
تابعونا:

البنك التجاري
تعريفة الرسوم – الخدمات المصرفية

الحسابات والودائع

رسوم خدمات الرسوم العادية
الصدارة المميزة 

رسوم الخدمات 
المصرفية الخاصة

الخدمات المصرفية 
الرقمية

إصدار كشف حساب مزدوج

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

ال ينطبقبدون رسومبدون رسومبدون رسوم

إصدار كشف حساب مزدوج

كشف حساب السنة الجارية وحتى 5 سنوات 
)في كل شهر لكال الحسابين الجاري والتوفير(

ال ينطبقبدون رسومبدون رسوم10 ريال قطري

كشف حساب للسنة الحالية يصل حتى خمس 
سنوات )في كل شهر لكال الحسابين الجاري 

والتوفير(
ال ينطبقبدون رسومبدون رسوم20 ريال قطري

ال ينطبقبدون رسومبدون رسوم10 ريال قطريمقابل كل كشف معتمد 

إصدار شهادة راتب إلكترونية )شهرًيا دون اعتبار 
لنوع الحساب(

ال ينطبقبدون رسومبدون رسوم10 ريال قطري

ال ينطبقبدون رسومبدون رسوم25 ريال قطريإصدار كشف تأكيد رصيد الحساب

رسوم استبقاء الحساب )شهرًيا(
بدون رسوم على الحد 

األدنى للرصيد
بدون رسوم على الحد 

األدنى للرصيد
بدون رسوم على الحد 

األدنى للرصيد
ال ينطبق

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقالكشف الموقع إلكترونًيا
 10 ريال شهرًيا
)حتى 6 أشهر(

الحد األدنى للرصيد*

ال ينطبق20.000 ريال قطري20.000 ريال قطري20.000 ريال قطريالحسابات تحت الطلب )الرصيد اليومي(

20.000 ريال قطري20.000 ريال قطري20.000 ريال قطري20.000 ريال قطريالوديعة ألجل بالريال القطري )وديعة مبدئية(

20.000 دوالر أمريكي20.000 دوالر أمريكي20.000 دوالر أمريكي20.000 دوالر أمريكيالوديعة ألجل بالدوالر األمريكي )وديعة مبدئية(

15.000 جنيه إسترليني15.000 جنيه إسترليني15.000 جنيه إسترليني15.000 جنيه إسترلينيالوديعة ألجل بالجنيه اإلسترليني )وديعة مبدئية(

20.000 يورو20.000 يورو20.000 يورو20.000 يوروالوديعة ألجل باليورو )وديعة مبدئية(

*في حالة عدم إبقاء الحد األدنى من الرصيد، لن يتم استحقاق الفوائد وفي حالة زيادة الرصيد قبل تاريخ االستحقاق مباشرة لن يتم سداد الفوائد.

الحسابات المجّمدة )تخضع للرسوم الشهرية 
فقط على األرصدة التي تقل عن 500 ريال 

قطري أو ما يعادلها بالعملة األجنبية( 
ال ينطبقبدون رسومبدون رسوم10 ريال قطري

إغالق الحسابات الجارية / حسابات التوفير التي 
تم فتحها منذ أقل من سنة

ال ينطبقبدون رسومبدون رسوم50 ريال قطري

الشيكات ودفاتر الشيكات

رسوم خدمات الرسوم العادية
الصدارة المميزة 

رسوم الخدمات 
المصرفية الخاصة

الخدمات المصرفية 
الرقمية

بدون رسومبدون رسومبدون رسومإيداع شيك
بدون رسوم

)متاح لشيكات البنك 
التجاري فقط(

ال ينطبقبدون رسومبدون رسومبدون رسومسحب شيك )من خالل نظام التسوية(

 التحقق من صحة التوقيع على الشيك
)للشيك الواحد(

ال ينطبقبدون رسومبدون رسوم10 ريال قطري

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



تابعونا:

البنك التجاري
تعريفة الرسوم – الخدمات المصرفية

الشيكات ودفاتر الشيكات

رسوم خدمات الرسوم العادية
الصدارة المميزة 

رسوم الخدمات 
المصرفية الخاصة

الخدمات المصرفية 
الرقمية

إعادة إصدار دفتر شيكات 

بدون رسومال ينطبقال ينطبق15 ريال قطريدفتر 25 ورقة )للخدمات العادية(

دفتر 50 ورقة )ألعضاء خدمات الصدارة المميزة 
والخدمات المصرفية الخاصة( 

بدون رسومبدون رسومبدون رسومال ينطبق

ال ينطبقبدون رسومبدون رسوم15 ريال قطريإصدار دفتر الشيكات من خالل جهاز الخدمة الذاتية

