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خدمات الحساب 

 الرسوم الشهرية في حال عدم توفر الحد األدنى للرصيد ) الحسابات الجارية( 

الرسوم الشهرية: الحد األدنى لمتوسط الرصيد الشهري 

600 ريال قطري شهريًا †150,000 ريال قطري* 

5 ريال قطري شهريًا5,000 ريال قطري - للشركات متناهية الصغر**

600 ريال قطري شهريًا5,000 دوالر أمريكي 

600 ريال قطري شهريًا5,000 يورو 

600 ريال قطري شهريًا5,000 جنيه إسترليني 

رسوم السحب على المكشوف مع عدم وجود حد للموافقة

2,000 ريال قطري شهريًاالسحب على المكشوف الفائض بين 1,000 لغاية 100,000 ريال قطري 

3,000 ريال قطري شهريًاالسحب على المكشوف الفائض بين 100.001 لغاية 500,000 ريال قطري 

5,000 ريال قطري شهريًا السحب على المكشوف الفائض بين 500,001 لغاية 1,000,000 ريال قطري 

10,000 ريال قطري شهريًا السحب على المكشوف الفائض فوق 1,000,001 ريال قطري 

رسوم إضافية عند تخطي 10% على حد السحب على المكشوف المعتمد

5,000 ريال قطري رسوم الحد األدنى 

رسوم السحب غير المستخدم ) شهريًا( 

رسم موحد 0,10 % شهريًا بناًءا على متوسط رصيد السحب على المكشوف غير المستخدم لهذا الشهر 

مستحقات الرصيد الختامي اليومي لحساب استحقاق الفائدة 

50,000 ريال قطري حساب االتصال

50,000 ريال قطري حساب الودائع ألجل

20,000 دوالر أمريكي 

20,000 يورو 

10,000 جنيه إسترليني 

رسوم خدمات الحساب

95 ريال قطري بشكل نصف سنوي †† جديد رسوم خدمات الحساب

تفويض الحساب والتزاماته 

250 ريال قطري لكل حساب تغيير عنوان الحساب 

995 ريال قطري شهرًيا أو جزء منها عدم تقديم سجل تجاري ساري المفعول / ترخيص/ شهادة

995 ريال قطري شهرًيا أو جزء منها عدم تقديم بطاقة قيد منشأة سارية المفعول 

عدم تقديم نموذج المصادقة الذاتية وقانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية ومعيار 

اإلبالغ المشترك 

995 ريال قطري شهرًيا أو جزء منها 

عدم تقديم البطاقة الشخصية القطرية سارية المفعول / جواز السفر / السجل التجاري 

للشريك )الشركاء( 

995 ريال قطري شهرًيا أو جزء منها 

عدم تقديم البطاقة الشخصية القطرية سارية المفعول / جواز سفر المخول )المخولين( 

بالتوقيع 

995 ريال قطري شهرًيا أو جزء منها 

عدم تقديم البطاقة الشخصية القطرية سارية المفعول / جواز سفر صاحب الحساب 

)أصحاب الحساب( 

995 ريال قطري شهرًيا أو جزء منها 

995 ريال قطري شهرًيا أو جزء منها بريد إلكتروني/ جوال/ خط أرضي/ صندوق بريد مفقود أو غير صالح

 995ريال قطري شهرًيا أو جزء منهارسوم تحديث المعلومات المفقودة / منتهية الصالحية

250 ريال قطري لكل حساب إغالق الحساب في غضون 6 اشهر من فتح الحساب 

50 ريال قطري لكل حساب باإلضافة للفائدة المستحقة التي لم تدفع إغالق حسابات الودائع ألجل قبل االستحقاق 

250 ريال قطري لكل حساب إعادة تنشيط الحساب الجامد 

250 ريال قطري لكل حسابإعادة تنشيط الحساب غير المطالب به

25 ريال قطري لكل بند المصادقة على التوقيع 
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بدون رسوم إعدادات التنبيه والرسائل النصية 

