
الرسوم والعموالت
الخاصة بالبنوك اإلسالمية

الرسوم والعموالت المصرفية في بنك وربةالرسوم والعموالت المصرفية في بنك وربة

الرسم المقررالمنتج والخدمات الحاليةالرقم

1. البطاقات

50 د.ك.اشتراك أو تجديد بطاقة الفيزا/ الماستر كارد )العادية - كالسيك( المقسطة وغير مقسطة1/1

80 د.ك.اشتراك او تجديد بطاقة الفيزا / الماستر كارد الذهبية المقسطة و غير مقسطة2/1

150 د.ك.اشتراك او تجديد بطاقة الفيزا / الماستر كارد  البالتينيوم  المقسطة وغير مقسطة3/1

60 د.ك.اشتراك او تجديد بطاقة وورلد ماستر كارد غير مقسطة4/1

150 د.ك.اشتراك او تجديد بطاقة فيزا سيجنتشر المقسطة وغير مقسطة5/1

5 د.ك.عمولة إصدار / تجديد بطاقة فيزا مسبقة الدفع قابلة للتعبئة6/1

5 د.ك.عمولة إصدار بطاقة فيزا مسبقة الدفع غير قابلة للتعبئة7/1

6 د.ك.عمـولــــة السحـــب النقـــدي - )بطاقات االئتمان - جميع انواعها( - )المقسطة وغير مقسطة( - )محليا / خليجيا / عالميا( 8/1

100 فلسعمـولــــة السحـــب النقـــدي - )بطاقات الصرف اآللي( - )بجميع انواعها( - )محليًا - بنوك أخرى(9/1

1 د.ك.عمـولــــة السحـــب النقـــدي - )بطاقات الصرف اآللي( - )بجميع انواعها( - )خليجيا(10/1

2.5%عمـولــــة السحـــب النقـــدي - )بطاقات الصرف اآللي( - )بجميع انواعها( - )عالميا(11/1

استعــالم عن الرصيد / عدم امكانية السحب لعدم كفايــة الــرصيـــد )عبـــر أجهــزة السحب االلي لبنك / لبنوك أخـــرى( )محلـيــا/خليجيـــا/ عالميا( - )بطاقات 12/1
الصرف اآللي( - )بجميع انواعها(

50 فلس محليًا
275 فلس خليجيًا
100 فلس عالميًا

2.5%رسوم التسوية على المشتريات للعميل خارج الكويت )بطاقات االئتمان و مسبقة الدفع - جميع انواعها( 13/1

2.5%رسوم التسوية على المشتريات / السحب النقدي للعميل خارج الكويت )بطاقات الصرف اآللى - جميع انواعها(14/1

5 د.ك.رسوم المطالبات والتدقيق على المشتريات و السحب النقدي )الصرف اآللي - بطاقات االئتمان - مسبقة الدفع( بجميع انواعها15/1

تعديل الحد االئتماني )حدود الصالحية(  بناء على طلب العميل :16/1
أ - الحد االئتماني المؤقت

ب - الحد االئتماني الدائم ) وفق دراسة ائتمانية (

10 د.ك.

3 د.ك.تفويـــض / تأكيـــد عملية شــراء تمت عن طريـق البطاقـات المصرفيــة )بالتلكس(17/1

5 د.ك.رسوم االبالغ عن فقدان/ضياع/سرقة )الفيزا / الماستر كارد( - )بجميع انواعها(.18/1

15 د.ك.عمولة ارسال البطاقة )الصرف اآللي - بطاقات االئتمان - مسبقة الدفع( بجميع انواعها للعميل بالبريد السريع بالخارج19/1

25 د.ك.اشتراك او تجديد بطاقة الفيزا / الماستر كارد اإلضافية ) كالسيك ( المقسطة وغير مقسطة20/1

40 د.ك.اشتراك او تجديد بطاقة الفيزا / الماستر كارد اإلضافية )الذهبية( المقسطة وغير مقسطة21/1

100 د.ك.اشتراك او تجديد بطاقة الفيزا / الماستر كارد اإلضافية )البالتينيوم( المقسطة وغير مقسطة22/1

60 د.ك.اشتراك او تجديد بطاقة وورلد ماستر كارد اإلضافية غير مقسطة23/1

150 د.ك.اشتراك او تجديد بطاقة فيزا سيجنتشر اإلضافية المقسطة وغير مقسطة24/1

15 د.ك.إعادة إصدار/استبدال بطاقات فيزا/ماستر االئتمانية لعدم إستالم / مفقودة / مسروقة25/1

