الحسابات والودائع
رسوم القياسية

رسوم الصدارة

رسوم الخدمات المصرفية
الخاصة

إصدار كشف حساب
إصدار كشف حساب
)شهري للحسابات الجارية -نصف سنوي لحسابات التوفير(

بدون رسوم

بدون رسوم

بدون رسوم

إصدار كشف حساب مزدوج
كشف حساب السنة الجارية وحتى خمس سنوات
)في كل شهر لكال الحسابين الجاري والتوفير(
كشف حساب ما يتجاوز خمس سنوات
)في كل شهر لكال الحسابين الجاري والتوفير(

 ١٠ريال قطري

بدون رسوم

بدون رسوم

 ٢٠ريال قطري

بدون رسوم

بدون رسوم

لكل كشف حساب مصدق

 ١٠ريال قطري

بدون رسوم

بدون رسوم

إصدار شهادة راتب الكترونية (شهري ًا بغض النظر عن نوع الحساب(

 ١٠ريال قطري

بدون رسوم

بدون رسوم

إصدار كشف تأكيد رصيد الحساب

بدون رسوم
بدون رسوم
 ٢٥ريال قطري
بدون رسوم على الحد األدنى بدون رسوم على الحد األدنى بدون رسوم على الحد األدنى
للرصيد
للرصيد
للرصيد

رسوم استبقاء الحساب (شهري اً(

الحد األدنى المسموح به*
الحسابات تحت الطلب (الرصيد اليومي(

 ٢٠. ٠٠٠ريال قطري

 ٢٠. ٠٠٠ريال قطري

 ٢٠. ٠٠٠ريال قطري

الوديعة آلجل بالريال القطري (وديعة مبدئية(

 ٢٠. ٠٠٠ريال قطري

 ٢٠. ٠٠٠ريال قطري

 ٢٠. ٠٠٠ريال قطري

الوديعة آلجل بالدوالر األمريكي (وديعة مبدئية(

 ٢٠٫٠٠٠دوالر أمريكي

 ٢٠٫٠٠٠دوالر أمريكي

 ٢٠٫٠٠٠دوالر أمريكي

الوديعة آلجل بالجنيه االسترليني (وديعة مبدئية(

 ١٥٫٠٠٠جنيه استرليني

 ١٥٫٠٠٠جنيه استرليني

 ١٥٫٠٠٠جنيه استرليني

الوديعة آلجل باليورو (وديعة مبدئية(

 ٢٠٫٠٠٠يورو

 ٢٠٫٠٠٠يورو

 ٢٠٫٠٠٠يورو

*في حالة عدم وجود الحد األدنى من الرصيد ،لن يتم استحقاق الفوائد وفي حالة زيادة الرصيد قبل تاريخ االستحقاق مباشرة لن يتم سداد الفوائد.
حساب جامد
يخضع للرسوم الشهرية فقط على األرصدة التي تقل عن  ٥٠٠ريال قطري  ١٠ريال قطري
أو ما يعادلها بالعملة األجنبية
إغالق الحسابات الجارية  /حسابات التوفير التي تم فتحها في
 ٥٠ريال قطري
أقل من سنة واحدة

بدون رسوم

بدون رسوم

بدون رسوم

بدون رسوم

الشيكات ودفاتر الشيكات

رسوم القياسية

رسوم الصدارة

رسوم الخدمات
المصرفية الخاصة

إيداع شيك

بدون رسوم

بدون رسوم

بدون رسوم

سحب شيك (من خالل نظام التسوية(

بدون رسوم

بدون رسوم

بدون رسوم

التحقق من صحة توقيع الشيك (للشيك الواحد(

 ١٠ريال قطري

بدون رسوم

بدون رسوم

دفاتر الشيكات
إصدار دفتر شيكات
)أول دفتر شيكات بعد فتح الحساب  ،باستثناء رسوم التوصيل(

بدون رسوم

بدون رسوم

بدون رسوم

إعادة إصدار دفتر شيكات جديد

 ١٥ريال قطري

بدون رسوم

بدون رسوم

جهاز الخدمة الذاتية إلصدار الشيكات

 ١٠ريال قطري

بدون رسوم

بدون رسوم

رسوم البريد المسجل لدفاتر الشيكات /الشيكات المرتجعة غير المدفوعة بدون رسوم

بدون رسوم

بدون رسوم

ال يوجد

ال يوجد

الشيكات المرتجعة ألي سبب قانوني (باستثناء عدم كفاية الرصيد(

ال يوجد

الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد
المرة األولى

 ١٠٠ريال قطري

 ١٠٠ريال قطري

 ١٠٠ريال قطري

المرة الثانية

 ١٥٠ريال قطري

 ١٥٠ريال قطري

 ١٥٠ريال قطري

المرة الثالثة

 ٣٠٠ريال قطري

 ٣٠٠ريال قطري

 ٣٠٠ريال قطري

وقف الشيكات المفقودة
رسوم الشيك المفقود

 ٢٥ريال قطري

 ٢٥ريال قطري

 ٢٥ريال قطري

رسوم دفتر الشيكات المفقود

 ١٠٠ريال قطري

 ١٠٠ريال قطري

 ١٠٠ريال قطري

رسوم شيك البنك المفقود

 ٥٠ريال قطري

 ٥٠ريال قطري

 ٥٠ريال قطري
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خيارات استالم دفاتر الشيكات
استالم دفتر الشيكات (بالفرع(