سوم البريد المسجل لدفاتر الشيكات/ الشيكات 
المرتجعة غير المدفوعة

ال ينطبقبدون رسومبدون رسومبدون رسوم

الشيكات المرتجعة ألي سبب قانوني )باستثناء 
عدم كفاية الرصيد(

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق

الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد

ال ينطبق100 ريال قطري100 ريال قطري100 ريال قطريالمرة األولى 

ال ينطبق150 ريال قطري150 ريال قطري150 ريال قطريالمرة الثانية 

ال ينطبق300 ريال قطري300 ريال قطري300 ريال قطريالمرة الثالثة 

إيقاف الشيكات المفقودة

ال ينطبق25 ريال قطري25 ريال قطري25 ريال قطريالرسوم على كل شيك مفقود

ال ينطبق100 ريال قطري100 ريال قطري100 ريال قطريالرسوم على كل دفتر شيكات مفقود

ال ينطبق50 ريال قطري50 ريال قطري50 ريال قطريالرسوم على كل شيك بنك مفقود

خيارات استالم دفاتر الشيكات

بدون رسومبدون رسوم25 ريال قطرياستالم دفتر الشيكات )بالفرع(

ال ينطبقبدون رسومبدون رسوم10 ريال قطرياستالم دفتر الشيكات )بالبريد(

نسخ من الشيكات المدفوعة

ال ينطبق10 ريال قطري10 ريال قطري10 ريال قطرينسخ شيكات لمدة سنة )للشيك الواحد(

 نسخ شيكات ألكثر من سنة واحدة
)للشيك الواحد(

ال ينطبق20 ريال قطري20 ريال قطري20 ريال قطري

تسوية الشيكات

تسوية الشيك العادي )المسحوب على بنك في 
قطر بالريال القطري(

ال ينطبقبدون رسومبدون رسومبدون رسوم

تسوية الشيك الخاص )نفس اليوم( )المسحوب 
على بنك في قطر بالريال القطري- حسب الطلب(

ال ينطبقبدون رسومبدون رسومبدون رسوم

تسوية خاصة للشيكات المستحقة السداد 
بالمراكز في حالة عدم توفر خدمة المقاصة 

بمصرف قطر المركزي )للشيك الواحد(
ال ينطبقبدون رسومبدون رسومبدون رسوم

تحصيل الشيكات

تحصيل شيكات بالعملة األجنبية )في حالة 
سدادها بالعملة المحلية(

% 0.10
)بحد أقصى 95 ريال 

قطري(

% 0.10
)بحد أقصى 95 ريال 

قطري(

0.10 %)بحد أقصى 95 
ال ينطبقريال قطري(

تحصيل شيكات بالعملة األجنبية )في حالة سدادها 
بالعملة المحلية(

% 0.10
)بحد أقصى 200 ريال 

قطري(

% 0.10
)بحد أقصى 200 ريال 

قطري(

% 0.10
)بحد أقصى 200 ريال 

قطري(
ال ينطبق

الشيكات مؤجلة الدفع

 حفظ الشيكات مؤجلة الدفع وتحصيلها
)للشيك الواحد(

ال ينطبقبدون رسومبدون رسوم10 ريال قطري

ال ينطبقبدون رسومبدون رسوم10 ريال قطريإلغاء الشيكات المؤجلة الدفع )للشيك الواحد(

قد تتغير األسعار دون إشعار مسبق. تطبق جميع الشروط واألحكام.



تابعونا:

البنك التجاري
تعريفة الرسوم – الخدمات المصرفية

القروض الشخصية 

الخدمات المصرفية الرقميةالرسوم

رسوم إلغاء القرض )في حال تم إلغاء القرض من قبل العميل بعد أن 
تمت عملية إيداع قيمة القرض في حساب العميل(.

ال ينطبق250 ريال قطري

ال ينطبق50 ريال قطريرسوم تأجيل القسط )لكل دفعة يتم تأجيلها(

ال ينطبق250 ريال قطريإعادة جدولة القرض لتغيير مدة القرض/ القسط بدون إضافة مبلغ للقرض

ال ينطبق50 ريال قطريتغيير ضامن القرض

 الخطابات / الشهادات التي يطلبها العميل
)مثل المخالصات وااللتزامات، وغيره(

ال ينطبق25 ريال قطري

رسوم تأخر السداد )شهرًيا(

غرامة عدم سداد القسط في الموعد المستحق )كل شيك مرتجع أو عدم 
كفاية الرصيد ألمر الدفع الدائم(

ال ينطبق95 ريال قطري

القروض الشخصية – مقابل الراتب فقط

سعر الفائدة )سعر الفائدة السائد / األقصى(
7.50% )سعر فائدة مصرف قطر المركزي 

لإلقراض + %1.50(
تطبق نفس التعرفة في جميع القنوات

تطبق نفس التعرفة في جميع القنوات0.75%قسط تأمين حماية القرض – تدفع الرسوم مقدًما أو على أساس شهري

القروض الشخصية – مقابل مصادر دخل أخرى

خدمات البنك التجاري العادية
سعر فائدة مصرف قطر المركزي لإلقراض 

%2.50+

القروض الشخصية المضمونة – أسعار الفائدة

ال ينطبقالفائدة على المبلغ المحجوز + 2.50%ضمان نقدي

ضمان غير نقدي
سعر فائدة مصرف قطر المركزي لإلقراض 

%2.50+
ال ينطبق

رسوم القروض الشخصية المضمونة )مقابل ضمان غير نقدي( 

الرسوم اإلدارية للقروض الجديدة أو زيادة قيمة القرض )تُطبق على المبلغ 
المضاف فقط(

ال ينطبق%1.00

التسوية المبكرة )الشاملة أو الجزئية( على المبلغ المدفوع
1.50% للقرض أقل من مليون ريال قطري 

و1.00% للقرض الذي يساوي أو يتجاوز 
مليون ريال قطري

ال ينطبق

ال ينطبق0.50%قسط تأمين حماية القرض – تدفع الرسوم إما مقدًما أو على أساس شهري

قد تتغير األسعار دون إشعار مسبق. تطبق جميع الشروط واألحكام.



