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االحتفاظ بالحسابات
الحسابات الجارية (إذا لم يتوفر الحد األدنى لمتوسط الرصيد)
معدل الميزانية الشهري األدنى

الرسوم الشهرية

 100,000ريال قطري

 400ريال قطري شهرياً*

 5,000دوالر أمريكي

 400ريال قطري شهرياً*

 5,000يورو

 400ريال قطري شهرياً*

 5,000جنيه استرليني

 400ريال قطري شهرياً*

لعمالء الشركات الصغيرة و المتوسطة
عندما يبلغ متوسط حركة الحساب أقل من  100,000ريال قطري

 400ريال قطري شهري ًا

رسوم السحب على المكشوف للحسابات الجارية بدون موافقة مسبقة على حد أعلى للسحب
السحب على المكشوف ما يزيد على  1,000ريال قطري إلى  100,000ريال قطري

 2,000ريال قطري شهري ًا

السحب على المكشوف ما يزيد على  100,00١ريال قطري إلى  500,000ريال قطري

 3,000ريال قطري شهري ًا

السحب على المكشوف ما يزيد على  500,001ريال قطري إلى  1,000,000ريال قطري

 5,000ريال قطري شهري ًا

السحب على المكشوف ما يزيد على  1,000,001ريال قطري

 10,000ريال قطري شهري ًا

رسوم النسبة التي تزيد عن  %10فوق الحد المعتمد للسحب على المكشوف
الحد األدنى

 5,000ريال قطري

رسوم السحب على المكشوف الغير مستخدم (شهرياً)
تعتمد على متوسط رصيد السحب على المكشوف الغير مستخدم في الشهر

عندما يكون متوسط الرصيد بالموجب %0.50 ،من حد السحب على المكشوف
عندما يكون متوسط الرصيد بالسالب %0.50 ،من حد السحب على المكشوف
ناقص متوسط الرصيد المدين*

الحد األدنى لرصيد اإلغالق اليومي للحساب الستحقاق الفوائد
حساب تحت الطلب

 50,000ريال قطري
 50.000ريال قطري

حسابات الودائع ألجل

 20,000دوالر أمريكي
 20,000يورو
 10,000جنيه استرليني

االحتفاظ بالحسابات
تغيير اسم الحساب

 250ريال قطري لكل حساب*

عدم تقديم شهادة سجل تجاري صالحة خالل  ٥أيام من االنتهاء

 250ريال قطري شهري ًا

إغالق الحساب خالل  6أشهر من فتح الحساب

 250ريال قطري لكل حساب

إغالق حساب وديعة قبل موعد استحقاقها

 50ريال قطري لكل حساب بدون دفع الفائدة المتراكمة

إعادة تفعيل حسابات مجمدة

 250ريال قطري لكل حساب*

إعادة تفعيل حسابات غير متحركة

 250ريال قطري لكل حساب*

خدمة التحويل التلقائي من حساب إلى آخر

بدون رسوم

التحقق من صحة التوقيع

 25ريال قطري للتوقيع الواحد

تفعيل خدمة اإلشعارات عبر الرسائل النصية

بدون رسوم

الرسوم الشهرية لإلشعارات عبر الرسائل النصية

بدون رسوم
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إصدار الشهادات
شهادة رصيد

 100ريال قطري لكل طلب

شهادة إغالق حساب

 100ريال قطري لكل حساب

خطاب تأكيد التدقيق

 250ريال قطري لكل طلب

خطاب إلى وزارة االقتصاد والتجارة

 500ريال قطري لكل طلب

معلومات تجارية وائتمانية

 150ريال قطري لكل طلب

خطاب من البنك

 150ريال قطري لكل طلب

شهادات أخرى

 100ريال قطري لكل طلب

طلبات كشوف الحسابات
كشوف الحسابات إلى بنوك أخرى عبر السويفت
)SWIFT) MT940/ MT950

 500ريال قطري لكل شهر

الشيكات
إصدار دفتر شيكات

 250ريال قطري لكل دفتر (أول دفتر شيكات مجاناً)*

دفاتر شيكات مصممة خصيص ًا حسب الطلب

التكلفة الفعلية  %20 +منها ( 500ريال قطري كحد أدنى)

