
بنك الكويت الوطني : إسم البنك 

 مالحظــاتإسم الخدمةم 
الشركــــــــــات

مجانا رسوم مقابل تسهيالت جديدة-

مجانا رسوم مقابل تجديد تسهيالت -

مجانا رسوم مقابل زيادة تسهيالت-

مجانا رسوم مقابل تخفيض تسهيالت-

0.5%عمولة إرتباط على حد السحب على المكشوف-

مجانا عمولة إرتباط على القروض الممنوحة-

في حال سداد كامل القرض أو شريحة منه قبل تاريخ االستحقاق%2.5السداد المبكر للقرض-

دينار 250رسوم الغاء التسهيالت ماعدا إنهاء العالقة

دينار 250رسوم جدولة أو هيكلة التسهيالت-

مجانا رسوم إعداد الدراسة االئتمانية للعميل-

دينار100رسوم إعداد مشروع الرهن-

حسب االتفاق مع شركات التقييم العقاريةرسوم تقييم العقار المقدم للرهن-

دينار50رسوم شطب الرهن-

دينار5رسوم فتح حساب للشركات-

دينار20رسوم اعداد عقود التسهيالت وغيرها-

فلس 500رسوم تصديق التواقيع على عقود ومستندات التسهيالت-

تدفع لمدراء المحافظ نظير كلفة فعلية0.5%رسوم خدمات لمدراء المحافظ-

رسوم خاصة بالقروض التجارية الممنوحة لالنشطة -

المالية أو التجارية أو الخدمية وعمليات التمويل للمشاريع 

الكبرى

وفقا للترتيبات التى تتم مع العمالء

رسوم ترتيب على ارصدة الحسابات المكشوفة بدون -

(شهريا)اتفاق مسبق 

%0.5

خدمات استشارية خاصة بالتسهيالت الممنوحة للشركات -

الصغيرة والمتوسطة

دينار250

(2

خطــابات الضـــمان
ك. د20-/الحد األدنى  شهور3شهريا بحد أدنى 0.0625%ضمان أولى-

ك. د20-/الحد األدنى  شهور3شهريا بحد أدنى 0.125%ضمان تأمين-

ك. د20-/الحد األدنى  شهور3شهريا بحد أدنى 0.125%ضمان صيانة-

ك. د20-/الحد األدنى  شهور3شهريا بحد أدنى 0.125%ضمان إنجاز-

ك. د20-/الحد األدنى  شهور3شهريا بحد أدنى 0.25%ضمان دفعة مقدمة-

ك. د20-/الحد األدنى  شهور3شهريا بحد أدنى 0.25%ضمان سيارة-

ك. د20-/الحد األدنى  شهور3شهريا بحد أدنى 0.25%ضمان تسهيالت نقدية-

ك. د20-/الحد األدنى  شهور3شهريا بحد أدنى 0.25%(لصالح السفارات)ضمان خاص بالخدم -

ك. د20-/الحد األدنى  شهور3شهريا بحد أدنى 0.25%ضمان دفع-

ك. د20-/الحد األدنى  شهور3شهريا بحد أدنى 0.25%ضمان شراء-

ك. د20-/الحد األدنى  شهور3شهريا بحد أدنى 0.25%(لصالح وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل)ضمان عمالة -