 ٢٥ريال قطري

بدون رسوم

بدون رسوم

استالم دفتر الشيكات (عبر البريد(

 ١٠ريال قطري

بدون رسوم

بدون رسوم

نسخ من الشيكات المدفوعة
نسخ شيكات لمدة سنة (للشيك الواحد(

 ١٠ريال قطري

 ١٠ريال قطري

 ١٠ريال قطري

نسخ شيكات ألكثر من سنة واحدة (للشيك الواحد(

 ٢٠ريال قطري

 ٢٠ريال قطري

 ٢٠ريال قطري

تسوية الشيكات
تسوية الشيك العادي (المسحوب على بنك في قطر بالريال القطري(
تسوية الشيك الخاص (نفس اليوم(
)المسحوب على بنك في قطر بالريال القطري -حسب الطلب(*
تسوية خاصة للشيكات المستحقة السداد بالمراكز حين تكون خدمة
المقاصة بمصرف قطر المركزي غير متوفرة (للشيك الواحد)

بدون رسوم

بدون رسوم

بدون رسوم

بدون رسوم

بدون رسوم

بدون رسوم

بدون رسوم

بدون رسوم

بدون رسوم

استالم الشيكات
استالم شيكات بالعملة األجنبية (في حالة سدادها بالعملة المحلية(

( ٪ ١٠بحد أقصى  ٩٥ريال قطري( ( ٪ ١٠بحد أقصى  ٩٥ريال قطري( ( ٪ ١٠بحد أقصى  ٩٥ريال قطري(

استالم شيكات بالعملة األجنبية (في حالة سدادها بالعملة األجنبية(

( ٪ ١٠بحد أقصى  ٢٠٠ريال قطري( ( ٪ ١٠بحد أقصى  ٢٠٠ريال قطري( ( ٪ ١٠بحد أقصى  ٢٠٠ريال قطري(

شيكات مؤجلة الدفع
حفظ الشيكات مؤجلة الدفع وتحصيلها (للشيك الواحد(

 ١٠ريال قطري

بدون رسوم

بدون رسوم

إلغاء الشيكات المؤجلة الدفع (للشيك الواحد(

 ١٠ريال قطري

بدون رسوم

بدون رسوم

قد تتغير معدالت الرسوم بدون إشعار مسبق .تطبق كافة الشروط واألحكام.
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القروض الشخصية

رسوم التقليدي

إلغاء القرض بعد الموافقة

 ٢٥٠ريال قطري

رسوم تأجيل القسط (لكل دفعة يتم تأجيلها(

 ٥٠ريال قطري

إعادة جدولة القرض لتغيير قيمة القرض /القسط بدون إضافة مبلغ للقرض

 ٢٥٠ريال قطري

تغيير ضامن القرض

 ٥٠ريال قطري

الخطابات  /الشهادات التي يطلبها العميل (مثل التسويات أو المستحقات ،وغيره(

 ٢٥ريال قطري

رسوم تأخر السداد (شهرياً)
غرامة عدم سداد القسط في الموعد المستحق (لكل شيك مرتجع أو عدم كفاية األرصدة للسداد المستحق(

 9٥ريال قطري

القروض الشخصية -مقابل الراتب فقط
رسوم مستندية للقروض التي ال تتجاوز  ١٠٠،٠٠٠ريال قطري (تتم إضافتها إلى مبلغ القرض األساسي(

ال يوجد

معدل الفائدة (الحد األقصى(

%4

رسوم إدارية

%0

تأمين حماية القرض -قسط تأمين مقدم سنوي ًا على أساس قيمة لقرض المطلوب
)يمكن التنازل عنه في حالة الوصول إلى السقف االئتماني المطلوب(

% ٠،٧٥

القروض الشخصية -مقابل الراتب و/أو مصادر دخل أخرى
رسوم مستندية للقروض التي ال تتجاوز  ١٠٠،٠٠٠ريال قطري (تتم إضافتها إلى مبلغ القرض األساسي