5 د.ك.إعادة إصدار/استبدال )الصرف اآللي( )جميع انواعها( لبطاقة تالفة 26/1

5 د.ك.إعادة إصدار/استبدال )مسبقة الدفع( )جميع انواعها( لبطاقة تالفة 27/1

5 د.ك.إيقاف البطاقة من جانب البنك لسوء االستخدام )بطاقات االئتمان( بجميع انواعها.28/1

10 د.ك.استخراج صورة/ نسخة / أصل إشعار / مستند عملية/T&E ) فنادق / شركات طيران...إلخ( تمت من خالل )بطاقات االئتمان( بجميع أنواعها29/1

5 د.ك.إصدار بطاقة سحب آلي )الجارى/التوفير/الراتب(30/1

5 د.ك.إصدار/إعادة إصدار رقم سري جديد / بدل فاقد )الصرف اآللى - بطاقات االئتمان - مسبقة الدفع( بجميع أنواعها31/1

يطبق سعر شراء التحويل ثم البيع نقداً إضافة إلى رسوم السحب بالعملة األجنبية 32/1
رسوم التسوية

5 د.ك.إصدار بطاقة مسبقة الدفع بدل فاقد / مسروقة )جميع أنواعها(33/1

1 د.ك.عمولة تحويل رصيد بطاقة مسبقة الدفع )جميع أنواعها( إلى حساب العميل 34/1

1 د.ك.إعـــادة طباعة كشف حساب )بطاقات االئتمان و مسبقة الدفع( بجميع أنواعها - ) لمدة سنة / للصفحة الواحدة( 35/1

2. اشتراك في خدمات/ سداد فواتير 
2 د.ك.سداد فواتير الجمارك - خصمًا من الحساب 1/2

3 د.ك.سداد فواتير الجمارك - نقداً 2/2

3. الحواالت المصرفية
1/3" Demand Draft " )2 د.ك.إصدار / تعديل حوالة مصرفية )شيك تحت الطلب

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

8 د.ك.إلغاء حوالة مصرفية )شيك تحت الطلب( " Demand Draft " بناًء على طلب العميل3/3

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

3 د.ك.تحويل محلي )بالدينار الكويتي( سويفت5/3

8 د.ك.تحويل محلي )بالعملة األجنبية( سويفت6/3

8 د.ك.تحويل للخارج )بالعملة االجنبية( سويفت7/3

5 د.ك.شيكات مرسلة برسم التحصيل )PUR or OBC( بنوك محلية أو خارجية )شيكات مسحوبة على بنوك أخرى ومرسلة برسم التحصيل(8/3

8 د.ك.االستفسار عن حواالت واردة من البنوك المراسلة9/3

7 د.ك.تأكيد الشيكات المصرفية الصادرة 10/3

5 د.ك.إصدار/ تعديل / إيقاف شيك مصدق / أمر دفع11/3

3 د.ك.تعديل في بيانات سويفت محلي )خطأ من العميل(12/3

8 د.ك.تعديل في بيانات سويفت دولي )خطأ من العميل(13/3

4. أوامر الدفع الدائمة
5 د.ك.إنشاء أمر دفع دائم )Standing Order( - داخلية 1/4

8 د.ك. باإلضافة إلى 3 د.ك. رسوم سويفت عند إنشاء أمر دفع دائم )Standing Order( - لبنوك محلية 2/4
كل استقطاع

10 د.ك. باإلضافة إلى 8 د.ك.  رسوم سويفت عند تحويل مالي خارجي لبنوك دولية - بناءاً على أمر دائم3/4
كل استقطاع

5 د.ك.أمر دفع دائم لوزارة الكهرباء والماء - باإلضافة إلى الرسم المعتمد عند كل استقطاع 4/4

10 د.ك. باإلضافة إلى 2 د.ك. عند كل استقطاعإنشاء األوامر الدائمة للشركات التمويلية والمؤسسات - باإلضافة إلى الرسم المعتمد عند كل استقطاع 5/4

5 د.ك.تعديل / إيقاف / إلغاء أمر دفع دائم )Standing Order( - محليًا6/4

5 د.ك.تعديل / إيقاف / إلغاء أمر دفع دائم )Standing Order( - خارجيًا7/4

5 د.ك.تعديل / إيقاف / إلغاء أمر دفع دائم )Standing Order( - داخلي8/4

اإلنشاء مجانًاإنشاء / تحويل أمر دفع دائم )Standing Order( لجمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية محليًا9/4
باإلضافة إلى 3 د.ك. عند كل استقطاع