بدون رسوم  الرسائل النصية القصيرة الشهرية 

أمر التحكم / تغطية رصيد الحساب ) من حساب آخر لنفس رقم العميل(

100 ريال قطريطلب جديد

50 ريال قطريتعديل / إلغاء / إغالق

إصدار الشهادات 

100 ريال قطري لكل طلب شهادة الرصيد 

100 ريال قطري لكل حساب شهادة إغالق الحساب 

250 ريال قطري لكل طلب خطاب تأكيد التدقيق 

500 ريال قطري لكل طلب خطاب إلى وزارة التجارة والصناعة 

150 ريال قطري لكل طلب معلومات التجارة واالئتمان 

150 ريال قطري لكل طلب خطاب ضمان من البنك 

100 ريال قطري لكل طلب شهادات أخرى 

طلبات كشف الحساب 

MT950 / MT940 500 ريال قطري شهريًا للخارج - بيانات الحساب للبنوك األخرى عبر سويفت

العام الحالي ) لغاية 12 شهرًا( : 50 ريال قطري شهريًاحساب إضافي

العام السابق ) لغاية 24 شهرًا ( 75 ريال قطري شهريًا 

بعد سنتين : 100 ريال قطري شهريًا 

الشيكات 

250 ريال قطري لكل دفتر شيكات )أول دفتر شيكات مجاني(إصدار دفتر الشيكات 

التكلفة الفعلية زائد 20% )500 ريال قطري كحد أدنى(دفتر شيكات مصمم خصيصًا )حسب الطلب( 

50 ريال قطري لكل دفتر شيكات دفتر شيكات  عبر البريد 

بدون رسوم المقاصة المحلية االعتيادية )بين البنوك المحلية وبالعملة المحلية( 

100 ريال قطري لكل شيك المقاصة المحلية الخاصة )ذات األولوية ( - بين البنوك المحلية وبالعملة المحلية 

50 ريال قطري باإلضافة إلى رسوم البنوك األخرىتحصيل الشيكات بالعمالت األجنبية )إذا دفعت إلى حساب العمالء بالعملة المحلية(

0,25%  عمولة )الحد األدنى 50 ريال قطري باإلضافة إلى عمولة  البنوك األخرى(تحصيل الشيكات بالعمالت األجنبية )إذا دفعت إلى حساب العمالء بالعمالت األجنبية(

50 ريال قطري باإلضافة إلى عمولة  البنوك األخرىشراء الشيكات بالعملة األجنبية )إذا دفعت بالريال القطري(

شراء الشيكات بالعملة األجنبية )إذا تم الدفع بالعملة األجنبية(

العمالت الورقية - حسب توفرها 

عمولة 1% )الحد األدنى 75 ريال قطري باإلضافة إلى عمولة  البنوك األخرى(

20 ريال قطري لكل شيك + الفائدة حسب خطاب العرضخصم الشيك

)PDC( العام الحالي : 20 ريال قطري لكل شيكالحفظ اآلمن للشيكات المؤجلة

بعد عام واحد: 25 ريال قطري لكل شيك

50 ريال قطري تقرير عن متأخرات الشيك المؤجل  

25 ريال قطري لكل شيكإلغاء / استبدال / سحب سابق ألوانه للشيكات المؤجلة

50 ريال قطري لكل شيكمعالجة الشيكات المرتجعة )الشيكات المودعة في الحساب(

50 ريال قطري لكل شيكإشعار الشيكات المفقودة / المسروقة

75 ريال قطري لكل شيكإحالة الشيك

الشيكات المرتجعة المسحوبة على الحساب الخاص

995 ريال قطري †عدم كفاية الرصيد / عدم توفر االموال 

250 ريال قطري سبب تقني 
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المدفوعات

التحويل الداخلي 

بدون رسوم حساب االئتمان بالعملة المحلية 

10 دوالرات أمريكية )أو ما يعادلها بالعملة األجنبية(حساب االئتمان بالعمالت األجنبية في ذات العملة

التحويالت المالية إلى الخارج

بدون رسوم تحويل األموال بين حسابات البنك التجاري

120 ريال قطري †تحويل األموال المحلية )إلى بنك محلي بالعملة المحلية(

175 ريال قطري †تحويل األموال الى الخارج 

200 ريال قطري لكل ملفتحويل الراتب كاماًل لبنك ثالث 

كما يفرضها البنك المراسلرسوم إضافية إلرسال التحويالت الخارجية بالكامل)يختار العمالء نوع الرسم »خاصتنا«(