تابعونا:

البنك التجاري
تعريفة الرسوم – الخدمات المصرفية

قروض السيارات

الخدمات المصرفية الرقميةالرسوم

رسوم إلغاء القرض )في حالة إلغاء القرض من قبل العميل بعد اكتمال 
عملية القرض( 

ال ينطبق250 ريال قطري

ال ينطبق50 ريال قطريرسوم تأجيل القسط )لكل دفعة يتم تأجيلها(

 رسوم تأجيل القسط – لغير العمالء في البنك التجاري
)لكل دفعة يتم تأجيلها(

ال ينطبق200 ريال قطري

ال ينطبق250 ريال قطريإعادة جدولة القرض لتغيير مدة القرض/ القسط بدون إضافة مبلغ للقرض

ال ينطبق50 ريال قطريتغيير ضامن القرض

ال ينطبق50 ريال قطريتغيير إعادة سداد الشيكات 

ال ينطبق250 ريال قطريرسوم تحويل مسؤولية قرض السيارة

 الخطابات / الشهادات التي يطلبها العميل
)مثل المخالصات وااللتزامات، وغيره(

ال ينطبق25 ريال قطري

قروض السيارات – مقابل الراتب فقط

رسوم مستندات للقروض التي تقل عن 100,000 ريال قطري )تضاف إلى 
مبلغ القرض األساسي(

ال ينطبقال ينطبق

تطبق نفس التعرفة في جميع القنوات7.25%سعر الفائدة )سعر الفائدة السائدة / األقصى(

تطبق نفس التعرفة في جميع القنوات0%رسوم إدارية

تطبق نفس التعرفة في جميع القنوات0.70%قسط تأمين حماية القرض – تدفع الرسوم مقدًما أو على أساس شهري

رسوم قروض السيارات )مقابل مصادر دخل أخرى(

رسوم مستندات للقروض التي تقل عن 100.000 ريال قطري )تضاف إلى 
مبلغ القرض األساسي(

تطبق نفس التعرفة في جميع القنوات350 ريال قطري

رسوم مستندات للقروض التي تساوي أو تتجاوز 100.000 ريال قطري 
)تضاف إلى مبلغ القرض األساسي(

تطبق نفس التعرفة في جميع القنوات250 ريال قطري

رسوم إدارية
1% للقرض أقل من مليون ريال قطري 

و0% للقرض الذي يساوي أو يتجاوز مليون 
ريال قطري

تطبق نفس التعرفة في جميع القنوات

تطبق نفس التعرفة في جميع القنوات0.50%قسط تأمين حماية القرض – تدفع الرسوم مقدًما أو على أساس شهري

التسوية المبكرة )الشاملة أو الجزئية( على المبلغ المدفوع
1% للقرض أقل من مليون ريال قطري 

و0% للقرض الذي يساوي أو يتجاوز مليون 
ريال قطري

تطبق نفس التعرفة في جميع القنوات

قروض السيارات المضمونة 

تطبق نفس التعرفة في جميع القنواتالفائدة على المبلغ المحجوز + 2%ضمان نقدي

تطبق نفس التعرفة في جميع القنواتمتاح عند الطلب ضمان غير نقدي

قد تتغير األسعار دون إشعار مسبق. تطبق جميع الشروط واألحكام.



تابعونا:

البنك التجاري
تعريفة الرسوم – الخدمات المصرفية

السحب على المكشوف

رسوم خدمات الرسوم القياسية 
الصدارة المميزة

رسوم الخدمات 
المصرفية الخاصة

الخدمات المصرفية 
الرقمية

رسوم تأسيس ألي عملية سحب على 
المكشوف )في الشهر(

ال ينطبق25 ريال قطري25 ريال قطري50 ريال قطري

السحب على المكشوف مقابل الراتب

7.50% في السنة )سعر فائدة مصرف قطر المركزي لإلقراض + 1.50%(سعر الفائدة 

السحب على المكشوف المضمون مقابل الراتب – ضمان نقدي وغير نقدي 

سعر الفائدة )مقابل ضمان نقدي(
الفائدة على المبلغ المحجوز 

%2.50 +
الفائدة على المبلغ المحجوز 

%2.00 +
الفائدة على المبلغ المحجوز 

%2.00 +
ال ينطبق

ال ينطبقمتاح عند الطلب سعر الفائدة )مقابل ضمان غير نقدي(

السحب على المكشوف المؤقت – بدون ضمانات 

ال ينطبق1.00% في الشهرسعر الفائدة

قد تتغير األسعار دون إشعار مسبق. تطبق جميع الشروط واألحكام.
مالحظة: ال يمكن االستفادة من تسهيالت السحب على المكشوف من خالل الخدمات المصرفية الرقمية.



تابعونا:

البنك التجاري
تعريفة الرسوم – الخدمات المصرفية

القروض العقارية 

رسوم خدمات الرسوم العادية 
الصدارة المميزة

رسوم الخدمات 
المصرفية الخاصة 

الخدمات المصرفية 
الرقمية 

ال ينطبق600 ريال قطري600 ريال قطري1000 ريال قطريرسوم التسجيل )لسند الملكية الواحد(

ال ينطبق1000 ريال قطري1000 ريال قطري1500 ريال قطريالرهن العقاري العاجل )لسند الملكية الواحد(

ال ينطبق600 ريال قطري600 ريال قطري1000 ريال قطريحوالة الحق

ال ينطبق150 ريال قطري150 ريال قطري200 ريال قطرينسخ معتمدة

رسوم إلغاء القرض )في حالة إلغاء القرض من 
قبل العميل بعد اكتمال عملية القرض(

ال ينطبق2000 ريال قطري2000 ريال قطري2000 ريال قطري

ال ينطبق95 ريال قطري95 ريال قطري95 ريال قطريرسوم تأجيل القسط )لكل دفعة يتم تأجيلها(

التسوية المبكرة )الشاملة أو الجزئية( على المبلغ 
المدفوع – لقروض العقارات الشخصية 

ال ينطبق%1.00%1.00%1.00

التسوية المبكرة )الشاملة أو الجزئية( – لقروض 
العقارات التجارية والعقارات قيد التطوير / 