5. الشيكات

5 د.ك.إصدار دفتر شيكات عادي أو عبر اإلنترنت )25( - )صغير( 1/5

5 د.ك.إصدار دفتر شيكات عادي أو عبر اإلنترنت )25( - )كبير( 2/5

7 د.ك.إصدار دفتر شيكات عادي أو عبر اإلنترنت )50( - )صغير( 3/5

7 د.ك.إصدار دفتر شيكات عادي أو عبر اإلنترنت )50( - )كبير( 4/5

2 د.ك.إصدار دفتر شيكات مستعجل - باإلضافة إلى رسوم اإلصدار المقررة للدفتر5/5

10 د.ك.شيك مرتجع لعدم كفاية الرصيد6/5

5 د.ك.شيك مرتجع ألي سبب آخر7/5

5 د.ك.إيقاف صرف شيك ) محلي (8/5

2.5 د.ك.رسوم الصرف النقدي للشيك والذي تبلغ قيمته 10000 دينار كويتي فأكثر، مع إعفاء العمالء من كبار السن )60 عام وأكثر( وذوي االحتياجات الخاصة9/5

6. صناديق األمانات

7. أجور وعموالت أخرى

1 د.ك.السحب النقدي من داخل الفرع )ألقل من مبلغ 2000 د.ك( مالحظة: يستثنى كبار السن، المعاقين، المكفوفين، األميين1/7

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.إلغاء توكيل بنكي على حساب العميل بناءاً على طلب العميل 4/7

5 د.ك.المصادقة على توقيع العميل بناءاً على طلبه لإلستعمال خارج البنك5/7

تحويل من حساب آلخر ضمن حسابات البنك6/7
يطبق سعر الشراء والبيع بين الدينار الكويتي 

والعمالت األجنبية Cross Rate وبين الحسابات 
بالعملة األجنبية

إيداع / سحب نقدي بالعملة األجنبية من نفس حساب العملة األجنبية )التصارف(7/7

في حالة اإليداع يطبق سعر الشراء النقدي والناتج 
بالدينار الكويتي  يطبق عليه  سعر بيع التحويل 

في  الحساب وفي حالة السحب من الحساب 
يطبق سعر شراء التحويل والناتج بالدينار الكويتي 

يطبق عليه سعر البيع النقدي

1 د.ك.تحويل الرواتب )للرواتب التي يتم قيدها وتخصم من جهة العمل وليس على العميل( 8/7

8. رسوم خاصة بخدمة التداول اإللكتروني لألسهم

9. الخدمات اإللكترونية لألفراد

10. تغطية الحساب )التسوية بين حسابات العميل(

11. التمويل العقاري

12. خدمات التمويل

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

10 د.ك.رسوم تحويل ملكية مركبة2/12

10 د.ك.رسوم إضافة أو إلغاء أو تغيير )نوع الضمان(3/12

20 د.ك.رسوم خدمة تحويل المديونية4/12

10 د.ك.رسوم تأجيل األقساط5/12

10 د.ك.إلغاء معاملة بيعية بعد صدور أمر / طلب الشراء/ توقيع العقد 6/12

10 د.ك.رفع الختم عن المركبة أثناء وجود األقساط7/12

5 د.ك.رسوم كشف حساب صندوق األسرة 8/12

13. طلب نسخ من مستندات أو شهادات أو ما يشابهها
2 د.ك.طلب صــورة ميكروفيلــم - نسخــة من إشعــــارت بنكيـــة - )داخل - خـارج( الكويـت - )المدة( 1/13

3 د.ك.شهادة لمن يهمه األمر بأنواعها 2/13

مجانًاشهادة بدل فاقد / بدل تالف لشهادة وديعة استثمارية3/13
1 د.ك.كشف حساب )لغاية سنة( )الصفحة الواحده(4/13

5 د.ك.كشف حساب )من سنة إلى 5 سنوات( )الصفحة الواحده(

10 د.ك.كشف حساب )من 5 - 10 سنوات( )الصفحة الواحده(

20 د.ك.كشف حساب )أكثر من 10 سنوات( )الصفحة الواحده(

الرسم المقررالمنتج والخدمات الحاليةالرقم

14. خطابات الضمان )المغطاة(

1/14

اإلصدار 60 د.ك التجديد/التعديل 40 د.كخطابات الضمان األولية المحلية من 2001 دينار كويتي وحتى 10000 دينار كويتي

اإلصدار 95 د.ك التجديد/التعديل 65 د.كخطابات الضمان األولية المحلية من 10001 دينار كويتي فأكثر

2/14

اإلصدار 100 د.ك التجديد/التعديل 60 د.كخطابات الضمان النهائية المحلية من 2001 دينار كويتي وحتى 10000 دينار كويتي