 ٢٥٠ريال قطري

أسعار الفائدة (مقابل مصادر دخل أخرى)
متاح حسب الطلب

البنك التجاري

رسوم اإلدارية (مقابل مصادر دخل أخرى)

 ٪ ١لقيمة القرض المطلوب أقل من مليون ريال
قطري
 ٪ ٠لقيمة القرض المطلوب مليون ريال قطري فما
فوق
 ٪ ١لقيمة القرض المطلوب أقل من مليون ريال
قطري
 ٪ ٠لقيمة القرض المطلوب مليون ريال قطري فما
فوق
% ٠.50

رسوم اإلدارية لقروض الجديدة
رسوم اإلدارية لزيادة القيمة القرض (تطبق فقط على المبلغ المضاف(
تأمين حماية القرض -قسط تأمين مقدم سنوي ًا على أساس قيمة القرض المطلوب

القروض الشخصية المضمونة  -أسعار الفائدة

سعر الفائدة على المبلغ المحجوز ٪٢+
متوفرة عند الطلب

ضمان نقدي
ضمان غير نقدي

قد تتغير معدالت الرسوم بدون إشعار مسبق .تطبق كافة الشروط واألحكام.
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القروض السيارات

رسوم إدارية

إلغاء القرض عقب الموافقة

 ٢٥٠ريال قطري

رسوم تأجيل األقساط  -عمالء البنك التجاري (لكل دفعة يتم تأجيلها(

 ٥٠ريال قطري

رسوم تأجيل األقساط  -لغير عمالء البنك التجاري (لكل دفعة يتم تأجيلها(

 ٢٠٠ريال قطري

إعادة جدولة القرض لتغيير مدة القرض /القسط بدون إضافة مبلغ للقرض

 ٢٥٠ريال قطري

تغيير ضامن القرض

 ٥٠ريال قطري

تغيير شيكات السداد

 ٥٠ريال قطري

رسوم تحويل قرض السيارة المستحق

 ٢٥٠ريال قطري

الخطابات  /الشهادات التي يطلبها العميل (مثل المخالصات ،أو االلتزامات ،وغيره(

 ٢٥ريال قطري

قروض السيارات -مقابل الراتب فقط
رسوم مستندية للقروض التي ال تتجاوز  ١٠٠،٠٠٠ريال قطري (تتم إضافتها إلى مبلغ القرض األساسي(

ال يوجد

معدل الفائدة (الحد األقصى(

%4

رسوم إدارية
تأمين حماية القرض -قسط تأمين مقدم سنوي ًا على أساس قيمة لقرض المطلوب
)يمكن التنازل عنه في حالة الوصول إلى السقف االئتماني المطلوب(

%0
% ٠،٧٠

قروض السيارات  -مقابل الراتب و/أو مصادر دخل أخرى

رسوم مستندية للقروض التي ال تتجاوز  ١٠٠،٠٠٠ريال قطري (تتم إضافتها إلى مبلغ القرض األساسي(

رسوم اإلدارية وتأمين حماية القرض (مقابل مصادر دخل أخرى)

 ٢٥٠ريال قطري
 ٪ ١لقيمة القرض المطلوب أقل من مليون ريال قطري
 ٪ ٠لقيمة القرض المطلوب مليون ريال قطري فما
فوق
% ٠،٧٠

رسوم اإلدارية
تأمين حماية القرض -قسط تأمين مقدم سنوي ًا على أساس قيمة القرض المطلوب

قروض السيارات المضمونة  -أسعار الفائدة
ضمان نقدي

سعر الفائدة على المبلغ المحجوز ٪٢

ضمان غير نقدي

متوفرة عند الطلب

قد تتغير معدالت الرسوم بدون إشعار مسبق .تطبق كافة الشروط واألحكام.
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السحوبات على المكشوفة
رسوم فتح حساب سحب على المكشوف (شهرياً)

رسوم القياسية

رسوم الصدارة

 50ريال قطري

 25ريال قطري

رسوم الخدمات المصرفية
الخاصة
 25ريال قطري

سحب على المكشوف مقابل الراتب
 % 4سنوي ًا

سعر الفائدة
سحب على المكشوف األمن مقابل ضمان نقدي أو غير نقدي
سعر الفائدة (مقابل ضمان نقدي)

معدل الفائدة على المبلغ
المجوز %2.00 +

سعر الفائدة (مقابل ضمان غير نقدي)

معدل الفائدة على المبلغ
المجوز %1.50 +
متوفر عند الطلب

معدل الفائدة على المبلغ
المجوز %1.50 +

سحب على المكشوف – بدون حد ائتماني (ليس مقابل الراتب أو ضمان)
 %1.00شهري ًا

سعر الفائدة

قد تتغير معدالت الرسوم بدون إشعار مسبق .تطبق كافة الشروط واألحكام.
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القروض العقارية
رسوم القياسية