مسودات الطلب على العمالت األجنبية

100 ريال قطري اإلصدار 

100 ريال قطري التوقف 

100 ريال قطري اإللغاء 

25 ريال قطري )زائد رسوم البريد الفعلية( رسوم البريد 

75 ريال قطري )زائد رسوم البريد السريع الفعلية( رسوم البريد السريع 

شيكات المدير )بالعملة المحلية(  

100 ريال قطري إصدار 

50 ريال قطري إلغاء 

25 ريال قطري )زائد رسوم البريد الفعلية( رسوم البريد 

75 ريال قطري )زائد رسوم البريد السريع الفعلية( رسوم البريد السريع

تحقيقات الدفع 

150 ريال قطري باإلضافة إلى الرسوم المصرفية األخرىاسترداد التحويالت الخارجية )بغض النظر عن عودة األموال( 

100 ريال قطري للطلب األولي باإلضافة إلى الرسوم المصرفية األخرى باإلضافة إلى 50 ريال االستعالم عن الحواالت الخارجية )يدعي المستفيد عدم استالم األموال(

قطري لكل مطلب الحق 

100 ريال قطري للطلب األولي باإلضافة إلى الرسوم المصرفية األخرىتعديل التحويالت الخارجية

باإلضافة إلى 50 ريال قطري لكل مطلب الحق

أقل من 6 اشهر : 50 ريال قطري نسخة من التحويالت الخارجية

أكثر من 6 اشهر : 150 ريال قطري 

األوامر الدائمة

100 ريال قطري اإلعداد 

100 ريال قطري التعديل 

50 ريال قطري اإللغاء 

150 ريال قطري لكل أمر رصيد غير كاف ٍ

عمولة المعالجة

حد أقصى 1،75%عمولة المعالجة )على معامالت الصرف األجنبي(
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رسوم أخرى قابلة للتطبيق 

بدون رسومإيداع بطاقة فقط

اإليداع النقدي/ السحب نقدي / الشيكات الُمحصلة نقدًا التي تتجاوز ثالث )3(  معامالت 

في اليوم

50 ريال قطري لكل معاملة   

1 % عمولة الخدمة ) حد أدنى 100 ريال قطري( إيداع العمالت األجنبية أو سحب بذات عملة الحساب 

25 ريال لكل بريدالبريد المحلي

150 ريال قطري لكل بريد )باإلضافة إلى رسوم البريد السريع الفعلية(خدمة البريد الدولي / البريد السريع

50 ريال قطري عن كل صفحة خدمة الفاكس الدولية

25 ريال قطري عن كل صفحة خدمة الفاكس المحلية 

لغاية 3 اشهر : 50 ريال استرجاع السجالت القديمة )لكل سجل(

من 4 حتى 12 شهرًا : 75 ريال 

أكثر من 12 شهرًا : 100 ريال قطري 

كشف الرواتب 

400 ريال قطري لكل ملف المعالجة اليدوية للملفات 

10 ريال قطري لكل معاملةإلى بنك محلي بالعملة المحلية

تقارير مكتب االئتمان

50 ريال قطري لكل طلبلكل طلب تسهيل / مراجعة سنوية للتسهيل 

بطاقة خصم التجاري 

بدون رسوم الرسوم السنوية 

50 ريال قطري االستبدال

50 ريال قطريإعادة اإلصدار 

50 ريال قطرياإللغاء 

100 ريال قطريرسوم طلب اإلعتراض للمعامالت المتنازع عليها

الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت للشركات 

400 ريال قطري لكل رمز )جديد / تالف / مفقود(رمز أمن البيانات 

بدون رسوم كلمة السر لمرة واحدة 

بدون رسوم تحويل األموال بين حسابات البنك التجاري 

22 ريال قطري †تحويل األموال المحلية )إلى بنك محلي بالعملة المحلية(

90 ريال قطري †التحويل الدولي األموال 

دفع الرواتب بنظام الدفع العالمي عن طريق الخدمات المصرفية عبر االنترنت للشركات

)ما يصل إلى 50 سجل لكل ملف( 

50 ريال قطري لكل ملف  

دفع الرواتب بنظام الدفع العالمي عن طريق الخدمات المصرفية عبر االنترنت للشركات 

)أكثر من 50 سجل لكل ملف(

100 ريال قطري لكل ملف  

10 ريال قطري لكل معاملةكشوف المرتبات )إلى بنك محلي بالعملة المحلية(

كما يفرضها البنك المراسلرسوم إضافية إلرسال التحويالت الخارجية بالكامل )إذا يختار العمالء نوع العمولة  »لدينا«(
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خطاب اعتماد االستيراد