إرسال دفاتر الشيكات عبر البريد

 50ريال قطري لكل دفتر

مقاصة شيك محلي (مسحوب على بنك محلي بالعملة المحلية)

بدون رسوم

أولوية مقاصة شيك محلي (مسحوب على بنك محلي بالعملة المحلية)

 100ريال قطري لكل شيك

تحصيل شيك بعملة أجنبية (إذ أودع في حساب العميل بالعملة المحلية)

 50ريال قطري  +رسوم البنوك األخرى

تحصيل شيك بعملة أجنبية (إذ أودع في حساب العميل بالعملة األجنبية)

عمولة  50( %0.25ريال قطري كحد أدنى  +رسوم البنوك األخرى)

شراء شيكات بعمالت أجنبية (إذ تصرف بالريال القطري)

 50ريال قطري  +رسوم من البنوك األخرى

شراء شيكات بعملة أجنبية (إذ تصرف بالعملة األجنبية – حسب توافر العملة)

عمولة  75( %1ريال قطري كحد أدنى  +رسوم من البنوك األخرى)

خصم الشيكات

 20ريال قطري لكل شيك  +الفائدة (حسب خطاب العرض)

حفظ شيكات مؤجلة الدفع

السنة الجارية 20 :ريال قطري لكل شيك
بعد سنة  25ريال قطري لكل شيك

تقرير شيكات مؤجلة الدفع الغير مدفوعة

 50ريال قطري

إلغاء  /إحالل /سحب مبكر للشيكات مؤجلة الدفع

 25ريال قطري لكل شيك

الشيكات المرتجعة (المودعة في الحساب)

 50ريال قطري لكل شيك

إبالغ عن فقدان /سرقة شيكات

 ٥٠ريال قطري لكل شيك

إحالة شيكات

 ١٠٠ريال قطري لكل إحالة*

الشيكات المرتجعة المسحوبة على حساب العميل
الرصيد غير كاف بالحساب/رصيد غير محرر
أسباب فنية

 600ريال قطري
( 1,000ريال اعتبار ًا من الشيك المرتجع الرابع)
 250ريال قطري
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المدفوعات
التحويالت الواردة
التحويل إلى حساب عملة محلية

بدون رسوم

التحويل إلى حساب عملة أجنبية بالعملة ذاتها

 10دوالر أمريكي (أو ما يعادل بالعملة األجنبية)

التحويالت الخارجية
تحويل أموال بين حسابات البنك التجاري

بدون رسوم

تحويل األموال محلي ًا (أي بنك محلي بعملة محلية)

 100ريال قطري

تحويل األموال دولي ًا

 150ريال قطري

معالجة الرواتب بالجملة لبنك ثالث

 200ريال قطري لكل ملف

رسوم إضافية إلرسال تحويالت مالية إلى الخارج تشمل كافة الرسوم
(إذا اختار العميل نوع الرسوم ")"Our

حسب التكاليف المفروضة من طرف البنك المراسل

شيك مصرفي بالعمالت األجنبية
إصدار

 100ريال قطري*

إيقاف

 100ريال قطري*

إلغاء

 100ريال قطري*

رسوم البريد

 25ريال قطري  +رسوم البريد الفعلية

رسوم البريد السريع

 75ريال قطري  +رسوم البريد السريع الفعلية

شيك مصرفي (بالعملة المحلية )
إصدار

 100ريال قطري

إلغاء

 50ريال قطري

رسوم البريد

 25ريال قطري  +رسوم البريد الفعلية

رسوم البريد السريع

 75ريال قطري  +رسوم البريد السريع الفعلية

االستعالم عن التحويالت
استرجاع التحويالت الخارجية (بغض النظر عن األموال المعادة)

 150ريال قطري  +رسوم البنوك األخرى*

استفسار عن التحويالت إلى الخارج (عدم استالم المستفيد األموال)

 100ريال قطري ألول طلب  +رسوم البنوك األخرى  50 +ريال قطري لكل طلب إضافي

تعديالت على التحويالت الخارجية

 100ريال قطري ألول طلب  +رسوم البنوك األخرى  50 +ريال قطري لكل طلب إضافي

نسخة من التحويل الخارجي
رصيد غير كاف

أقل من  6أشهر 50 :ريال قطري
أكثر من  6أشهر 150 :ريال قطري
 150ريال قطري لكل حادثة