رسوم الصدارة

رسوم الخدمات المصرفية
الخاصة

رسوم التسجيل (لسند الملكية الواحد(

 ١٠٠٠ريال قطري

 ٦٠٠ريال قطري

 ٦٠٠ريال قطري

رهن عقاري عاجل (لسند الملكية الواحد(

 ١٥٠٠ريال قطري

 ١٠٠٠ريال قطري

 ١٠٠٠ريال قطري

حوالة حق

 ١٠٠٠ريال قطري

 ٦٠٠ريال قطري

 ٦٠٠ريال قطري

نسخ معتمدة

 ٢٠٠ريال قطري

 ١٥٠ريال قطري

 ١٥٠ريال قطري

إلغاء القرض بعد الحصول على الموافقة

 ٢٠٠٠ريال قطري

 ٢٠٠٠ريال قطري

 ٢٠٠٠ريال قطري

رسوم تأجيل األقساط (لكل دفعة يتم تأجيلها(

 ٩٥ريال قطري

 ٩٥ريال قطري

 ٩٥ريال قطري

%١

%١

%١

% ١،٥

% ١،٥

% ١،٥

 ٢٠٠ريال قطري

 ١٥٠ريال قطري

 ١٥٠ريال قطري

تسوية مبكرة (جزئية أو شاملة) تحسب على المبلغ المدفوع  -للقروض
العقارية الممنوحة مقابل عقار واحد فيماعدا قروض البناء
تسوية مبكرة (جزئية أو شاملة) تحسب على المبلغ المدفوع  -للقروض
العقارية الممنوحة مقابل أكثر من عقار و قروض البناء
الدمج ،التقسيم ،وفك الرهن

رسوم التأخر عن السداد (شهرياً)
رسوم التأخر عن السداد  -للقطريين والمقيمين (شهرياً(

 ٢٠٠ريال قطري

 ٢٠٠ريال قطري

 ٢٠٠ريال قطري

رسوم التأخر عن السداد  -لغير المقيمين (شهرياً(

 ٣٠٠ريال قطري

 ٣٠٠ريال قطري

 ٣٠٠ريال قطري

سعر الفائدة على التأخر عن السداد

 ٪١شهري ًا باإلضافة إلى نسبة
الرسوم اإلدارية

 ٪١شهري ًا باإلضافة إلى نسبة
الرسوم اإلدارية

 ٪١شهري ًا باإلضافة إلى نسبة
الرسوم اإلدارية

أسعار الفائدة  -القروض العقارية
لمختلف انواع قروض البنك التجاري العقارية

متاح عند الطلب

متاح عند الطلب

متاح عند الطلب

الرسوم اإلدارية
الرسوم اإلدارية (تحسب على مبلغ القرض األساسي)  -للقروض العقارية
الممنوحة مقابل عقار واحد فيماعدا قروض البناء
الرسوم اإلدارية (تحسب على مبلغ القرض األساسي)  -للقروض العقارية
% ١،٥
الممنوحة مقابل أكثر من عقار و قروض البناء
إعادة الجدولة (تشمل على سبيل المثال وليس الحصر إعادة تسعير الفائدة
% ١،٥
(أو أي تعديالت قد تطرأ على العقد
تعديالت في الملكية (تغييرات في الضمان ،أو إبراء ذمة
% ٠،٢٥
أو تقسيم سند الملكية ،أو أي تعديالت أخرى(
%١

%١

%١

% ١،٥

% ١،٥

% ١،٥

% ١،٥

% ٠،٢٥

% ٠،٢٥

أقساط التأمين

رسوم تأمين القرض السنوية تدفع مقدم ًا و تحسب على مبلغ القرض
األساسي  -للقروض العقارية الممنوحة مقابل عقار واحد فيماعدا قروض % ٠،٥
البناء
رسوم تأمين القرض السنوية تدفع مقدم ًا و تحسب على مبلغ القرض
% ٠،٦
األساسي  -للقروض العقارية الممنوحة مقابل أكثر من عقار و قروض البناء

% ٠،٥

% ٠،٥

% ٠،٦

% ٠،٦

تقييم العقار (سعر الشراء  /القيمة)
نوع العقار وقيمته

التسجيل والتوثيق
نوع العقار وقيمته

متاح عند الطلب

متاح عند الطلب

متاح عند الطلب

تطبق رسوم إجراء الرهن
تطبق رسوم إجراء الرهن
تطبق رسوم إجراء الرهن
العقاري  /رهن األسهم
العقاري  /رهن األسهم
العقاري  /رهن األسهم
المعتمدة لدى ادارة التسجيل المعتمدة لدى ادارة التسجيل المعتمدة لدى ادارة التسجيل
العقاري
العقاري
العقاري