ك. د20-/الحد األدنى  شهور3شهريا بحد أدنى 0.25%ضمان محجوز ضمان-

ك. د20-/الحد األدنى  شهور3شهريا بحد أدنى 0.25%ضمان هاتف-

ك. د20-/الحد األدنى التعرفة المطبقة تمديد صالحية الضمان-

ك. د25-/الحد األدنى (ربع باأللف)0.025%خطاب نية-

ك. د25-/الحد األدنى 0.25%التنازل عن الحق الناتج من خطاب الضمان-

دينار15تعديل خطاب الضمان-

 (خطابات الضمان واالعتمادات المستندية)التسهيالت االئتمانية غير النقدية 

كشف باإلجور والعموالت التي يستوفيها 

البنك من عمالئه نظير تقديم خدمات مصرفية لهم

2015كما في يونيو 

العمولة/ قيمة األجر 



العمولة/ قيمة األجر  مالحظــاتإسم الخدمةم 

دينار25عمولة تبليغ-

دينار10عمولة تعديالت-

 دينار 25-/الحد األدني 0.25%المطالبة بقيمة خطاب الضمان-

التعرفة العامة-

دينار3اجور بريد-

دينار20أجور بريد سريع-

دينار3سويفت محلي/ تلكس -

دينار10سويفت خارجي/ تلكس -

دينار5رسوم إصدار شهادة-

 دينار5-/بحد أدني دينار لكل صفحة 1اشعار/ رسوم أصدار نسخة طبق األصل عن شهادة -

فلس 500رسوم تصوير-

اإلعتمــادات المستنـــدية

إعتمـــادات اإلستــيراد

اإلعتمادات المستندنية المأمونة
 دينار 25-/الحد األدني  شهور3شهريا بحد أدني 0.125%اصدار االعتماد-

ك. د15-/الحد األدني شهريا0.125%زيادة قيمة االعتماد-

ك. د15-/الحد األدني شهريا0.125%تمديد صالحية االعتماد-

ك. د15-/الحد األدني شهريا0.125%(مجتمعين)زيادة القيمة وتمديد الصالحية -

دينار15تعديالت اخرى-

دينار كحد أدني25(إذا كانت على حساب األمر)عمولة تغطية -

دينار15الغاء االعتماد الغير مستخدم-

تقع على عاتق المحيل ما لم يتم )التنازل عن القيمة -

(االتفاق على غير ذلك

ك. د25-/الحد األدني %0.25

إذا كان االعتماد يتضمن )رسوم دفع عموالت الوكالء -

(فقرة لدفع عموالت الوكالء

دينار1

ك. د15-/الحد األدني 0.125%تفويض األمر لتفعيل اعتماد منتهى الصالحية-

االعتمادات الغيرمأمونة
-( االعتماد المحلي/ االعتماد الضامن / االعتمادات البسيط  )

ك. د25-/الحد األدني شهريا0.25%اصدار االعتماد-

ك. د15-/الحد األدني شهريا0.25%زيادة قيمة االعتماد-

ك. د15-/الحد األدني شهريا0.25%تمديد الصالحية-

ك. د15-/الحد األدني شهريا0.25%(مجتمعين)زيادة القيمة وتمديد الصالحية -

دينار15تعديالت اخرى-

المتجدد/ االعتماد الدائري 
ك. د25-/الحد األدنيشهريا0.125%اصدار االعتماد-

ك. د25-/الحد األدني0.375%(إبتداء من الدورة الثانية )عند تفعيل كل دورة -

تقع على عاتق المتسفيد االول ما )عمولة تحويل االعتماد -

(لم يتم االتفاق على غير ذلك

ك. د25-/الحد األدنيشهريا%0.25

تستحق فقط اذا تم تغطية )رسوم تداول وثيقة التأمين -

(التأمين بواسطة البنك

دينار2

السندات المسحوبة على اعتمادات االستيراد
فوائد على السندات المسحوبة بالدينار الكويتي-

فوائد على السندات المسحوبة العملة األجنبية -

نصف باإللف شهرياالتأمين ضد الحريق-

دينار20تداول مستندات غير مطابقة لشروط اإلعتماد-

تداول مستندات من قبل بنك غير مفوض بذلك في -

اإلعتماد

دينار20

خطابات ضمان واردة من الخارج بدون أي التزام علينا

سعر خصم بنك الكويت المركزي باإلضافة إلى 

الهامش المقرر

سعر خصم اليبور باإلضافة إلى الهامش المقرر



العمولة/ قيمة األجر  مالحظــاتإسم الخدمةم 
ك. د15-/الحد األدني 0.375%سحب قيمة تتجاوز قيمة اإلعتماد-