اإلصدار 160 د.ك التجديد/التعديل 95 د.كخطابات الضمان النهائية المحلية من 10001 دينار كويتي فأكثر

3/14

اإلصدار 30 د.ك التجديد/التعديل 20 د.كخطابات الضمان األخرى المحلية من 2001 دينار كويتي وحتى 10000 دينار كويتي

اإلصدار 50 د.ك التجديد/التعديل 30 د.كخطابات الضمان األخرى المحلية من 10001 دينار كويتي فأكثر

اإلصدار 30 د.ك التجديد/التعديل 20 د.كخطابات الضمان لغاية 2000 دينار كويتي بصرف النظر عن نوعها4/14

5 د.ك.بدل فاقد عن )إصدار أو تعديل( خطاب الضمان5/14

رسوم وعموالت مجموعة تمويل الشركات
15. رسوم متعلقة بالحدود االئتمانية التجارية

100 د.ك.، بحد أقصى تدفع مقدمًارسوم احتفاظ أسهم عند البنك1/15

250 د.ك. ، بحد أقصى تدفع مقدمًارسوم استبدال الضمانات خالل فترة التمويل2/15

حسب تكلفه التقييم رسوم تقييم عقار3/15

50 د.ك.، بحد أقصى عند العمليةرسوم إعداد حوالة حق4/15

250 د.ك.، بحد أقصى عند العمليةرسوم التمديد أو الزيادة بالحدود االئتمانية برغبة العميل5/15

حسب  تكلفة التامينرسوم ترتيب تأمين6/15

500 د.ك.رهن عقاري7/15

50 د.ك.شطب رهن8/15

50 د.ك.رسوم تعهد مع وعد بالرهن9/15

150 د.ك.رسوم تحويل مديونية عقارية10/15

350 د.ك.رهن األسهم والمحافظ االستثمارية ووحدات في صناديق استثمارية والتأشير في سجل الشركات والصناديق11/15

150 د.ك.رسوم إعداد العقود الخاصة باإلجارة المنتهية بالتملك12/15

العموالت الخاصة بالتمويل غير النقدي

16. الكفاالت أو خطابات الضمان

شهريًا 1/8% وبحد أدنى 3 شهور أو مبلغ 25 د.ك.إصدار خطاب ضمان للمناقصات )غير مغطاة(1/16

2% سنويًا من قيمة خطاب الضمان سنويًا، تحسم عمولة 3 أشهر كحد أدنى في حالة اإللغاء إصدار خطاب ضمان تمويلي )غير مغطاة(2/16
وبحد أدنى 50 د.ك

شهريًا 1/8% وبحد أدنى 3 شهور أو مبلغ 25 د.ك.إصدار خطاب ضمان عمالة )غير مغطاة(3/16

شهريًا 1/8% وبحد أدنى 3 شهور أو مبلغ 25 د.ك.إصدار خطاب ضمان اإلنجاز )غير مغطاة(4/16

شهريًا  1/8% وبحد أدنى 3 شهور أو مبلغ 25 د.ك.إصدار خطاب ضمان صيانة )غير مغطاة(5/16

شهريًا  1/8% وبحد أدنى 3 شهور أو مبلغ 25 د.ك.إصدار خطاب ضمان محجوز الضمان )غير مغطاة(6/16

شهريًا  1/8% وبحد أدنى 3 شهور أو مبلغ 25 د.ك.إصدار خطاب ضمان دفعة المقدمة )غير مغطاة(7/16

شهريًا  1/8% وبحد أدنى 3 شهور أو مبلغ 25 د.ك.إصدار خطاب ضمان شراء )غير مغطاة(8/16

17. تعديالت على خطابات الضمان

للمناقصات: 0.0625% لكل 3 أشهر وبحد أدنى 30 د.ك.تمديد فترة الصالحية لخطابات الضمان 1/17

جميع خطابات الضمان والكفاالت عدا كفالة المناقصات: 1% للسنة، ويتم احتساب عمولة 3 
أشهر أو 30 د.ك. كحد أدنى

تحتسب نفس رسوم إصدار خطاب الضمان على مبلغ الزيادةتعديل/زيادة مبلغ خطاب الضمان أو الكفالة2/17

15 د.ك.يضاف على أية تعديالت أخرى  بخالف المبلغ والصالحيه 3/17

15 د.ك.إصدار خطابات ضمان )مغطاة(4/17

18. الكفاالت أو خطابات الضمان الصادرة بناًء على طلب بنوك خارجية

وفق الترتيبات المعمول بها مع المراسلين الخارجيين إصدار كفالة مناقصة /إنجاز/ صيانة/ محجوز ضمان/ دفعة مقدمة1/18