قد تتغير معدالت الرسوم بدون إشعار مسبق .تطبق كافة الشروط واألحكام.
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خدمات متنوعة
رسوم القياسية

رسوم الصدارة

رسوم الخدمات المصرفية
الخاصة

المعامالت النقدية
الودائع النقدية بالعملة المحلية

بدون رسوم

بدون رسوم

بدون رسوم

السحوبات النقدية (داخل الفرع) ألقل من  ١٠٠٠ريال قطري (للمعاملة(
الواحدة

 ١٠ريال قطري

بدون رسوم

بدون رسوم

الودائع النقدية بالعملة األجنبية (إلى حساب بالعملة ذاتها)
الودائع النقدية بالدوالر األمريكي في حساب العملة ذاتها

%١

%١

%١

الودائع النقدية بالجنيه االسترليني واليورو في حساب العملة ذاتها

%١

%١

%١

السحوبات النقدية بالعملة األجنبية (من حساب العملة ذاتها)
السحوبات النقدية بالدوالر األمريكي من حساب العملة ذاتها

% ١،٥

%١

%١

السحوبات النقدية بالجنيه االسترليني واليورو في حساب العملة ذاتها

% ١،٢٥

%١

%١

قروض االسكان لكبار موظفي الحكومة
إصدار خطاب تعهد

 ٢٥ريال قطري

بدون رسوم

بدون رسوم

سداد األقساط الشهرية

 ٢٥ريال قطري

بدون رسوم

بدون رسوم

الخطابات  /الشهادات المطلوبة من العميل (المخالصات ،االلتزامات(...

 ٢٥ريال قطري

بدون رسوم

بدون رسوم

صندوق حفظ األمانات
صندوق صغير (سنوياً(

 ١٠٠٠ريال قطري

 ٥٠٠ريال قطري

 ٥٠٠ريال قطري

صندوق متوسط (سنوياً(

 ١٢٠٠ريال قطري

 ٦٠٠ريال قطري

 ٦٠٠ريال قطري

صندوق كبير (سنوياً(

 ١٥٠٠ريال قطري

 ٧٥٠ريال قطري

 ٧٥٠ريال قطري

يجب دفع مبلغ تأمين مسترد على هذه الخدمة بقيمة  ٥٠٠ريال قطري  /للصندوق الواحد
حفظ البريد (للمراسلة الواحدة /شهرياً(

 ٢٥ريال قطري

 ٢٥ريال قطري

 ٢٥ريال قطري

رسوم استرداد الشيك /السند

 ٥٠ريال قطري

 ٥٠ريال قطري

 ٥٠ريال قطري

رسوم خدمات الصدارة ،في حالة عدم الوفاء بالمعايير (شهرياً(

ال يوجد

 ٧٥٠ريال قطري

ال يوجد

قد تتغير معدالت الرسوم بدون إشعار مسبق .تطبق كافة الشروط واألحكام.
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تحويل األموال

الرسوم

التحويل الداخلي لألموال

بدون رسوم

تحويل األموال بين حسابات البنك التجاري

السحب المباشر من حسابات تحت الطلب

التحويل من خالل الخدمات المصرفية عبر االنترنت

 ٢٥ريال قطري

التحويل عبر فروع

 ٥0ريال قطري

التحويالت التلغرافية

التحويل إلى أي بنك في قطر
للمعامالت التي تقل عن  100ريال قطري

60درهم

للمعامالت  100ريال قطري حتى  1،000،000ريال قطري

 ٤ريال قطري
 6ريال قطري

التحويل إلى أي بنك خارج قطر

 5ريال قطري

أكثر من  1،000،000ريال قطري

الحواالت الداخلية بالعملة األجنبية
إذا دفعت لحساب البنك التجاري بنفس العملة األجنبية

 50ريال قطري (أو ما يعادلها(

إذا دفعت نقد ًا بعملة غير الريال القطري (خاضع لتوفر العملة(

 50( % 1ريال قطري كحد أدنى(

الحواالت
اإلستعالم عن
التلغرافية
التحويالت

قطري كحد أدنى(
ريالريال
50( %101
قطري

الخارجية
الحوالت
تعديل
في قطر
أي بنك
التحويل إلى
التحويل إلى أي بنك خارج قطر

 5ريال قطري

اإلستعالم عن الحوالت الخارجية في البنك المستفيد (تطبق فقط إذا كان التحويل قد تم قبل اإلستعالم(

 50ريال قطري ( +تكاليف المراسلة(

تلغرافية
دفعتأموال
إسترداد
التجاري بنفس العملة األجنبية
حوالةالبنك
لحساب
إذا
القطري (خاضع لتوفر العملة(
بعملة
الريال األموال
عنغيرإسترداد
نقد ًاالنظر
دفعتبغض
إذاتطبق
أ-