ك. د15-/الحد األدني شهريا0.125%عمولة السند المؤجل-

ك. د15-/الحد األدني شهريا0.25%(عند اإلطالع)عمولة تأخير دفع السندات المستحقة -

ك. د15-/الحد األدني شهريا0.125%عمولة تأخير دفع على السندات المؤجلة-

فوائد تأخير دفع على السندات المؤجلة المسحوبة بالدينار -

الكويتي

فوائد تأخير دفع على السندات المؤجلة المسحوبة -

بالعمالت األجنبية

ك. د5-/الحد األدني لكل طرد- فلس  200(البريد الجوي/ الشحن بالطائرة  )عمولة تداول الطرود -

دينار20خطاب ضمان مالحي-

ك. د25-/الحد األدنيشهريا0.25%عمولة تداول المستندات-

دينار5ختم وتظهير المستندات-

دينار3رسوم دفع عمولة الوكالء-

التعرفة العامة*
دينار3أجور بريد-

دينار20اجور بريد سريع-

دينار3سويفت محلي/ تلكس -

دينار10سويفت مختصر خارجي/ تلكس -

دينار50سويفت متكامل خارجي/ تلكس -

دينار5رسوم اصدار شهادة-

 دينار5-/بحد أدني دينار لكل صفحة1اشعار/ رسو اصدار نسخة طبق االصل عن شهادة -

فلس 500رسوم تصوير-

اعتمادات التصدير
دينار25عمولة تبليغ االعتماد إلى المستفيد-

 دينار25-/الحد االدني عمولة تعزيز االعتماد-

دينار15عمولة تبليغ التعديل الى المستفيد-

 دينار25-/الحد االدني 0.25%عمولة تداول المستندات-

 دينار20-/الحد االدني 0.25%عمولة ارسال المستندات برسم التحصيل-

 دينار20-/الحد االدني 0.25%عمولة ارسال المستندات رهن موافقة اآلمر-

دينار15الغاء اعتماد غير مستخدم-

دينار15تقديم مستندات غير مطابقة لشروط االعتماد-

دينار25رسوم تغطية قيمة االعتماد-

 دينار25-/الحد االدني شهريا0.125%قبول السند المسحوب بموجب اعتماد معزز-

دينار25قبول السند المسحوب بموجب اعتماد غير معزز-

تقع على عاتق المتسفيد االول ما )عمولة تحويل االعتماد -

(لم يتم االتفاق على غير ذلك

 دينار25-/الحد االدني %0.25

تقع على عاتق المحيل ما لم يتم )التنازل عن القيمة -

(االتفاق على غير ذلك

 دينار25-/الحد االدني %0.25

عمولة التعزيز-

0.050%عمولة التداولة-

التعرفة العامة*

دينار3أجور البريد-

دينار20أجور البريد السريع-

دينار3سويفت محلي/ تلكس -

دينار10سويفت خارجي/ تلكس -

دينار5أصدار شهادة-

تعامل كل حالة على حدة 

تعامل كل حالة على حدة 

االعتمادات الخاصة بالنفط والكيماويات البترولية

سعر خصم بنك الكويت المركزي باإلضافة إلى 

الهامش المقرر

سعر خصم اليبور باإلضافة إلى الهامش المقرر



العمولة/ قيمة األجر  مالحظــاتإسم الخدمةم 
 دينار5-/بحد أدني دينار لكل صفحة1إشعار/ أصدار نسخة طبق األصل عن شهادة-

فلس 500رسوم تصوير-

سندات التحصيل الواردة
 دينار15-/الحد األدني 0.125%التحصيل المستندي-

 دينار15-/الحد األدني 0.0625%التحصيل البسيط-

دينار5 دينار كحد أعلى500-/الشيكات التي تبلغ قيمتها -

 دينار15-/الحد األدني 0.0625% دينار500-/الشيكات التي تتجاوز قيمتها -

دينار3أجور البريد-

دينار2اصدار حوالة-

دينار20عمولة البنك الوسيط للدفع-

فلس  للطرد الواحد500(البريد الجوي/ الشحن بالطائرة  )عمولة تداول الطرود -

عندما يتم التأمين على البضاعة ضد )عمولة التأمين -

(الحريق

 دينار5-/الحد األدني 

قبول السندات/ التأخير في دفع 
قبول لشهرين بعد إستالمها / السندات التي تبقي بدون دفع-