أوامر دائمة
إعداد

 100ريال قطري

تعديل

 100ريال قطري

إلغاء

 50ريال قطري

رصيد غير كاف

 150ريال قطري لكل عملية

الرسوم األخرى المطبقة
اإليداع أو السحب النقدي أكثر من  10مرات في اليوم

 50ريال قطري لكل معاملة

إيداع أو سحب عملة أجنبية في حساب العملة ذاتها

 %1عمولة كرسوم خدمة ( 100ريال قطري كحد أدنى)
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إرسال محلي

 25ريال قطري للوحدة

إرسال دولي  /خدمة البريد السريع

 150ريال قطري للوحدة  +تكلفة البريد السريع الفعلية

خدمات الفاكس الدولية

 50ريال قطري للصفحة

خدمات الفاكس المحلية

 25ريال قطري للصفحة
حتى  3أشهر 50 :ريال قطري

طلب بيانات قديمة (لكل طلب)

 4إلى  12شهراً 75 :ريال قطري
أكثر من  12شهراً 100 :ريال قطري

نظام حماية األجور
معالجة ملفات نظام حماية األجور

 ٣٥٠ريال قطري لكل ملف

التحويل إلى بنك محلي بالعملة المحلية

 200ريال قطري لكل ملف

تقارير من مركز قطر للمعلومات االئتمانية
لكل طلب تمويل  /المراجعة السنوية للتمويل

 50ريال قطري للطلب

بطاقات الخصم التجارية
الرسوم السنوية

بدون رسوم

استبدال

 50ريال قطري

إعادة إصدار الرمز السري

 50ريال قطري

إلغاء

 50ريال قطري

الخدمات المصرفية للشركات عبر اإلنترنت
الجهاز المشفر

 400ريال قطري لكل جهاز (جديد  /تالف  /مفقود)

كلمة السر الصالحة لمره واحدة

بدون رسوم

تحويل أموال بين حسابات البنك التجاري

بدون رسوم

تحويل األموال محلي ًا (أي بنك محلي بعملة محلية)

 12ريال قطري*

تحويل األموال دولي ًا

 65ريال قطري

معالجة الرواتب بالجملة لبنك ثالث

 200ريال قطري لكل ملف

رسوم إضافية إلرسال تحويالت مالية إلى الخارج تشمل كافة الرسوم
(إذا اختار العميل نوع الرسوم ")"Our

حسب التكاليف المفروضة من طرف البنك المراسل

الواردات
االعتمادات المستندية
إصدار اعتمادات مستندية غير قابلة لإللغاء

 %2سنوي ًا لثالثة أشهر على األقل ( 500ريال قطري كح ّد أدنى)؛
خصم  %20على خطابات االعتماد عبر البوابة اإللكترونية لألعمال التجارية
(الحد األقصى للمعاملة الواحدة  5,000ريال قطري)*

إصدار اعتماد مستندي متجدد/مقابل اعتماد آخر

 %2سنوي ًا لثالثة أشهر على األقل ( 500ريال قطري كح ّد أدنى)؛
خصم  %20على خطابات االعتماد عبر البوابة اإللكترونية لألعمال التجارية
(الحد األقصى للمعاملة الواحدة  5,000ريال قطري)*

إصدار اعتمادات مستندية تحت الطلب

 %2سنوي ًا لثالثة أشهر على األقل ( 500ريال قطري كح ّد أدنى)؛
خصم  %20على خطابات االعتماد عبر البوابة اإللكترونية لألعمال التجارية
(الحد األقصى للمعاملة الواحدة  5,000ريال قطري)*
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تعديل اعتماد مستندي

 %2سنوي ًا لثالثة أشهر على األقل ( 500ريال قطري كح ّد أدنى)؛
خصم  %20على خطابات االعتماد عبر البوابة اإللكترونية لألعمال التجارية
(الحد األقصى للمعاملة الواحدة  5,000ريال قطري)*

