجار جهاز نقاط البيع )POS( – )عادي(1/15
المعمول بها مع التجار

وفق الترتيبات عمولة العمليات اليومية – بطاقة السحب اآللي2/15
المعمول بها مع التجار

وفق الترتيبات رسوم إيجار جهاز نقاط البيع )POS( – )نوع GSM( بدون شريحة3/15
المعمول بها مع التجار

4/15)SIM CARD( وفق الترتيبات رسوم البطاقة الذكية
المعمول بها مع التجار

وفق الترتيبات طلب إشعار داخل الكويت5/15
المعمول بها مع التجار

وفق الترتيبات طلب إشعار خارج الكويت6/15
المعمول بها مع التجار

وفق الترتيبات عمولة العمليات اليومية – بطاقة االئتمان7/15
المعمول بها مع التجار

8/15
رسوم إزالة أجهزة نقاط البيع أو استبدالها أو نقلها عن طريق شركة 

كي – نت
وفق الترتيبات 

المعمول بها مع التجار

وفق الترتيبات فشل عملية التركيب أو التعديل أو إلغاء الطلب9/15
المعمول بها مع التجار

وفق الترتيبات غرامة فسخ اتفاقية جهاز نقاط البيع قبل ثالثة سنوات10/15
المعمول بها مع التجار

وفق الترتيبات رسوم جهاز )GSM/GPS/Desktop( تالف/مفقود11/15 
المعمول بها مع التجار

وفق الترتيبات رسوم تركيب جهاز نقاط البيع12/15
المعمول بها مع التجار

وفق الترتيبات إيجار شهري بدون عمولة على المبيعات13/15
المعمول بها مع التجار

وفق الترتيبات عمولة على المبيعات من غير إيجار شهري14/15
المعمول بها مع التجار

وفق الترتيبات إعادة تدريب موظفي التاجر15/15
المعمول بها مع التجار

وفق الترتيبات رسوم مبيعات للمبيعات الشهرية أقل من الحد األدنى المتفق عليه16/15
المعمول بها مع التجار

وفق الترتيبات عمولة إيجار مؤقتة خاصة في المعارض لجهاز من النوع الثابت17/15
المعمول بها مع التجار

18/15
عمولة إيجار مؤقتة خاصة في المعارض لجهاز من النوع المتحرك 

GPRS
وفق الترتيبات 

المعمول بها مع التجار

وفق الترتيبات عمولة تحصيل عمليات بيع مرفوضة أو خاطئة 19/15
المعمول بها مع التجار

وفق الترتيبات رسوم طلب مراجعة عمولة حسب حجم المبيعات20/15
المعمول بها مع التجار

رسوم تركيب خاصة ألجهزة الشبكات لكل موقع )مرة واحدة / لكل 21/15
موقع(

وفق الترتيبات 
المعمول بها مع التجار

الرسم المقرر16. عموالت خدمة نظام السداد االلكتروني عبر االنترنت 

وفق الترتيبات المعمول رسوم تركيب الخدمة )أول مرة(1/16
بها مع التجار

وفق الترتيبات المعمول عمولة تجديد الخدمة )سنويا(2/16
بها مع التجار

وفق الترتيبات المعمول عمولة لكل عملية السداد3/16
بها مع التجار

الرسم المقرر17. الشيكات السياحية

0.50%بيع اقل من 10.000 دينار كويتي1/17

0.25%بيع من 10.000 دينار كويتي وأكثر2/17

2 د.كالشراء  3/17

الرسم المقرر18. خطابات الضمان

إصدار خطابات الضمان: 

خطابات الضمان المصدرة نيابة عن البنوك المراسلة الخارجية1/18

وفق الترتيبات 
المعمول بها مع 

المراسلين 
الخارجيين

إصدار حوالة مصرفية )شيك تحت الطلب( “Demand Draft” بدل 5/3
5 د.كفاقد

6/3 Draft“ )إلغـــاء طلب إيقاف حوالة مصرفية )شيك تحت الطلب
10 د.كDemand” أو تحويل سويفت