االعتمادات المستندية

19. اعتمادات تصدير - مستندية / نظيفة / ضمان

25 د.ك.عمولة تبليغ1/19

حسب كل حالة وبحد أدنى 25 د.ك.عمولة تأكيد2/19

15 د.ك. عمولة تعديل3/19

0.25% مقطوعة أو 30 د.ك. بحد أدنىعمولة تفاوض4/19

0.25% مقطوعة أو 30 د.ك. بحد أدنىعمولة إرسال مستندات للتحصيل5/19

0.25% مقطوعة أو 30 د.ك. بحد أدنىعمولة إرسال مستندات إطالع للموافقة حسب اعتماد مستندي مؤكد ولكن انتهت مدة صالحيته6/19

20 د.ك. رسوم معالجة خالف على االعتماد7/19

0.125% مقطوعة للشهر أو جزء منه  أو 25 د.ك. كحد أدنى. أو 50 د.ك. إذا كان االعتماد على رسوم قبول االعتمادات: اعتمادات مؤكدة / اعتمادات غير مؤكدة8/19
حساب العميل

0.25% مقطوعة أو 30 د.ك. كحد أدنىاعتمادات قابلة للتحويل9/19

20. اعتمادات استيراد

3%  سنويًا أو 45 د.ك. كحد أدنىعمولة إصدار اعتماد محلي أو نظيف1/20

0.125% شهريًا وتحتسب لمدة ثالثة أشهر على األقل، أو 30 د.ك. كحد أدنىرسوم إصدار اعتماد 2/20

1% عموله ثابته وبحد أدنى مبلغ 50 د.ك.  القبوالت المصرفيه لالعتمادات 3/20

تحتسب عمولة إصدار اعتماد على مبلغ الزياده تعديل مبلغ االعتماد بالزيادة 4/20

تحتسب عمولة إصدار اعتمادتمديد فترة صالحية االعتماد5/20

10 د.ك. أي تعديالت أخرى على اإلعتماد حسب طلب العميل6/20

15 د.ك. رسوم إلغاء اعتماد لم يستخدم بعد7/20

تحتسب عمولة إصدار اعتماد عمولة إصدار اعتماد قابل للتحويل8/20

تحتسب عمولة إصدار اعتماد عمولة إصدار اعتماد قابل للتدوير9/20

15 د.ك. تجيير اعتماد10/20

0.25% مقطوعة أو 25 د.ك. كحد أدنىعمولة تفاوض على شروط اعتمادات محليه واعتمادات صادرة11/20

21. سحوبات التحصيل

0.125% مقطوعة أو 15 د.ك. كحد أدنىعمولة مستندات1/21

0.125% مقطوعة أو 15 د.ك. كحد أدنىعمولة مستندات نظيفة 2/21

حسب التكلفةعمولة البنك الدافع3/21

2 د.ك. ، بحد أقصى وزن 5 كجممصاريف طرود بريدية4/21

22. العموالت العامة للتمويل الغير نقدي

2 د.ك. ، على أن ال يزيد الوزن عن 5 كجمرسوم بريدية1/22

10 د.ك.  سويفت قصيرتلكس/ سويفت2/22

20 د.ك.  سويفت طويل

5 د.ك عمولة إصدار شهادة 3/22

2.5 د.ك.عمولة إصدار نسخة شهادة أصلية ثانية4/22

1 د.ك. عن كل صفحة للفترة األقل من 6 أشهرنسخ مستند5/22

5 د.ك. عن كل صفحة للفترة من 6 أشهر إلى 5 سنوات

10 د.ك. عن كل صفحة للفترة من 5 سنوات إلى 10 سنوات

 0.25 % من قيمة االعتماد أو 25 د.ك. كحد أدنىتحويل عوائد اعتماد6/22

20  د.ك.البريد السريع7/22

23. التمويل المشترك

وفًقا للترتيبات التي تتم مع العمالءالقروض التجارية الممنوحة للمشاريع الكبرى ذات الطبيعة الخاصة1/23

24. البطاقات

5 د.ك.إصدار بطاقة إيداع آلي )الشركات والمؤسسات الفردية(1/24

إعادة إصدار / استبدال بطاقة إيداع آلي لبطاقة تالفة / مفقودة / 2/24
مسروقة

5 د.ك.

إصدار/ إعادة إصدار رقم سري جديد/ بدل فاقد للرقم السري 3/24
لبطاقة إيداع آلي 

5 د.ك.
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