قروض البناء
ال ينطبق%1.50%1.50%1.50

التسوية المبكرة )الشاملة أو الجزئية( على المبلغ 
المدفوع – قروض األراضي 

ال ينطبق%1.75%1.75%1.75

ال ينطبق150 ريال قطري150 ريال قطري200 ريال قطريدمج القروض وتقسيم القروض وفك الرهن

رسوم التأخر عن السداد )شهريًا(

سوم التأخر عن السداد - للقطريين والمقيمين 
)شهرًيا(

ال ينطبق200 ريال قطري200 ريال قطري200 ريال قطري

ال ينطبق300 ريال قطري300 ريال قطري300 ريال قطريسوم التأخر عن السداد - لغير المقيمين )شهرًيا(

سعر الفائدة على التأخر عن السداد
1.00% كل شهر زائد 
رسوم التأخر في السداد

1.00% كل شهر زائد 
رسوم التأخر في السداد

1.00% كل شهر زائد 
رسوم التأخر في السداد

ال ينطبق

أسعار الفائدة – القروض العقارية

مختلف أنواع قروض البنك التجاري العقارية
 8.00% )سعر فائدة
مصرف قطر المركزي 
لإلقراض + %2.00 (

 8.00% )سعر فائدة
مصرف قطر المركزي 
لإلقراض + %2.00 (

 8.00% )سعر فائدة
مصرف قطر المركزي 
لإلقراض + %2.00 (

ال ينطبق

الرسوم اإلدارية

الرسوم اإلدارية على مبلغ القرض األصلي – 
لقروض العقارات الشخصية

ال ينطبق%1.00%1.00%1.00

الرسوم اإلدارية على مبلغ القرض األصلي – 
لقروض العقارات التجارية والعقارات قيد التطوير 

/ قروض البناء وقروض األراضي
ال ينطبق%1.50%1.50%1.50

 إعادة الجدولة )تشمل على سبيل المثال
وليس الحصر إعادة تسعير الفائدة أو أي تعديالت 

في العقد(
ال ينطبق%1.50%1.50%1.50

رسوم االلتزام لقرض العقارات قيد التطوير/ 
قروض البناء )محسوبة بالرجوع إلى مبلغ القرض 

غير المسحوب وغير الُملغى خالل فترة التوفر(.
%0.25

قد تتغير األسعار دون إشعار مسبق. تطبق جميع الشروط واألحكام.
مالحظة: ال يمكن االستفادة من تسهيالت السحب على المكشوف من خالل الخدمات المصرفية الرقمية.



تابعونا:

البنك التجاري
تعريفة الرسوم – الخدمات المصرفية

القروض العقارية

رسوم خدمات الرسوم العادية 
الصدارة المميزة

رسوم الخدمات 
المصرفية الخاصة 

الخدمات المصرفية 
الرقمية 

تعديالت في الملكية )تغييرات في الضمان، 
أو فك الرهن أو تقسيم سند الملكية، أو أي 

تعديالت أخرى( 
ال ينطبق%0.25%0.25%0.25

أقساط التأمين

رسوم تأمين القرض تدفع شهرًيا – لقروض 
العقارات الشخصية وقروض األراضي 

ال ينطبق%0.50%0.50%0.50

رسوم تأمين القرض تدفع شهرًيا – لقروض 
العقارات التجارية والعقارات قيد التطوير / 

قروض البناء 
ال ينطبق%0.60%0.60%0.60

التسجيل والتوثيق

رهن سند الملكية ورهن األسهم
تطبق الرسوم الفعلية 
إلجراء الرهن العقاري / 

رهن األسهم

تطبق الرسوم الفعلية 
إلجراء الرهن العقاري / 

رهن األسهم

تطبق الرسوم الفعلية 
إلجراء الرهن العقاري / 

رهن األسهم
ال ينطبق

قد تتغير األسعار دون إشعار مسبق. تطبق جميع الشروط واألحكام.
مالحظة: ال يمكن االستفادة من تسهيالت السحب على المكشوف من خالل الخدمات المصرفية الرقمية.



تابعونا:

البنك التجاري
تعريفة الرسوم – الخدمات المصرفية

خدمات أخرى

رسوم خدمات الرسوم العادية 
الصدارة المميزة

رسوم الخدمات 
المصرفية الخاصة 

الخدمات المصرفية 
الرقمية 

ال ينطبقبدون رسومبدون رسومبدون رسومالودائع النقدية بالعملة المحلية 

السحوبات النقدية )داخل الفرع( ألقل من 1000 
ريال قطري )للمعاملة الواحدة(

ال ينطبقبدون رسومبدون رسوم10 ريال قطري

الودائع النقدية بالعمالت األجنبية )في حساب العملة ذاتها(

الودائع النقدية بالدوالر األمريكي في حساب 
العملة ذاتها

ال ينطبق%1.00%1.00%1.00

الودائع النقدية بالجنيه اإلسترليني واليورو في 
حساب العملة ذاتها

ال ينطبق%1.00%1.00%1.00

السحوبات النقدية بالعمالت األجنبية )من حساب العملة ذاتها(

السحوبات النقدية بالدوالر األمريكي من حساب 
العملة ذاتها

ال ينطبق%1.50%1.00%1.00

السحوبات النقدية بالجنيه اإلسترليني واليورو 
من حساب العملة ذاتها

ال ينطبق%1.25%1.00%1.00

قروض اإلسكان لكبار موظفي الحكومة

ال ينطبقبدون رسومبدون رسوم25 ريال قطريإصدار خطاب تعهد

ال ينطبقبدون رسومبدون رسوم25 ريال قطريسداد األقساط الشهرية

الخطابات / الشهادات المطلوبة من العميل 
)المخالصات، االلتزامات(

ال ينطبقبدون رسومبدون رسوم25 ريال قطري

صندوق حفظ األمانات

ال ينطبق1200 ريال قطري1200 ريال قطري1200 ريال قطريصندوق صغير )في السنة(

ال ينطبق2400 ريال قطري2400 ريال قطري2400 ريال قطريصندوق متوسط )في السنة(

ال ينطبق3600 ريال قطري3600 ريال قطري3600 ريال قطريصندوق كبير )في السنة( 

ال ينطبق500 ريال قطري500 ريال قطري500 ريال قطريرسوم فقدان المفتاح / تغيير القفل 

تخضع هذه الخدمة لدفع وديعة تأمين مستردة بقيمة 500 ريال قطري لكل صندوق 

خدمات أخرى

ال ينطبق25 ريال قطري25 ريال قطري25 ريال قطريحفظ البريد )للمراسلة الواحدة/ شهريًا(

ال ينطبق25 ريال قطري25 ريال قطري50 ريال قطريرسوم استرداد الشيك/ السند

رسوم خدمات الصدارة المميزة، في حالة عدم 
استيفاء المعايير )شهريًا(

ال ينطبقال ينطبق150 ريال قطريال ينطبق

قد تتغير األسعار دون إشعار مسبق. تطبق جميع الشروط واألحكام.



تابعونا:

البنك التجاري
تعريفة الرسوم – الخدمات المصرفية

تحويل األموال

رسوم خدمات الرسوم العادية 
الصدارة المميزة

رسوم الخدمات 
المصرفية الخاصة 

الخدمات المصرفية 
الرقمية 

الحواالت الداخلية 

بدون رسومبدون رسومبدون رسومبدون رسومتحويل األموال بين حسابات البنك التجاري

السحب المباشر من حسابات تحت الطلب

التحويل من خالل الخدمات المصرفية عبر 
اإلنترنت 

25 ريال قطري25 ريال قطري25 ريال قطري

50 ريال قطري50 ريال قطري50 ريال قطريالتحويل من الفرع 

الحواالت التلغرافية 

ألي بنك في قطر 

60 درهم60 درهم60 درهم60 درهمللمعامالت التي تقل عن 100 ريال قطري

للمعامالت التي تبدأ من 100 ريال قطري حتى 
1,000,000 ريال قطري

4 ريال قطري4 ريال قطري4 ريال قطري4 ريال قطري

6 ريال قطري6 ريال قطري6 ريال قطري6 ريال قطريللمعامالت التي تزيد عن 1,000,000 ريال قطري

15 ريال قطري15 ريال قطري15 ريال قطري15 ريال قطريألي بنك خارج قطر

عمولة اإلجراء

)تنطبق على المعامالت المدفوعة بالريال 
القطري وترسل للخارج بالدوالر األمريكي(

%1.50%1%1
تطبق نفس التعرفة في 

جميع القنوات

الحواالت الداخلية بالعملة األجنبية

إذا دفعت لحساب البنك التجاري بنفس العملة 
األجنبية

50 ريال قطري )أو ما 
يعادلها(

25 ريال قطري )أو ما 
يعادلها(

25 ريال قطري )أو ما 
يعادلها(

تطبق في النهاية  

 إذا دفعت نقدًا بعملة غير الريال القطري
)خاضع لتوفر العملة(

عمولة 1% )50 ريال 
قطري كحد أدنى(

عمولة 0.25% )25 ريال 
قطري كحد أدنى(

عمولة 0.25% )25 ريال 
قطري كحد أدنى(

ال ينطبق

االستعالم عن الحواالت 

ال ينطبق50 ريال قطري50 ريال قطري50 ريال قطريتعديل الحواالت الخارجية 

االستعالم عن الحوالة الخارجية في البنك 
المستفيد )ينطبق فقط إذا كان التحويل قد تم 

قبل االستعالم(

50 ريال قطري زائد رسوم 
المراسلة

50 ريال قطري زائد رسوم 
المراسلة

50 ريال قطري زائد رسوم 
المراسلة

تطبق نفس التعرفة في 
جميع القنوات

سحب الحوالة التلغرافية: )أ( ينطبق سواء 
تم استرداد األموال أم ال أو )ب( إذا تم إرجاع 
األموال ألسباب تتعلق بإرشادات الدفع غير 

الصحيحة التي قدمها العميل.

50 ريال قطري زائد رسوم 
المراسلة

50 ريال قطري زائد رسوم 
المراسلة

50 ريال قطري زائد رسوم 
المراسلة

تطبق نفس التعرفة في 
جميع القنوات

االستعالم عن الحواالت 

ال ينطبق25 ريال قطري25 ريال قطري25 ريال قطري اإلصدار 

اإليقاف او اإللغاء
)في الحواالت المطلوب فيها التيليكس(

ال ينطبق50 ريال قطري50 ريال قطري50 ريال قطري

ال ينطبق25 ريال قطري25 ريال قطري25 ريال قطري رسوم البريد

رسوم البريد السريع 
50 ريال قطري زائد 

الرسوم الفعلية
50 ريال قطري زائد 

الرسوم الفعلية
50 ريال قطري زائد 

الرسوم الفعلية
ال ينطبق

قد تتغير األسعار دون إشعار مسبق. تطبق جميع الشروط واألحكام.
مالحظة: لن يتم فرض رسوم على أوامر الدفع الدائمة التي تجرى نيابة عن المنظمات الخيرية وعمالء خطة التوفير والحسابات المحظورة / غير النشطة / الخاملة.