أو بعد تاريخ االستحقاق

 دينار5-/الحد األدني شهريا%0.0625

دينار20خطاب ضمان مالحي-

تعديل شروط سندات الدفع المؤجلة أو تمديد تاريخ -

االستحقاق

دينار10

 دينار15-/الحد األدني دينار شهريا5عمولة قبول السندات-

سندات التحصيل الصادرة
دينار7حواالت/ شيكات -

 دينار20-/الحد األدني 0.125%سند تحصيل بسيط-

 دينار20-/الحد األدني 0.25%سند تحصيل مستندي-

قبول لشهرين بعد إستالمها / السندات التي تبقي بدون دفع-

أو بعد تاريخ االستحقاق

 دينار5-/الحد األدني شهريا%0.0625

التعرفة العامة *
دينار3أجور بريد-

دينار20أجور بريد سريع-

دينار3سويفت محلي/ تلكس -

دينار10سويفت خارجي/ تلكس -

دينار5رسوم اصدار شهادة-

 دينار5-/بحد أدني دينار  لكل صفحة 1اشعار/ رسوم اصدار نسخة طبق االصل عن شهادة -

فلس 500رسوم تصوير-

ســــداد الفواتـــير4)
مجاناًسداد فواتير الهواتف المتنقلة-

:سداد فواتير الجمارك-

دينار لكل إشعار3(عميل البنك)خصم من حساب العميل -

دينار لكل إشعار10لغير عمالء البنك

-

الحــــواالت المصرفـــية5)
دينار5اإلصدار لعمالء البنك-

دينار5اإلصدار لغير عمالء البنك-

دينار5اإللغاء-

دينار8الغاء حوالة بالتلكس بناء على طلب العميل/ تعزيز اصدار-

)دينار6إعادة إصدار لدى تقديم الحوالة القديمة- ( دينار إلعادة اإلصدار3+  دينار لإللغاء 3مبلغ 

)دينار12(دون تقديم الحوالة القديمة)إعادة إصدار - ( دينار إلعادة اإلصدار2+  دينار لوقف الصرف 10مبلغ 

دينار5وقف الصرف-

شهريا% 10نصف باإللف شهريا باإلضافة إلى 



العمولة/ قيمة األجر  مالحظــاتإسم الخدمةم 
 دينار7باإلضافة إلى مصاريف التلكس بحيث ال تتجاوز دينار5الغاء وقف الصرف-

دينار5حواالت مسحوبة بواسطة بنوك مراسلة-

دينار10حواالت مسحوبة على شركة صرافة-

التحويالت النقدية الدولية

الواردة
( دينار كحد أقصى5-  دينار كحد أدنى 2 )عمولة على المبلغ المحول 0.001تحويالت مدفوعة نقدا بالدينار الكويتي-

+  دينار كحد أقصى 5-  دينار كحد أدنى 2)عمولة على المبلغ الوارد  0.001تحويالت مدفوعة نقدا بالعملة األجنبية-