3 د.كتحويل محلي ﴿بالدينار الكويتي﴾ سويفت7/3

8 د.كتحويل محلي ﴿بالعملة األجنبية﴾ سويفت8/3

8 د.ك + 3 د.ك تحويل للخارج ﴿بالعملة االجنبية﴾ سويفت9/3
رسوم تغطية

12/3
تحويالت واردة من بنوك خارجية لغير عمالء البنك مدفوعة بالدينار 

10 د.كالكويتي ومحولة لبنك محلي آخر

15/3
شيكات مرسلة برسم التحصيل )PUR or OBC( بنوك محليه أو 

خارجيه
)شيكات مسحوبة على بنوك أخرى ومرسلة برسم التحصيل(

5 د.ك + 10 د.ك 
بريد سريع

5 د.كتأكيد الشيكات المصرفية الصادرة )بناء على طلب العميل(18/3

5 د.ك إصدار/ تعديل / إيقاف شيك مصدق / أمر دفع19/3

طلب حوالة مصرفية )شيك تحت الطلب( “Demand Draft” عبر 28/3
1 د.كاالنترنت

الرسم المقرر4. أوامر الدفع الدائمة

5 د.كانشاء أمر دفع دائم )Standing Order( – داخلية1/4

5 د.كانشاء أمر دفع دائم )Standing Order( – لبنوك محلية / خارجية2/4

3 د.كتحويل مالي لبنوك محلية – بناًء على أمر دائم3/4

10 د.كتحويل مالي خارجي لبنوك دولية - بناًء على أمر دائم4/4

500 فلستحويل مالي داخلي – حسابات العميل نفسه – بناءًا على أمر دائم5/4

500 فلستحويل مالي داخلي – حساب عميل آخر – بناءًا على أمر دائم6/4

7/4
أمر دفع دائم لوزارة الكهرباء والماء – باإلضافة الى الرسم المعتمد 

5 د.ك + 500 فلسعند كل استقطاع 

8/4
إنشاء األوامر الدائمة للشركات التمويلية والمؤسسات – باإلضافة 

10 د.ك + 2 د.كالى الرسم المعتمد عند كل استقطاع

10 د.كتعديل / إيقاف / الغاء أمر دفع دائم )Standing Order( – محليًا9/4

10 د.كتعديل / إيقاف / الغاء أمر دفع دائم )Standing Order( – خارجيًا10/4

10 د.كتعديل / إيقاف / الغاء أمر دفع دائم )Standing Order( – داخلي11/4

إنشاء / تحويل أمر دفع دائم )Standing Order( لجمعيــات النفــع 12/4
العـام والجمعيات الخيرية محليًا

مجانية

13/4
إعادة اصدار كشف حساب / ديسك لالستقطاعات والتحويالت 

السابقة المرتبطة باألوامر الدائمة )لكل صفحة/عدد صفحات( )بناء 
على طلب العميل(

5 د.ك

الرسم المقرر5. الشيكات 

5 د.ك)25 ورقة(إصدار دفتر شيكات عادي أو عبر اإلنترنت )عدد أوراق( - )حجم( 1/5
7 د.ك)50 ورقة(

5 د.كإصدار شيك مصرفي بناًء على طلب العميل3/5

شيك عادي 7 د.كإصدار شيك مصّدق عادي أو عبر اإلنترنت )مضمون الدفع(5/5
عبر االنترنت 3 د.ك