إعادة إصدار اعتماد مستندي

 %2سنوي ًا بحد أدنى لثالثة أشهر من تاريخ االنتهاء الحالي ( 500ريال قطري كحد أدنى)

تعديالت أخرى لالعتمادات المستندية
(باستثناء زيادة المبلغ و/أو تأجيل تاريخ االنتهاء)

 350ريال قطري*

رسوم متعلقة باالعتمادات المستندية
رسوم البريد ,السويفت ( ,)SWIFTو أخرى متعلقة باالعتمادات المستندية

عبر السويفت ( 365 :)SWIFTريال قطري
عبر البريد السريع 125 :ريال قطري
عبر البريد 50 :ريال قطري
تعديل على االعتمادات المستندية عبر السويفت 150 :ريال قطري

السحب على المكشوف لالعتمادات المستندية

كحد أدنى  350ريال قطري*

اعتمادات مستندية غير مستخدمة

كحد أدنى  350ريال قطري*

اعتمادات متسندية غير قياسية

كحد أدنى  350ريال قطري*

مراسالت مستندية متنوعة /السويفت ()SWIFT

 ١٠٠ريال قطري خارج دولة قطر*
 ٥٠ريال قطري داخل دولة قطر*

ضمانات الشحن/أوامر التوصيل
ضمانات الشحن

 %0.465ثابت أو  ٥٠٠ريال قطري كح ّد أدنى*

أوامر التوصيل

 %0.465ثابت أو  ٥٠٠ريال قطري كح ّد أدنى*

فواتير الواردات
عمولة القبول

 %1.5سنوي ًا من قيمة الفاتورة ( ٥٠٠ريال قطري كحد أدنى)
لفترة القبول*

التعديل على تحصيل الواردات

 ٣٥٠ريال قطري*

عمولة التفاوض

 %0.125من قيمة الفاتورة ( ٣٥٠ريال قطري كحد أدنى)*

الفواتير المستندية للتحصيل

 %0.125من قيمة الفاتورة ( ٣٥٠ريال قطري كحد أدنى)*

مستندات صادرة بدون مدفوعات

 ٣٥٠ريال قطري*

المستندات المرتجعة

 %0.125من قيمة الفاتورة ( ٣٥٠ريال قطري كحد أدنى)*

فواتير معتمدة من البنك المورد

 %1.5سنوي ًا من قيمة الفاتورة ( ٣٥٠ريال قطري كحد أدنى)
لفترة القبول*

سداد

 ٦٠دوالر أميركي

رسوم واردات أخرى
 %١٫٥٠شهري ًا من المبلغ المستحق للشهر األول أو جزء منه*
 %1.٧٥شهري ًا من المبلغ المستحق للشهر الثاني أو جزء منه*
رسوم تجاوز تاريخ استحقاق قروض التمويل التجاري

 ٪٠.٥من المبلغ المستحق في اليوم .٤٥
 %٢٫٥٠شهريا من المبلغ المستحق للشهر الثالث ومحتسبة على ك ّل شهر
(أو جزء منه) إلى أن يكتمل سداد كامل المبلغ*

رسوم اإلعداد لقرض إعادة تمويل (إعادة تمويل بموجب خطاب ضمان  /إعادة
تمويل بدون خطاب ضمان /إعادة تمويل لمرة واحدة)

 %0.٠٥ثابتة ( ٥٠٠ريال قطري كحد أدنى)
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رسوم التعامل مع خصم الفواتير
رسوم حفظ مستندات الواردات
تمديد إعادة التمويل
التسوية المبكرة إلعادة التمويل  /معامالت مخصومة
الصادرات
االعتمادات و التحصيالت المستندية
إشعار اعتماد مستندي
إشعار تعديالت على االعتمادات المستندية
تأكيد اعتماد مستندي
تداول فواتير االعتمادات المستندية
تنفيذ فواتير لغير االعتمادات المستندية
قبول إشعار تحصيل
تعديالت التحصيل
مستندات غير متطابقة
تحويل االعتمادات المستندية
التحويل
زيادة مبلغ التحويل
تعديالت أخرى
إرسال اعتماد مستندي قابل للتحويل
إرسال تعديل اعتماد مستندي قابل للتحويل
رسوم صادرات أخرى
سداد
تنازل عن العائدات
مستندات تصدير أو فواتير مخصومة مستحقة غير مدفوعة
مراسالت متنوعة  /السويفت ()SWIFT
الضمانات
إصدار جميع أنواع الضمانات (مناقصات ،أداء ،دفعة مقدمة ،دفع ،عمالة واحتجاز)
إصدار ضمانات بناء على طلب بنوك أخرى
إصدار ضمانات مقابلة
تعديالت الضمانات المختصة بتمديد الصالحية و زيادة القيمة