( للدفع النقدي0.25%

/ تحويالت تم إستالمها وتحويلها إلى البنوك محلية -

خارجية بالعملة الكويتية أو األجنبية

مصاريف التلكس فقط

تحويالت تم إستالمها وتحويلها للخارج بعملة أجنبية -

أخرى

مصاريف التلكس + (cross rate)سعر الصرف التبادلي

الصادرة

رسوم إصدار التلكس-

دينار9مباشرة بعملة البلد-

بعملة مختلفة عن عملة البلد المرسل اليها )بالتغطية -

(التكلس

)دينار13 (  دينار رسوم تغطية4+  دينار 9مبلغ 

دينار5الغاء التلكس-

التعليمـــات الثابــــتة6)
القطاع - تأسيس الخدمة لصالح بيت التمويل الكويتي -

التجاري ، شركة التسهيالت التجارية ،شركة دار 

اإلستثمار، شركة األمانة الدولية لإلستثمار، عباس أحمد 

الشواف وإخوانه، الشركة الكويتية الستيراد السيارات، 

.الشركة الدولية لوسائط النقل 

دينار10

دينار5عامة- تأسيس الخدمة -

تحويل من حساب العميل لحساب آخر له في بنك الكويت -

الوطني

فلس500

تحويل من حساب لحساب عميل آخر في بنك الكويت -

الوطني

فلس500

فلس500(لغير األفراد)تحويل من حساب إلى حساب آخر بالبنك -

دينار2تحويالت خاصة بالشركات أعاله-

دينار1تحويالت إلى جمعيات النفع العام-

الشيكات السياحية/ الشيكــات 7)
الشيكات

دينار2إصدار دفاتر شيكات شخصية-

دينار3إصدار دفاتر شيكات تجارية

دينار1الغاء دفاتر شيكات-

دينار5وقف صرف شيك-

أو المبلغ المتوفر في الرصيد اذا كان أقلدينار10(بسبب عدم كفاية الرصيد )شيكات مرتجعة -

دينار5(ألسباب أخرى)شيكات مرتجعة -

دينار5إصدار أمر دفع مضمون-

دينار2الغاء أمر دفع مضمون-

دينار10اصدار شيكات مصدقة-

الشيكات السياحيةب
خصم من حساب بالدينار الكويتي/ نقداً -

عمولة على مبلغ الشيكات0.5% دينار25000حتى 

عمولة على مبلغ الشيكات0.25% دينار25000لما فوق 

خصم من حساب بنفس العملة األجنبية/ نقدا -

( عمولة على النقد األجنبي0.5+ )عمولة على مبلغ الشيكات 0.5% دينار25000حتى 



العمولة/ قيمة األجر  مالحظــاتإسم الخدمةم 
( عمولة على النقد األجنبي0.5+ )عمولة على مبلغ الشيكات 0.25% دينار25000لما فوق 

صناديق األمانات8)
األجرة السنوية-

دينار30(A)حجم  

دينار50(B)حجم  

دينار100(C)حجم  

دينار200(X Larg)حجم 

دينار250(SUPER)حجم 

التأجير القصير-

لمدة شهردينار10(B)حجم 

لمدة ثالث شهوردينار20=

لمدة عامدينار50=

المفاتيج-

دينار50التأمين على المفتاح الثانوي

دينار50ضياع أو كسر المفتاح

شيكات وغيرها/ إصدار بدل بطاقات 9)