10 د.كشيك مرتجع لعدم كفاية الرصيد6/5

5 د.كشيك مرتجع ألي سبب آخر7/5

10 د.كإيقاف صرف شيك 8/5

9/5
إلغــاء دفـتـر شيكات تــــم اصداره ولم يستلمــه العميــــل خالل الفتـــرة 

1 د.كالمحــــددة أو )لسبب آخر(

10 د.كعمولة إيقاف دفتر شيكات مفقود / مسروق10/5

الرسم المقرر6.  صناديق األمانات

50 د.كتأمين مفتاح صندوق أمانات1/6

ايجار صندوق امانات )المدة( )الحجم( )القياس(3/6

سنوي صغير 
 )مقاس 20*30*60(

20 د.ك
سنوي متوسط 

)مقاس 30*30*60( 
30 د.ك

سنوي كبير )مقاس 
60*60*60( 50 د.ك

50 د.ككسر واستبدال قفل صندوق امانات4/6

الرسم المقرر 7. أجور وعموالت أخرى 

السحب النقدي من داخل الفرع )ألقل من مبلغ 2000 د.ك( مالحظة: 1/7
2 د.كيستثنى كبار السن، المعاقين، المكفوفين، األميين

5 د.كتعديل اسم العميل بموجب حكم محكمة / جهات رسمية 2/7

5 د.كتعديل / إضافة / إلغاء توقيع العميل3/7

5 د.كاصدار توكيل بنكي على حساب العميل بناءًا على طلب العميل 4/7

4 د.كإلغاء توكيل بنكي على حساب العميل بناءًا على طلب العميل5/7

6/7
المصادقة على توقيع العميل بناءًا على طلبه لالستعمال خارج 

5 د.كالبنك

8/7
 رسوم استخراج نسخة عن اإلشعارات البنكية السابقة للعميل 

2 د.كبناءًا على طلبه وإرسالها للعميل خارج دولة الكويت 

500 فلستحويل من حساب آلخر ضمن حسابات البنك13/7

5 د.كاعادة تشغيل حساب )حالة الحساب: مجمد/ساكن(14/7

5 د.كطلب اغالق حساب خالل )ثالثة أشهر من فتح الحساب(15/7

ايداع / سحب نقدي بالعملة االجنبية من نفس حساب العملة 16/7
االجنبية )التصارف(

الفرق بين سعر 
البيع والشراء

5 د.ككشف حساب وديعة18/7

19/7
عمولة إصدار كشوف حسابات تفصيلية للقروض الخاصة بعمالء 

5 د.كصندوق دعم األسرة

رسوم تحويل الراتب لكافة الحسابات بما فيها حساب العامل20/7
1 د.ك للراتب الواحد 
تخصم من حساب 