المراسلة(
تكاليف
 50ريالقطري
يعادلها(
قطري((+أو ما

تكاليف أدنى(
قطري كحد
ريالريال
50( %501
المراسلة(
قطري (+

الخارجيةاألموال بسبب توفير العميل معلومات خاطئة أو غير مكتملة
الحوالتاسترداد
تطبق عند
ب-
تعديل

المراسلة(
قطري (+
تكاليف أدنى(
قطري كحد
ريالريال
50( %501

الحواالت الداخلية بالعملة األجنبية
اإلستعالم عن الحواالت

الخارجية في البنك المستفيد (تطبق فقط إذا كان التحويل قد تم قبل اإلستعالم(
اإلستعالم
الحوالتاألجنبية
الدفععنبالعملة
أوامر
إسترداد أموال حوالة تلغرافية
اإلصدار
تطبق بغض النظر عن إسترداد األموال
أ-
التلكس(معلومات خاطئة أو غير مكتملة
فيهاالعميل
المطلوبتوفير
األموال بسبب
استرداد
تطبق عند
ب-
فيها الحاالت
اإللغاء (بما
اإليقاف،

البريديةبالعملة األجنبية
الرسومالدفع
أوامر

 50ريال قطري ( +تكاليف المراسلة(
 50ريال قطري ( +تكاليف المراسلة(
ريال قطري
 25ريال
قطري ( +تكاليف المراسلة(
50
قطري ( +تكاليف المراسلة(
 50ريالقطري
 50ريال قطري (إضافة للرسوم الفعلية(

اإلصدار
المدير(بما فيها الحاالت المطلوب فيها التلكس(
شيكاتاإللغاء
اإليقاف،
الرسوم البريدية
اإلصدار

 25ريال قطري
 50ريال قطري
قطري (إضافة للرسوم الفعلية(
ريالقطري
5010ريال

اإلصدار(عند إسترجاع األصل) ،اإليقاف
اإللغاء

ريالقطري
25ريال
50
قطري

شيكات المدير

إسترجاع األصل) ،اإليقاف
الرسوم(عند
اإللغاء
البريدية
الرسوم البريدية
السريع
رسوم البريد
رسوم
البريد السريع

قطري
50
ريال قطري
 25ريال
 25ريال قطري
الفعلية(
للرسوم
(إضافة
ريالقطري
 50ريال
50
قطري (إضافة للرسوم الفعلية(

اإلصدار

 25ريال قطري

أوامر الدفع

األوامر الدائمة (لحواالت األموال الدورية)
بدون رسوم

إنشاء التعليمات الدائمة ضمن البنك التجاري

إنشاء التعليمات الدائمة مع البنوك األخرى في قطر (رسم لمرة واحدة إضافة إلى رسوم التحويل عبر التلكس) (لكل مرة(  50ريال قطري
التعديل ،اإللغاء

 50ريال قطري

الرسوم في حالة كون األموال في الحساب غير كافية إلجراء التحويل (لكل مرة(

 50ريال قطري

قد تتغير معدالت الرسوم بدون إشعار مسبق .تطبق كافة الشروط واألحكام.
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بطاقات الخصم  /الصراف اآللي
رسوم الصدارة

رسوم الخدمات المصرفية
الخاصة

الرسوم السنوية لبطاقة الخصم

بدون رسوم

بدون رسوم

بدون رسوم

إصدار بطاقة خصم جديدة (التجديد تلقائياً(

بدون رسوم

بدون رسوم

بدون رسوم

استبدال بطاقة مفقودة/تالفة  /إضافية

 ٥٠ريال قطري

بدون رسوم

بدون رسوم

إعادة إصدار رقم تعريف شخصي جديد لبطاقة الصراف اآللي

 ١٠ريال قطري

بدون رسوم

بدون رسوم

خدمة تسليم بطاقة الصراف اآللي (عبر البريد(

بدون رسوم

بدون رسوم

بدون رسوم

خدمة تسليم بطاقة الصراف اآللي (بالفرع(

 ٢٥ريال قطري

بدون رسوم

بدون رسوم

رسوم القياسية

المعامالت النقدية

السحوبات النقدية عبر جهاز الصراف اآللي
داخل قطر (االستفسارات أو السحوبات(

بدون رسوم

بدون رسوم

بدون رسوم

دولي ًا (حسب المعاملة(

 ١٥ريال قطري

 ١٥ريال قطري

 ١٥ريال قطري

داخل دول مجلس التعاون (حسب المعاملة(

 ٦ريال قطري

 ٦ريال قطري

 ٦ريال قطري

االستفسار عن الرصيد عبر جهاز الصراف اآللي
دولي ًا

بدون رسوم

بدون رسوم

بدون رسوم

اإلشعارات عبر الرسائل النصية القصيرة

بدون رسوم

بدون رسوم

بدون رسوم

الخدمات المصرفية عبر الهاتف (خدمة العمالء على مدار  24ساعة( بدون رسوم

بدون رسوم

بدون رسوم

قد تتغير معدالت الرسوم بدون إشعار مسبق .تطبق كافة الشروط واألحكام.
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جدول الرسوم (بطاقات االئتمان)