 %0.125ثابتة
 ٣٥٠ريال قطري كحد أدنى*
 ٢٠٠ريال قطري (بعد مرور شهر)
 %1ثابت حتى  ٩٠يوم ًا
 ٪١٫٥أكثر من  ٩٠يوم ًا
 %0,06ثابت (بحد أدنى  ٥٠٠ريال قطري)

 350ريال قطري كح ّد أدنى
 ٣٥٠ريال قطري كح ّد أدنى*
حسب مدى الخطورة ( 350ريال قطري كحد أدنى)
 %0.125من قيمة الفاتورة ( ٣٥٠ريال قطري كحد أدنى)*
 %0.125من قيمة الفاتورة ( ٣٥٠ريال قطري كحد أدنى)*
 200ريال قطري رسوم ثابتة عن كل قبول يتم بموجب كل تحصيل
 ٣٥٠ريال قطري  +التكلفة*
 ٣٥٠ريال قطري*
 %0.25من قيمة خطاب االعتماد ( 1,000ريال قطري كحد أدنى)
 %0.25من قيمة الزيادة ( 1,000ريال قطري كحد أدنى)
 500ريال قطري
 200ريال قطري
 ٥٠٠ريال قطري خارج دولة قطر ١٥٠ ،ريال قطري داخل دولة قطر*
 ٥٠٠ريال قطري*
 ٥٠٠ريال قطري*
 200ريال قطري إذا تم إرجاع المستندات غير مدفوعة  /لم يتم دفعها لمدة اكثر من
شهر
 ١٠٠ريال قطري لكل سويفت (*)SWIFT
 %2.00سنويا ( 500ريال قطري كح ّد أدنى)؛ خصم  %20على خطابات االعتماد
التي يتم إصدارها عبر البوابة اإللكترونية لألعمال التجارية استرجاع بقيمة  ٥٠٠٠ريال
قطري كحد أقصى لكل عملية
حسب مدى الخطورة ( 350دوالر أمريكي كحد أدنى  30 +دوالر أمريكي تكاليف البريد)
استرجاع بقيمة  ٥٠٠٠ريال قطري كحد أقصى لكل عملية
 %2.00سنويا ( 500ريال قطري كح ّد أدنى)؛ خصم  %20على خطابات االعتماد
التي يتم إصدارها عبر البوابة اإللكترونية لألعمال التجارية استرجاع بقيمة  ٥٠٠٠ريال
قطري كحد أقصى لكل عملية
 %2.00سنويا ( 500ريال قطري كح ّد أدنى)؛ خصم  %20على خطابات االعتماد
التي يتم إصدارها عبر البوابة اإللكترونية لألعمال التجارية استرجاع بقيمة  ٥٠٠٠ريال
قطري كحد أقصى لكل عملية
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تعديالت أخرى

 ٣٥٠ريال قطري  100ريال قطري للتعديل عبر البوابة اإللكترونية لألعمال التجارية
استرجاع بقيمة  ٥٠٠٠ريال قطري كحد أقصى لكل عملية

مراجعة نموذج ضمان غير اعتيادي

 ٣٥٠ريال قطري للتعديل عبر البوابة اإللكترونية لألعمال التجارية استرجاع
بقيمة  ٥٠٠٠ريال قطري كحد أقصى لكل عملية
 %2.00سنوي ًا تُسدد مسبقا ك ّل عام

ضمانات غير محددة المدة

( 500ريال قطري كح ّد أدنى)؛ خصم  %20عبر البوابة اإللكترونية لألعمال التجارية
استرجاع بقيمة  ٥٠٠٠ريال قطري كحد أقصى لكل عملية
 %2.00سنوي ًا تُسدد مسبقا ك ّل نصف عام