الشركة

1 د.كرسوم إجراء معاملة الراتب يدويًا )لكل راتب(21/7

5 د.ككشف بأسماء وحسابات العاملين بالشركة الذين تم تحويل رواتبهم22/7

23/7
ختم كشف الحساب المستلم من الشركات لتقديمها لوزارة 

5 د.كالشئون

1 د.كعمولة عدم تحديث البطاقة المدنية24/7

الرسم المقرر9. الخدمات االلكترونية لألفراد

1/9
إجراء تحويالت مالية خارج الكويت عبر موقع البنك على شبكة 

1 د.كاالنترنت

2/9
إجراء تحويالت مالية داخل الكويت عبر موقع البنك على شبكة 

1 د.كاالنترنت

الرسم المقرر11. التمويل العقاري

30 د.كرسوم رهن عقاري1/11

30 د.كرسوم شطب رهن عقاري2/11

رسم تقييم أرض فضاء )حسب تقييم كل بنك(3/11

- )ألول قسيمة 
فقط( 75 د.ك 
لعمالء البنك

100   د.ك لغير 
عمالء البنك

- )أكثر من قسيمة 
واحدة(

40 د.ك × العدد 
لعمالء البنك

50 د.ك × العدد لغير 
عمالء البنك

رسوم تقييم سكن خاص 4/11
150 د.ك لعمالء 

البنك
200 د.ك لغير عمالء 

البنك

رسوم تقييم بناية استثمارية 5/11
250 د.ك لعمالء 

البنك
300 د.ك لغير عمالء 

البنك

رسوم تقييم بناية تجارية6/11
500 د.ك لعمالء 

البنك
600 د.ك لغير عمالء 

البنك

رسوم تقييم مجمع سكني  8/11
750 د.ك لعمالء 

البنك
800 د.ك لغير عمالء 

البنك

رسوم تقييم مجمع تجاري9/11
1000 د.ك لعمالء 

البنك
1100 د.ك لغير 

عمالء البنك

1/8 % لكل 3 شهور خطاب ضمان مناقصة 2/18
أو 30 د.ك أيهما أكبر

3/18

1 دفعة مقدمة
1/4 % شهريًا تخصم 
مقدمًا وبحد أدنى 3 
شهور بحيث ال تقل 

عن 30 د.ك

2 اإلنجاز
1.5% سنويًا بحد 

أدنى 3 شهور أو 30 
د.ك أيهما أكبر

3 محجوز ضمان )الصيانة(
1/4 % شهريًا تخصم 
مقدمًا وبحد أدنى 3 
شهور بحيث ال تقل 

عن 30 د.ك

4 كفاالت أخرى *
1/4 % شهريًا تخصم 
مقدمًا وبحد أدنى 3 
شهور بحيث ال تقل 

عن 30 د.ك

تعديل خطاب ضمان )زيادة القيمة / تجديد(: 

خطابات الضمان المصدرة نيابة عن البنوك المراسلة الخارجية4/18

وفق الترتيبات 
المعمول بها مع 

المراسلين 
الخارجيين

1/16 % لكل 3 شهور خطاب ضمان مناقصة 5/18
أو 30 د.ك أيهما أكبر

6/18

1 اإلنجاز
1/8 % شهريًا تخصم 
مقدمًا وبحد أدنى 3 
شهور بحيث ال تقل 

عن 30 د.ك

2 دفعة مقدمة 
1/4 % شهريًا تخصم 
مقدمًا وبحد أدنى 3 
شهور بحيث ال تقل 

عن 30 د.ك

3 محجوز ضمان )الصيانة(
1/4 % شهريًا تخصم 
مقدمًا وبحد أدنى 3 
شهور بحيث ال تقل 

عن 30 د.ك

4 كفاالت أخرى *
1/4 % شهريًا تخصم 
مقدمًا وبحد أدنى 3 
شهور بحيث ال تقل 

عن 30 د.ك

15 د.كتعديالت أخرى لخطابات الضمان )بخالف زيادة القيمة / تجديد(7/18

5 د.كبدل فاقد عن إصدار خطاب ضمان8/18

25 د.ك إشعار خطاب الضمان )الكفاالت الخارجية( – عمولة اإلشعار 9/18

10 د.ك تعديل إشعار خطاب الضمان )الكفاالت الخارجية( – عمولة التعديل10/18

25 د.كتسوية مطالبة 11/18

رسوم أخرى12/18

- بريد
- سويفت مختصر

- سويفت تفاصيل كاملة
- تلكس مختصر

- تلكس تفاصيل كاملة
- بريد سريع

- التنازل عن الحصيلة

3 د.ك
10 د.ك
20 د.ك
10 د.ك
50 د.ك
20 د.ك
 %1/8

* )للحصول على تراخيص مزاولة مهنة – مقاوالت – مكتب طيران – تصنيف بلدية – لوزارة الشؤون – لوزارة 
الكهرباء – رواتب عمالة – تأمين صحي – شراء)تمويل( ..........إلخ(.

الرسم المقرر19. االعتمادات 

اعتماد مستندي أجنبي: 

فتح االعتماد العادي / زيادة1/19
0.75% نسبة 

مقطوعة بحيث ال 
يقل الرسم عن 50 

د.ك.

فتح االعتماد القبول / زيادة2/19
1% نسبة مقطوعة 
بحيث ال يقل الرسم 

عن 50 د.ك.