برنامج المكافآت
الحصري

رسوم الصدارة

برنامج بالتينيوم

برنامج تيتانيوم

البطاقات
الكالسيكية

البطاقات

داينرز كلوب بالك/
ماستر كارد وورلد

داينرز كلوب /فيزا
انفنيت

داينرز كلوب /فيزا
بالتينيوم

داينرز كلوب/
ماستركارد تيتانيوم

فيزا الكالسيكية أو
ماستر كارد الكالسيكية

رسوم إصدار البطاقة الرئيسية

مجانا

مجانا

مجانا

مجانا

مجانا

 ٧٥٠ريال قطري

 ٦٠٠ريال قطري

 ٢٥٠ريال قطري

الرسوم بالريال القطري

مجانا ( ٨٥٠ريال قطري
 ١٠٠٠ريال قطري
الرسوم السنوية للبطاقة الرئيسية
لغير أعضاء الصدارة)
 ٣شهور – % ١
 ٣شهور – % ١
من قيمة المعاملة*
من قيمة المعاملة*
 ٦شهور – %٢
 ٦شهور – %٢
من قيمة المعاملة*
رسوم خاصية  Easy Payلتسهيل عملية سداد من قيمة المعاملة*
األقساط
 ٩شهور –% ٣
 ٩شهور –% ٣
من قيمة المعاملة*
من قيمة المعاملة*
 ١٢شهرواكثر -فائدة  ١٢شهرواكثر -فائدة
تصل الى  %٣سنويا .تصل الى  %٣سنويا.
٪٣
٪٣
أدنى نسبة سداد شهري

 ٣شهور – % ١
 ٣شهور – % ١
من قيمة المعاملة*
من قيمة المعاملة*
 ٦شهور – %٢
 ٦شهور – %٢
من قيمة المعاملة*
من قيمة المعاملة*
 ٩شهور –% ٣
 ٩شهور –% ٣
من قيمة المعاملة*
من قيمة المعاملة*
 ١٢شهرواكثر -فائدة  ١٢شهرواكثر -فائدة
تصل الى  %٣سنويا .تصل الى  %٣سنويا.
٪٣
٪٣

 ٣شهور – % ١
من قيمة المعاملة*
 ٦شهور – %٢
من قيمة المعاملة*
 ٩شهور –% ٣
من قيمة المعاملة*
 ١٢شهرواكثر -فائدة
تصل الى  %٣سنويا.
٪٣

الرسوم السنوية اإلضافية

مجانا

مجانا

مجانا

مجانا

مجانا

رسوم االستبدال

 ٥٠ريال قطري

 ٥٠ريال قطري

 ٥٠ريال قطري

 ٥٠ريال قطري

 ٥٠ريال قطري

رسوم إعادة اإلصدار

 ١٠٠ريال قطري

 ١٠٠ريال قطري

 ١٠٠ريال قطري

 ١٠٠ريال قطري

 ١٠٠ريال قطري

رسوم الشيكات المرتجعة

 ١٠٠ريال قطري لكل
 ١٠٠ريال قطري لكل
 ١٠٠ريال قطري لكل
 ١٠٠ريال قطري لكل
 ١٠٠ريال قطري لكل
شيك
شيك
شيك
شيك
شيك
 ١٥٠ريال قطري في حالة  ١٥٠ريال قطري في حالة  ١٥٠ريال قطري في حالة  ١٥٠ريال قطري في حالة  ١٥٠ريال قطري في حالة
تجاوز الرصيد بنسبة  ٪٢تجاوز الرصيد بنسبة  ٪٢تجاوز الرصيد بنسبة  ٪٢تجاوز الرصيد بنسبة  ٪٢تجاوز الرصيد بنسبة ٪٢
فما فوق
فما فوق
فما فوق
فما فوق
فما فوق
 ٥٠ريال قطري
 ٥٠ريال قطري
 ٥٠ريال قطري
 ٥٠ريال قطري
 ٥٠ريال قطري