عمولة إصدار ضمانات تجدد تلقائي ًا

( 500ريال قطري كح ّد أدنى)؛ خصم  %20عبر البوابة اإللكترونية لألعمال التجارية
استرجاع بقيمة  ٥٠٠٠ريال قطري كحد أقصى لكل عملية

إعادة تعيين الضمانات المنتهية الصالحية

 %2.00سنوي ًا من تاريخ انتهاء الصالحية .الحد األدنى للرسوم  ٥٠٠ريال قطري

رسوم السويفت ()SWIFT

 150ريال قطري

غرامة عدم االلتزام بطلب تمديد أو سداد

 1,000ريال قطري

ضمانات إشعار فقط

 ٥٠٠ريال قطري*

شيكات ُمص ّدقة مقابل هامش نقدي

 200ريال قطري لكل شيك

شيكات ُمص ّدقة مقابل تسهيالت

 %0.125من قيمة الشيك شهريا ( 6أشهر) أو  200ريال قطري ،أيهما أكبر

إلغاء مبكر للضمانات

 ٣٠٠ريال قطري  -جديد!

رسوم تجارية أخرى
إحالة تجارية ألكثر من الحد األدنى

 1٠0ريال قطري لإلحالة

رسوم التحويالت

 ٩٥ريال قطري للطلب  -جديد!

أصدار مستندات مؤقتة

 ٣٥٠ريال قطري  -جديد!

تحويالت مرفوضة أو ملغية بسبب عدم توافقها مع متطلبات CFR

 ٣٥٠ريال قطري  -جديد!

إحالة تجارية بسبب :انتهاء صالحية الحد  /الزيادة  /تخطي المدة

 ٩٥ريال قطري للعملية ولكل سبب  -جديد!

الخدمات المميزة للشركات
خدمة التوصيل و االستالم

 1200ريال قطري شهري ًا

خدمات عن طريق القسم (الكاونتر)

 750ريال قطري شهري ًا

خدمات عن طريق الفاكس

 500ريال قطري شهري ًا

التسهيالت االئتمانية
إعداد تسهيالت رأس المال العامل  /رسوم تسهيالت ألجل محدد

حسب االتفاقية في خطاب العرض  ٪١ثابت أو أكثر

رسوم تجديد رأس المال العامل  /المراجعة السنوية

حسب االتفاقية في خطاب العرض  ٪٠٫٢٥ثابت أو أكثر

تعديل تسهيالت رأس المال العامل  /المراجعة المؤقتة

حسب االتفاقية في خطاب العرض  ٪٠٫٢٥ثابت أو أكثر  -جديد!

رسوم المراجعة الداخلية

حسب االتفاقية في خطاب العرض  ٪٠٫٢٥ثابت أو أكثر

رسوم الهيكلة (القروض المشتركة)

حسب االتفاقية في خطاب العرض

رسوم الهيكلة (غير ذلك)

حسب االتفاقية في خطاب العرض  ٪١ثابت أو أكثر

رسوم االلتزام ألجل محدد

حسب االتفاقية في خطاب العرض  ٪٠٫٢٥ثابت أو أكثر

رسوم تمديد (يطبق على المدة  /القرض  /القسط)

حسب االتفاقية في خطاب العرض  ٪١ثابت على المبلغ الممدد أو أكثر
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رسوم سحب قرض تحت الطلب

 ٪١من مبلغ العرض
بحد أقصى  ٥،٠٠٠ريال قطري

رسوم السحب الزائد على المكشوف

 %٢٠سنوي ًا

رسوم اإللغاء

 ٧٫٥٠0ريال قطري

مستندات التعديل

 ١٫٥٠0ريال قطري

طلبات خاصة  /استثناءات

 ٥٠٠ريال قطري  ٥٫٠٠٠ -ريال قطري*

رسوم تسجيل (لكل سند ملكية)

 ١٫٠٠٠ريال قطري

رهن مستعجل (لكل سند ملكية)

 ١٫٥٠0ريال قطري

رسوم التسوية المبكرة  /السداد المبكر
(يتطبق على القرض ألجل)