تابعونا:

البنك التجاري
تعريفة الرسوم – الخدمات المصرفية

تحويل األموال

رسوم خدمات الرسوم العادية 
الصدارة المميزة

رسوم الخدمات 
المصرفية الخاصة 

الخدمات المصرفية 
الرقمية 

شيكات المدير 

ال ينطبق10 ريال قطري 10 ريال قطري 10 ريال قطري اإلصدار

ال ينطبق50 ريال قطري50 ريال قطري50 ريال قطرياإللغاء )عند استرداد األصل( واإليقاف

ال ينطبق25 ريال قطري25 ريال قطري25 ريال قطري رسوم البريد

رسوم البريد السريع 
50 ريال قطري زائد 

الرسوم الفعلية
50 ريال قطري زائد 

الرسوم الفعلية
50 ريال قطري زائد 

الرسوم الفعلية
ال ينطبق

أوامر الدفع

ال ينطبق25 ريال قطري 25 ريال قطري 25 ريال قطري اإلصدار

أوامر الدفع الدائمة )للحواالت الدورية( 

بدون رسومبدون رسومبدون رسومبدون رسومتحديد التعليمات الدائمة لدى البنك التجاري 

تحديد التعليمات الدائمة لدى البنوك األخرى 
داخل قطر )رسوم تدفع مرة واحدة زائد رسوم 

حواالت التيليكس( )في كل مرة( 
25 ريال قطري 25 ريال قطري 50 ريال قطري

تطبق التعريفة حسب 
الفئة 

25 ريال قطري 25 ريال قطري 25 ريال قطري 25 ريال قطري التعديل واإللغاء 

الرسوم في حالة عدم توفر األموال الكافية في 
الحساب إلجراء التحويل )في كل مرة(

بدون رسوم25 ريال قطري 25 ريال قطري 50 ريال قطري

قد تتغير األسعار دون إشعار مسبق. تطبق جميع الشروط واألحكام.
مالحظة: لن يتم فرض رسوم على أوامر الدفع الدائمة التي تجرى نيابة عن المنظمات الخيرية وعمالء خطة التوفير والحسابات المحظورة / غير النشطة / الخاملة.



تابعونا:

البنك التجاري
تعريفة الرسوم – الخدمات المصرفية

بطاقات الخصم / الصراف اآللي 

رسوم خدمات الرسوم العادية 
الصدارة المميزة

رسوم الخدمات 
المصرفية الخاصة 

الخدمات المصرفية 
الرقمية 

الرسوم المطبقة في الفرع100 ريال قطري100 ريال قطري100 ريال قطريرسوم معالجة طلب النزاع للمعامالت 

بدون رسومبدون رسومبدون رسومبدون رسومإعداد التعليمات الدائمة لدى البنك التجاري

بدون رسومبدون رسومبدون رسومبدون رسومإصدار بطاقة خصم جديدة )التجديد تلقائيًا(

بدون رسومبدون رسوم50 ريال قطرياستبدال بطاقة مفقودة/تالفة / إضافية
40 ريال قطري لعمالء 

الخدمات المصرفية 
الشخصية فقط 

إعادة إصدار رقم تعريف شخصي جديد لبطاقة 
الصراف اآللي

بدون رسومبدون رسومبدون رسوم10 ريال قطري

بدون رسومبدون رسومبدون رسومبدون رسومخدمة تسليم بطاقة الصراف اآللي )بالبريد(

بدون رسومبدون رسومبدون رسوم25 ريال قطريخدمة تسليم بطاقة الصراف اآللي )بالفرع(

السحوبات النقدية عبر جهاز الصراف اآللي

ال ينطبقبدون رسومبدون رسومبدون رسومداخل قطر )االستعالم أو السحوبات(

ال ينطبق15 ريال قطري15 ريال قطري15 ريال قطريدولًيا )في المعاملة الواحدة(

داخل دول مجلس التعاون الخليجي )في 
المعاملة الواحدة(

ال ينطبق6 ريال قطري6 ريال قطري6 ريال قطري

االستعالم عن الرصيد عبر جهاز الصراف اآللي

ال ينطبقبدون رسومبدون رسومبدون رسومدولًيا

ال ينطبقبدون رسومبدون رسومبدون رسوماإلشعارات عبر الرسائل النصية القصيرة

الخدمات المصرفية عبر الهاتف )مركز خدمة 
العمالء على مدار 24 ساعة في اليوم( 

ال ينطبقبدون رسومبدون رسومبدون رسوم

قد تتغير األسعار دون إشعار مسبق. تطبق جميع الشروط واألحكام.



تابعونا:

البنك التجاري
تعريفة الرسوم – الخدمات المصرفية

* سيتم تقسيم الرسوم بالتساوي وإضافتها إلى مبلغ القسط الشهري.
** سوف تخضع معامالت بطاقة الخصم التي ستتم بالخارج إلى فروق سعر الصرف.

مالحظة: لن يتم فرض رسوم على أوامر الدفع الدائمة التي تجرى نيابة عن المنظمات الخيرية وعمالء خطة التوفير والحسابات المحظورة / غير المفّعلة / المجّمدة.