(تالف/مسروقة/ مفقودة )إصدار بدل بطاقات 

مجانا للمرة االولىدينار5(ATMالسحب األلي )بطاقة الوطني أكسبرس -

مجانا للمرة االولىدينار5الداينرز كلوب-

مجانا للمرة االولىدينار5فيزا الذهبية-

مجانا للمرة االولىدينار5فيزا الكالسيك-

مجانا للمرة االولىدينار5ماستر كارد تيتانيوم-

مجانا للمرة االولىدينار5ماستر كارد الفضية-

مجانا للمرة االولىدينار5فيزا البالتينيوم-

مجانا للمرة االولىدينار5فيزا بالك-

مجانا للمرة االولىدينار5لإلناث" لكي" ماستر كارد الوطني اإلئتمانية تيتانيوم -

مجانا للمرة االولىدينار5 الوطني ماستر كارد  العالمية-

مجانا للمرة االولىدينار5فيزا سيجناتشور-

مجانا للمرة االولىدينار5ماستر كارد وورلد إليت-

مجانا للمرة االولىدينار5ماستر كارد وورلد مايلز-

مجانا للمرة االولىدينار5ماستر كارد البالتينيوم-

مجانا للمرة االولىدينار5أمريكان أكسبرس-

إشعارات/ شيكات / نسخ من كشف الحساب 
لكل صفحة- دينار 1أقل من سنة واحدة-

لكل صفحة- دينار 5 سنوات10أكثر من سنة وحتى -

لكل صفحة- دينار 10عشر سنوات وأكثر-

طلب مستندات أو شهادات أو ماشابهها10)
دينار5التزامات/ شهادة براءة ذمة -

دينار5(للشركات )شهادة تدقيق -

دينار5شهادة رصيد-

دينار5شهادة تصديق توقيع-

دينار5أية شهادات أخرى تصدر بناء على طلب العميل-

دينار2شهادة تصديق لشهادات أسهم-

شركاتدينار5رسوم إصدار شهادات حسب طلب العميل-

أجور وعموالت أخرى11)
رسوم الخدمات المتعلقة بالحساب

رسوم خدمات الحساب غير المتحركة*

شهريا على كافة الحسابات غير المتحركة بصرف النظر عن األرصدة دينار2رسوم اإلحتفاظ بالحساب شهريا-