حسب االتفاقية في خطاب العرض  ٪٢من قيمة السداد المبكر أو أكثر

الرسوم المتأخرة ورسوم الفائدة على القرض ألجل
الرسوم المتأخرة ورسوم الفائدة على القرض ألجل بعد تاريخ االستحقاق
تعرفة التأخير والجزاء على قروض أعمال الشركات التي لم تدفع في وقتها

 ٪١٫٥٠ثابت على المبلغ المستحق إضافة على الرسوم المستحقة الموافق عليها
 %0.2غرامة على المعدل المتفق عليه على المبلغ المستحق  -جديد!
تعرفة مقطوعة بقيمة  ٪٠.٢٥من المبلغ المستحق على القرض
جزاء بقيمة  ٪٢.٥على المعدل المتفق عليه على المبلغ المستحق

عقود تسهيالت القروض ،ورسوم التأمين والتوثيق
خرق العقود المالية من حيث أجل التسهيالت الموافق عليها

 ٪٠٫٢٥ثابت على المبلغ التسهيالت المستحق تلقائيا بعد انتهاء فترة السماح  -جديد!

عدم تقديم الكشوفات المدققة باإلنجليزية خالل  ٤اشهر
من نهاية كل عام مالي أو كما هو مدرج في الشروط الموافق عليها

 ٢٥٫٠٠٠ريال قطري ثابت بعد تخطي فترة السماح**  -جديد!

خرق أي من العقود القائمة على أساس شروط الموافقة على القرض

 ٢٥٫٠٠٠ريال قطري ثابت بعد تخطي فترة السماح**  -جديد!

تأجيل تقديم مستندات التسهيالت والتأمينات كما هو مدرج
في الشروط الموافق عليها

 ١٠٠ريال قطري في اليوم للمستند المعلق الواحد  -جديد!

الموافقة على تسهيالت القرض تحت الطلب حيث يتم تسليم مستندات
التسهيالت والتأمينات بعد استحقاقها

 ٢٥٠ريال قطري في اليوم للتمديد الواحد  -جديد!

التسليم المتأخر لسياسات التأمين والدعم ذات الصلة

 ٢٥٠ريال قطري في اليوم حتى تحديث التأمين مع البنك  -جديد!

الحد األدنى لجدولة المبيعات بحسب الشروط المعتمدة غير الموجهة
من خالل حساب المقترضين لدى البنك

 ٪٠٫٢٥ثابت لكل ربع عن تقصير الجدولة الموجه  -جديد!

عقود التأمين
عدم استبقاء التسهيالت الموافق عليها لقيمة نسبة التأمينات

 ٪٢فائدة مقطوعة سنوي ًا على قيمة التقصير في تغطية التأمين
بحسب الشروط الموافق عليها  -جديد!
 ٪٠٫٢٥رسوم ثابتة إضافية على إجمالي المبلغ المستحق على التسهيالت ذات الصلة
حيث تقل تغطية التأمين عن  - ٪١٠٠جديد!

9

cbq.com

البنك التجاري  -تعرفة رسوم الشركات 2019 -

عقود القيمة المقدرة
أ .للتقارير من المثمنين الخارجيين
نوع التثمين

رسوم تثمين البنك التجاري

فيال مفردة  /أرض خالية

رسوم المثمن الفعلية  ١٫٠٠٠ +ريال قطري للتقرير الواحد  -جديد!

جميع العقارات األخرى

رسوم المثمن الفعلية  ٢٫٠٠٠ +ريال قطري للتقرير الواحد  -جديد!

ب .للتثمين الداخلي
نوع التثمين

رسوم تثمين البنك التجاري

فيال مفردة  /أرض خالية

 ٢٫٠٠٠ريال قطري للتقرير الواحد  -جديد!

جميع العقارات األخرى

 3٫٠٠٠ريال قطري للتقرير الواحد  -جديد!

* لجميع التغيرات المطبقة بالمقارنة مع عام ٢٠١٨
** فترة سماح  ٣٠يوم ًا أو كما هو مذكور في شروط الموافق
جديد! الرسوم الجديدة المطبقة ابتداءً من  ١يناير ٢٠١٩
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