20 د.ك مقطوعة.تعديل صالحية االعتماد )المرابحة – العادي(3/19

اعتماد مستندي محلي: 

فتح االعتماد العادي / زيادة4/19
1% نسبة مقطوعة 
بحيث ال يقل الرسم 

عن 50 د.ك.

فتح االعتماد القبول / زيادة5/19
1.25% نسبة 

مقطوعة بحيث 
ال يقل الرسم عن 

50 د.ك.

20 د.ك مقطوعة.تعديل صالحية االعتماد )المرابحة – العادي(6/19

اعتماد مستندي محلي / أجنبي: 

عمولة تحصيل كمبيالة اعتماد في تاريخ مؤجل7/19
3/8% نسبة 

مقطوعة من قيمة 
الكمبيالة بحد أدنى 

20 د.ك

30 د.كإعالن حوالة حق للعقود8/19

100 د.كمصاريف توثيق عقود التسهيالت9/19

10 د.كرسوم توصيل خطابات الضمان للمستفيدين10/19

10 د.ك.إلغــاء االعتمـاد العــادي11/19

ســداد االعتمــاد

1 د.ك.التأمين لالعتماد العادي والقبــول12/19

10 د.ك.سويفت / تلكس/مختصر لالعتماد )العادي والقبول والمرابحة(13/19

35 د.ك.سويف كامل لالعتماد )العادي والقبول(14/19

30 د.ك.سويفت كامل لالعتماد )مرابحة(15/19

1 د.ك.البريد لالعتماد )العادي والقبول والمرابحة(16/19

5 د.ك.كفالة شحـن لالعتمـاد )العادي والقبول(17/19

10 د.ك.خالفات لالعتماد )العادي والقبول والمرابحة(18/19

100 د.ك.المرابحـة 19/19

المستندات الواردة برسم التحصيــل

1/8%  بحيث ال تقل برسم االطالع20/19
عن 15 د.ك.

1/8%  بحيث ال تقل برسم القبــول21/19
عن 15 د.ك.

اعتمــادات التصديــر

20 د.ك.تبليغ االعتمــاد22/19

1/4 %  بحيث ال تقل تداول المستنـدات23/19
عن 20 د.ك.

10 د.ك.تعديل االعتماد24/19

1/4 %  بحيث ال تقل تحويل االعتماد25/19
عن 30 د.ك.

5 د.ك.سويفت محلي26/19

27/19DHL 20 د.ك.مصاريف اإلرسال بواسطة

25 د.ك. لكل كمبيالةاعتماد القبـول28/19

1/4 %  بحيث ال تقل عمولة تعزيز اعتمــاد29/19
عن 25 د.ك.

الرسم المقرر20. اإلدارة العقارية

قسم التقييم العقاري: 

1/20
نسخة اضافية من تقرير التقييم العقاري بنفس التاريخ لجهة اضافية 

50 د.كبعد سداد الرسوم األولية

50 د.كترجمة تقييم2/20

50 د.كاعادة طباعة تقييم مفصل من جدول سابق بنفس التاريخ3/20

حسب االتفاق مع إقامة دورات تدريبية لتقييم العقار4/20
الجهة الطالبة

قسم االستشارات العقارية: 

5/20)Advisory Services( حسب االتفاق مع خدمات استشارية
العميل

6/20)Liquidity Management Services( حسب االتفاق مع خدمات إدارة السيولة
العميل

7/20)Arrangement Fees( حسب االتفاق مع عمولة تدبير
العميل

8/20 Agent Fees( عمولة وكالة حفظ وحيازة ضمانات عن الغير
)Security

حسب االتفاق مع 
الجهة الممولة 

ويمكن تقاضيها من 
الطرف الثاني نيابة 
عن الجهة الممولة

الئـحة الرسوم والـعمـوالت

المنتـج والخدمــات الحاليـة:

• حدث في: فبراير 2022