المتوفرة فيها

تحريك الحسابات غير المتحركة*

دينار5الجاري-

دينار5الوطني الممتاز-

دينار5التوفير-

دينار5األمانات-

دينار5حساب الراتب-

إغالق حساب غير متحرك*

دينار5الجاري-

دينار5الوطني الممتاز-

دينار5التوفير-



العمولة/ قيمة األجر  مالحظــاتإسم الخدمةم 
دينار5األمانات-

دينار5حساب الراتب-

دينار5تسوية حسابات غير متحركة تم إغالقها بالكمبيوتر *

الوطني / األمانات / التوفير / الوطني الممتاز / الجاري 

اكسبرس

 دينار شهريا من تاريخ تحويل الحساب إلى نظام الحساب 2باإلضافة إلى دينار5

المغلق

رسوم خدمة على الحسابات النشطة*

لكافة أنواع الحسابات ماعدا حسابات الجوهرة التي تقل أرصدتها عن  مجاناً رسوم شهرية

2ً) دينار فيتم خصم 200 ( دينار شهريا

 دينار من 2000رسوم سحب نقدي بالمبالغ التي تقل عن 

وطني أكسبرس ، : داخل الفرع من الحسابات التالية 

ممتاز ، أمانات ، توفير عادي ، جاري

(الخ ....االميين/المكفوفين / المعاقين / كبار السن )مجانا لفئات العمالء دينار2

 أشهر من تاريخ فتحه6في حالة إغالق العميل الحساب قبل مضي دينار5عمولة إغالق حساب

رسوم خدمات أخرى*
وفق الترتيبات المعمول بها مع التجارخدمة بوابة الدفع االلكتروني-

وفق الترتيبات المعمول بها مع التجارخدمة أجهزة نقاط البيع-

 (قطاع الشركات )رسوم تحويل من حساب إلى حساب -

بناءا على طلب العميل

دينار1

دينار5تحويل محلي بالتلكس-

دينار4رسوم تغطية تلكس بعمالت اجنبية-

دينار4رسوم تغطية تلكس لبنوك محلية-

دينار1نسخة من كشف الحساب-

مجاناكسر وديعة-

دينار5إنشاء توكيل بنكي-

دينار1تمرير الرواتب-

دينار لكل مغلف25خزائن اإليداع-

دينار 1(للبنوك المحلية)إشعار بالعملة األجنبية -

 لعمالء البنك KNETعمولة سحب نقدي من أجهزة ألـ -

الذين يستخدمون أجهزة البنوك المحلية وعمالء البنوك 

األخرى الذين يستخدمون أجهزة الوطني

فلس لكل عملية100

اإلستفسار عن رصيد الحساب عن طريق أجهزة الـ -

KNET لعمالء البنك عن طريق إستخدام أجهزة 

الصرف لدى البنوك المحلية وعمالء البنوك األخرى 

الذين يستخدمون أجهزة الوطني

فلس لكل عملية50

سندات أجنبية للتداول مدفوعة نقداً من حساب الدينار -

الكويتي

 دينار لكل معاملة1+  دينار رسوم بريد 2باإلضافة إلى 

مدفوعة نقدا بنفس العملة األجنبية أو مسجلة لحساب 

العملة نفسها

% 0.25+  دينار لكل معاملة 1+  دينار أجور بريدية 2باإلضافة إلى 

للعملة األجنبية نقدا

سندات أجنبية مرسلة للتحصيل يتم استقطاع رسوم -

التحصيل مقدما

مسحوبين على / في حالة تقديم أكثر من شيك واحد بإسمين مختلفين دينار لكل معاملة7

بنكين مختلفين فإن كل شيك في هذا الحالة يعامل معاملة منفصلة

مقيدة  (مرسلة للتحصيل/ متداولة )شيكات تجارية -

بالعملة األجنبية/ لحساب بالدينار الكويتي

 دينار تلكس7+  دينار رسوم بريد 1باإلضافة إلى من مبلغ الشيك0.003

العمالت األجنبية النقدية-

0.5%إيداع عملة أجنبية في حساب نفس العملة

0.25%سحب نقدي لعملة أجنبية من حساب بالعملة نفسها

0.5%تحويالت بالتلكس مقابل عملة أجنبية نقداً/ حواالت 

إيداع نقدي لعمالت دول مجلس التعاون لحساب نفس 

العملة الخليجية

%0.5

سحب نقدي لعمالت دول مجلس التعاون من حساب 

العملة نفسها

%0.25

مبيعات الدوالر األمريكي والجنية اإلسترليني وعمالت 

دول مجلس التعاون

(فروع الفنادق)عمالت أخرى غير المذكورة أعاله 

دينار10(SMS)خدمة الرسائل القصيرة 

  بالدينار0.003ما يعادل 

  بالدينار0.003ما يعادل 

حسب سعر البيع النقدي

الشراء النقدي/ حسب سعر البيع



العمولة/ قيمة األجر  مالحظــاتإسم الخدمةم 
دينار كويتى عن كل معاملة2.100خدمة تداول االسهم الكويتية مع الشركة الكويتية للتمويل

 سهم1000لكل صفقة لغاية دوالر امريكى24.95$خدمة تداول االسهم االنترنت

 سهم1000لكل سهم فى الصفقة اذا كانت الكمية اكثر من دوالر امريكى$0.03

 $ 24.95من المبلغ المتداول إذا كان سعر السهم اقل من دوالر او 4%

ايهما اكثر

مجاناالتداول عبر الهاتف

 دوالر لكل عقد2لكل صفقة اضافة دوالر امريكى30$عقود تداول الخيار

شراء/رسوم شهريه على الحساب الذى لم تتم فيه ايه عمليه بيعدوالر امريكى5$الحساب الراكد

لكل عمليةدوالر امريكى10$اعادة التنظيم االجبارية

شراء الدوالر األمريكي والجنيه اإلسترليني وعمالت 

دول مجلس التعاون

خدمة الحيازة الجزئية لعمالء شركات الحيازة الجزئية 

الدوليين

دوالر امريكي لكل عملية باالضافة $100 

الى رسوم سنوية

من القيمة السوقية % 0.25بنسبة 

لألصل تحت الحيازة

:الحد االدنى للرسوم

 دوالر شهريا200 حسابات أوراق مالية مفتوحة 5- من صفر- 1

 دوالر شهريا400   حسابات أوراق مالية مفتوحة 10-6من - 2

 دوالر شهريا700 حسابات أوراق مالية مفتوحة 20-11من - 3

 دوالر شهريا1000 حساب أوراق مالية مفتوح 20مايزيد عن - 4

يدرج في جانب المالحظات أية استثناءات أو إعتبارات خاصة بالخدمة والعمالء الذين تقدم لهم*

حسب سعر الشراء النقدي