جدول الرسوم )بطاقات االئتمان(

 الرسوم
)بالريال القطري(

باقة اإلصدار 
الحصري

باقة خدمات 
الخدمات المصرفية بطاقة كالسيكباقة تيتانيومباقة بالتينيومالصدارة المميزة

الرقمية

رسوم االنضمام 
للبطاقة الرئيسية

من دون رسوممن دون رسوممن دون رسوممن دون رسوممن دون رسوممن دون رسوم

الرسوم السنوية 
للبطاقة الرئيسية

1500 ريال قطري

مجاًنا )1000 ريال 
قطري للعمالء غير 

األعضاء في خدمات 
الصدارة المميزة(

250 ريال قطري600 ريال قطري750 ريال قطري
التعرفة حسب منتج 

البطاقة

رسوم معالجة 
معامالت األقساط 

لميزة "الدفع 
بسهولة: الدفع على 

أقساط" 

3 شهور – 1% من 
قيمة المعاملة* 

6 شهور – 2% من 
قيمة المعاملة* 

9 شهور – 3% من 
قيمة المعاملة* 

12 شهر فأكثر – %3 
سنوًيا على رصيد 
القسط الشهري

3 شهور – 1% من 
قيمة المعاملة* 

6 شهور – 2% من 
قيمة المعاملة* 

9 شهور – 3% من 
قيمة المعاملة* 

12 شهر فأكثر – %3 
سنوًيا على رصيد 
القسط الشهري

3 شهور – 1% من 
قيمة المعاملة* 

6 شهور – 2% من 
قيمة المعاملة* 

9 شهور – 3% من 
قيمة المعاملة* 

12 شهر فأكثر – %3 
سنوًيا على رصيد 
القسط الشهري

3 شهور – 1% من 
قيمة المعاملة* 

6 شهور – 2% من 
قيمة المعاملة* 

9 شهور – 3% من 
قيمة المعاملة* 

12 شهر فأكثر – %3 
سنوًيا على رصيد 
القسط الشهري

3 شهور – 1% من 
قيمة المعاملة* 

6 شهور – 2% من 
قيمة المعاملة* 

9 شهور – 3% من 
قيمة المعاملة* 

12 شهر فأكثر – %3 
سنوًيا على رصيد 
القسط الشهري

التعرفة حسب منتج 
البطاقة

أدنى نسبة سداد 
شهري

%3%3%3%3%3
التعرفة حسب منتج 

البطاقة

الرسوم السنوية 
للبطاقة اإلضافية 

الثانوية
بدون رسومبدون رسومبدون رسومبدون رسومبدون رسوم

التعرفة حسب منتج 
البطاقة

رسوم إصدار البطاقة 
اإلضافية الثانوية 

100 ريال قطري100 ريال قطري100 ريال قطري100 ريال قطري100 ريال قطري
التعرفة حسب منتج 

البطاقة

رسوم تجديد البطاقة 
اإلضافية الثانوية

100 ريال قطري100 ريال قطري100 ريال قطري100 ريال قطري100 ريال قطري
التعرفة حسب منتج 

البطاقة

100 ريال قطري100 ريال قطري100 ريال قطري100 ريال قطري100 ريال قطريرسوم االستبدال
التعرفة حسب منتج 

البطاقة

100 ريال قطري100 ريال قطري100 ريال قطري100 ريال قطري100 ريال قطريرسوم إعادة اإلصدار
التعرفة حسب منتج 

البطاقة

رسوم الشيكات 
المرتجعة

100 ريال قطري على 
كل شيك

100 ريال قطري على 
كل شيك

100 ريال قطري على 
كل شيك

100 ريال قطري على 
كل شيك

100 ريال قطري على 
كل شيك

التعرفة حسب منتج 
البطاقة

رسوم تجاوز الحد 
االئتماني

150 ريال قطري في 
حالة تجاوز الرصيد 

بنسبة 2% فما فوق

150 ريال قطري في 
حالة تجاوز الرصيد 

بنسبة 2% فما فوق

150 ريال قطري في 
حالة تجاوز الرصيد 

بنسبة 2% فما فوق

150 ريال قطري في 
حالة تجاوز الرصيد 

بنسبة 2% فما فوق

150 ريال قطري في 
حالة تجاوز الرصيد 

بنسبة 2% فما فوق

التعرفة حسب منتج 
البطاقة

50 ريال قطري50 ريال قطري50 ريال قطري50 ريال قطري50 ريال قطريرسوم زيادة الحد 
التعرفة حسب منتج 

البطاقة

رسوم التأخر في 
السداد

0.25% أو 100 ريال 
قطري، أيهما أكبر

0.25% أو 100 ريال 
قطري، أيهما أكبر

0.25% أو 100 ريال 
قطري، أيهما أكبر

0.25% أو 100 ريال 
قطري، أيهما أكبر

0.25% أو 100 ريال 
قطري، أيهما أكبر

التعرفة حسب منتج 
البطاقة

رسوم السلفة 
النقدية

4% لداينرز كلوب 
و4.5% لفيزا 

وماستركارد و%5.3 
بالنسبة للسلفة 
النقدية للخدمات 

المصرفية عبر اإلنترنت 
و للخدمات المصرفية 

عبر الهاتف الجوال

4% لداينرز كلوب 
و4.5% لفيزا 

وماستركارد و%5.3 
بالنسبة للسلفة 
النقدية للخدمات 

المصرفية عبر اإلنترنت 
و للخدمات المصرفية 

عبر الهاتف الجوال

4% لداينرز كلوب 
و4.5% لفيزا 

وماستركارد و%5.3 
بالنسبة للسلفة 
النقدية للخدمات 

المصرفية عبر اإلنترنت 
و للخدمات المصرفية 

عبر الهاتف الجوال

4% لداينرز كلوب 
و4.5% لفيزا 

وماستركارد و%5.3 
بالنسبة للسلفة 
النقدية للخدمات 

المصرفية عبر اإلنترنت 
و للخدمات المصرفية 

عبر الهاتف الجوال

4% لداينرز كلوب 
و4.5% لفيزا 

وماستركارد و%5.3 
بالنسبة للسلفة 
النقدية للخدمات 

المصرفية عبر اإلنترنت 
و للخدمات المصرفية 

عبر الهاتف الجوال

التعرفة حسب منتج 
البطاقة

التعرفة حسب منتج 
البطاقة

نسخة من كشف 
الحساب

ال ينطبق10 ريال قطري10 ريال قطري10 ريال قطري10 ريال قطري10 ريال قطري



تابعونا:

البنك التجاري
تعريفة الرسوم – الخدمات المصرفية

جدول الرسوم )بطاقات االئتمان(

الرسوم بالريال 
القطري

باقة اإلصدار 
الحصري

باقة خدمات 
الخدمات بطاقة كالسيكباقة تيتانيومباقة بالتينيومالصدارة المميزة

المصرفية الرقمية

طلب إيصال المعاملة
25 ريال قطري لكل 

طلب
25 ريال قطري لكل 

طلب
25 ريال قطري لكل 

طلب
25 ريال قطري لكل 

طلب
25 ريال قطري لكل 

طلب
ال ينطبق

سعر الفائدة على 
الخدمة المصرفية 

لألفراد **
%1%1%1%1%1

التعرفة حسب منتج 
البطاقة

سعر فائدة على 
السلفة النقدية **

%1%1%1%1%1
التعرفة حسب منتج 

البطاقة

سعر الفائدة على 
خدمة "اتصل واقبض"

%3%3%3%3%3
التعرفة حسب منتج 

البطاقة
سعر الفائدة على 

خدمة "اتصل واقبض 
نقًدا"

%1%1%1%1%1
التعرفة حسب منتج 

البطاقة

0.65%0.65%0.65%0.65%0.65%درع االئتمان بالس
التعرفة حسب منتج 

البطاقة

الحد األقصى أليام 
السماح*

15 يوم15 يوم15 يوم15 يوم15 يوم
التعرفة حسب منتج 

البطاقة

كشوفات الحساب 
اإللكترونية

بدون رسومبدون رسومبدون رسومبدون رسومبدون رسومبدون رسوم

الخدمات المصرفية 
عبر اإلنترنت

بدون رسومبدون رسومبدون رسومبدون رسومبدون رسومبدون رسوم

الخدمات المصرفية 
عبر الرسائل النصية 

القصيرة
بدون رسومبدون رسومبدون رسومبدون رسومبدون رسومبدون رسوم

رسوم معالجة طلب 
النزاع للمعامالت

100 ريال قطري100 ريال قطري100 ريال قطري100 ريال قطري100 ريال قطري
التعرفة حسب منتج 

البطاقة

2.25%سعر الفائدة على الخدمات المصرفية لألفراد 

3.50% في الشهرسعر الفائدة على خدمة "اتصل واقبض"

2.75% في الشهرسعر الفائدة على السلفة النقدية والمعامالت شبه النقدية

* سيتم تقسيم الرسوم بالتساوي وإضافتها إلى مبلغ القسط الشهري.
** سوف تخضع معامالت بطاقة الخصم التي ستتم بالخارج إلى فروق سعر الصرف.

مالحظة: لن يتم فرض رسوم على أوامر الدفع الدائمة التي تجرى نيابة عن المنظمات الخيرية وعمالء خطة التوفير والحسابات المحظورة / غير المفّعلة / المجّمدة.

تاريخ آخر تحديث: ديسمبر 2022
قد تتغير األسعار دون إشعار مسبق. تطبق جميع الشروط واألحكام

فروق سعر صرف العمالت األجنبية لبطاقات االئتمان 
• الدوالر األمريكي: %2 

• الدرهم اإلماراتي، الدينار البحريني، الدينار الكويتي، الريال السعودي، الريال العماني: %1.25
• اليورو، الجنيه اإلسترليني، الدوالر األسترالي، الدوالر الكندي، الفرنك السويسري، الكرونة الدنماركية، الدينار األردني، الين الياباني، الليرة اللبنانية، الكرونة النرويجية، 

الكرونة السويدية، الدوالر السنغافوري: %3.25 
• العمالت األخرى: %3.50

• فترة السماح ال تنطبق على معامالت السلفة النقدية 
• يمكن لعمالء الخصم المباشر اختيار يوم السداد بين تاريخ القيمة النهائية لكشف الحساب وتاريخ استحقاق السداد. فعلى سبيل المثال، إذا كان تاريخ القيمة 

النهائية لكشف حساب البطاقة هو تاريخ 30 من كل شهر فالمطلوب هو دفع أدنى مبلغ سداد بحلول تاريخ 15 من الشهر التالي 
• ال يتم احتساب نقاط على الفائدة أو الرسوم أو السلفة النقدية 

• تنطبق أسعار الفائدة الواردة أدناه إذا كانت البطاقة صادرة بموجب أي نوع من الضمانات األخرى غير تحويل الراتب
 • يتم تحديد سعر الفائدة بالنسبة لتحويالت العمالء بدون حساب تحويل الراتب وفقًا لتقدير البنك المطلق ويتم تحديده في وقت التقديم للحصول

على البطاقة

Rates are subject to change without prior notice. All Terms and Conditions apply.

البطاقات مسبقة الدفع

الرسوم بطاقة هميان مسبقة الدفع

ال تطبق رسوم االنضمام

50 ريال قطري رسوم طباعة البطاقة البالستيكية

10 ريال قطري رسوم التعبئة

50 ريال قطري رسوم استبدال البطاقة

بدون رسوم رسوم السحب النقدي من جهاز صراف آلي غير تابع للبنك التجاري )لكل معاملة(

10 ريال قطري رسوم عدم تفعيل البطاقة )شهريًا(

25 ريال قطري رسوم كشف حساب البطاقة البالستيكية

ال يطبق هامش الربح على العمالت األجنبية