رسوم تجاوز الحد االئتماني
رسوم تأجيل السداد
رسوم زيادة الحد االئتماني

 ٥٠ريال قطري

رسوم التأخر في السداد

 ٪٢٥أو  ١٠٠ريال قطري  ٪٢٥أو  ١٠٠ريال قطري  ٪٢٥أو  ١٠٠ريال قطري  ٪٢٥أو  ١٠٠ريال قطري  ٪٢٥أو  ١٠٠ريال قطري
أيهما أكبر
أيهما أكبر
أيهما أكبر
أيهما أكبر
أيهما أكبر
 ٪٤لداينرز كلوب
 ٪٤لداينرز كلوب
 ٪٤لداينرز كلوب
 ٪٤لداينرز كلوب
 ٪٤لداينرز كلوب
 ٪٤.٥لفيزا وماستركارد  ٪٤.٥لفيزا وماستركارد  ٪٤.٥لفيزا وماستركارد  ٪٤.٥لفيزا وماستركارد  ٪٤.٥لفيزا وماستركارد
 ٪٣.٥المقدم النقدي  ٪٣.٥المقدم النقدي  ٪٣.٥المقدم النقدي  ٪٣.٥المقدم النقدي  ٪٣.٥المقدم النقدي
للخدمة المصرفية عبر للخدمة المصرفية عبر للخدمة المصرفية عبر للخدمة المصرفية عبر للخدمة المصرفية عبر
االنترنت والجوال
االنترنت والجوال
االنترنت والجوال
االنترنت والجوال
االنترنت والجوال
 ١٠ريال قطري
 ١٠ريال قطري
 ١٠ريال قطري
 ١٠ريال قطري
 ١٠ريال قطري
 ٢٥ريال قطري لكل
 ٢٥ريال قطري لكل
 ٢٥ريال قطري لكل  ٢٥ريال قطري لكل
 ٢٥ريال قطري لكل
نسخة
نسخة
نسخة
نسخة
نسخة
٪١
٪١
٪١
٪١
٪١
٪٣
٪٣
٪٣
٪٣
٪٣
٪١
٪١
٪١
٪١
٪١
٪٦٥
٪٦٥
٪٦٥
٪٦٥
٪٦٥
 ١٥يوما
 ١٥يوما
 ١٥يوما
 ١٥يوما
 ١٥يوما
مجانا
مجانا
مجانا
مجانا
مجانا

رسوم المقدم النقدي
نسخة من كشف الحساب
طلب قسيمة المعاملة
سعر الفائدة على لالفراد
رسوم الفائدة على االئتمان
رسوم الفائدة على النقدي
درع االئتمان بالس
أقصى فترة سماح**
كشوفات الحسابات االلكترونية

مجانا
الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت
الخدمات المصرفية عبر الرسائل النصية القصيرة مجانا

 ٥٠ريال قطري

مجانا
مجانا

 ٥٠ريال قطري

مجانا
مجانا

 ٥٠ريال قطري

مجانا
مجانا

 ٥٠ريال قطري

مجانا
مجانا

*سيتم تقسيم الرسوم بالتساوي وإضافتها إلى مبلغ القسط الشهري
**سوف تخضع معامالت بطاقة الخصم التي ستتم بالخارج إلى فروق سعر الصرف
قد تتغير معدالت الرسوم بدون إشعار مسبق .تطبق كافة الشروط واألحكام.

رموز العمالت األجنبية
• الدوالر األمريكي ٪٢-
• الدرهم اإلماراتي ،الدينار البحريني ،الدينار الكويتي ،الريال السعودي ،الريال العماني ٪١.٢٥-
• اليورو ،الجنيه االسترليني ،الدوالر األسترالي ،الدوالر الكندي ،الفرنك السويسري ،الكرون الدنمارك الدينار،
اآلردني ،الين الياباني ،الليرة اللبنانية ،الكرون النرويجي ،الكرونا السويدية ،الدوالر السنغافوري ٪٣.٢٥-
• العمالت األخرى ٪٣.٥
• فترة السماح ال تنطبق على معامالت الدفعة النقدية المق ّدمة
• يمكن لعمالء الخصم المباشر اختيار يوم السداد بين تاريخ القيمة النهائية لكشف الحساب وتاريخ استحقاق
السداد .مثال ،إذا كان تاريخ القيمة النهائية لكشف حساب البطاقة هو اليوم الثالثين من كل شهر فإن
المطلوب هو دفع أدنى مبلغ سداد بحلول اليوم الخامس عشر من الشهر التالي.
• ال يتم احتساب نقاط على الفائدة أو الرسوم أو الدفعة النقدية المق ّدمة.
• يتم تطبيق معدالت األسعار األعلى إذا كانت البطاقة صادرة بموجب أي نوع من الضمانات األخرى غير تحويل الراتب.
• يتم تحديد معدل الفائدة بالنسبة لتحويالت العمالء من غير ذوي الرواتب وفق ًا لتقدير البنك الخاص ويتم تحديده في وقت التقديم للبطاقة.
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