2 % سنوًيا لمدة 3 أشهر على األقل )500 ريال قطري كحد أدنى(إصدار جديد او رجوع لألصلي )بما في ذلك تدوير / العودة الى األصلي/ االستعداد ( 

500 ريال قطري كحد أدنى عن كل تعديلتعديالت 

500 ريال قطريحساب مكشوف

500 ريال قطريغير مستخدم 

1.5% سنويًا على مبلغ الفاتورة )0.12% شهرًيا أو جزء منها كحد أدنى 500 ريال قطري على لجنة القبول

سندات االستخدام(

0.15% ثابت على مبلغ الفاتورة )الحد األدنى 500 ريال قطري على الفواتير الفورية(عمولة التسوية

150 دوالر أمريكي لكل عرض متعارض التعارض

500 ريال قطري السداد 

0.25% من قيمة خطاب االعتماد )1000 ريال قطري كحد أدنى(التحويل 

500 ريال قطري اإلحالة التنازل واإلقرار

500 ريال قطريمراجعة التنسيق غير القياسي / إعداد مشروع قانون العمل

 خطاب اعتماد  االستيراد  - رسوم أخرى

500 ريال قطريإصدار سويفت أم تي 700

250 ريال قطريتعديل سويفت

150 ريال قطريرسوم أخرى -  سويفت

 رسوم البريد السريع

التسهيل والضمان كما هو منصوص عليه في شروط  الموافقة

دولي : 150 ريال قطري 

داخلي : 100 ريال قطري

0.465 % عن كل أمر تسليم )الحد األدنى 500 ريال قطري(ضمان الشحن / إصدار أمر التسليم

خطاب اعتماد التصدير

350 ريال قطري اإلستشارة

350 ريال قطري تعديل اإلستشارة 

150 دوالر أمريكي لكل عرض متعارضالتعارض

500 ريال قطريالسداد 

0.150%  من مبلغ الفاتورة )500 ريال قطري كحد أدنى( عمولة التسوية

على أساس المخاطر )الحد األدنى 500 ريال قطري( تأكيد الصادرات

0.25% من قيمة خطاب االعتماد )1000 ريال قطري كحد أدنى(التحويل

500 ريال قطري في حالة إرجاع المستندات غير مسددة/ مازالت غير مسددة ألكثر من شهرمستندات التصدير غير المسددة / الفواتير المخفضة عند االستحقاق

خطاب اعتماد التصدير - رسوم أخرى

500 ريال قطريسويفت أم تي 710 / 720 - نقل وتقديم المشورة

250 ريال قطريسويفت تعديل النقل وتقديم المشورة 

150 ريال قطريأخرى سويفت 

دولي : 150 ريال قطريرسوم البريد السريع

داخلي: 100 ريال قطري

500 ريال قطريالتنازل واإلقرار

300 ريال قطري لكل فاتورة إصدار خطاب اعتماد خصم الفواتير
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المجموعة الوثائقية 

0.125% مبلغ الفاتورة )500 ريال قطري كحد أدنى(مجموعات التحصيالت الوثائقية / تقديم البنك/ معالجة 

0.125% سنويًا من مبلغ الفاتورة لفترة القبول )الحد األدنى 500 ريال قطري(الوثائق الصادرة الخالية من الدفع / إرجاع المستندات غير المدفوعة غير مقبولة

500 ريال قطريمجموعات وثائقية - رسوم القبول

500 ريال قطريتعديل المجموعات الوثائقية 

1.50% سنويًا من مبلغ الفاتورة )500 ريال قطري كحد أدنى( لفترة القبول قبول التحصيالت المستنديه

150 ريال قطري رسوم اخرى- سويفت

تمويل سلسلة التوريد

1.5% من حدود تمويل سلسلة التوريد  )بحد أدنى 5،000 ريال قطري( رسوم إعداد تمويل سلسلة التوريد

1،000 ريال قطري لكل برنامج )يدفعه الملتزم( رسوم إعداد الطرف المقابل

0.125% من مبلغ الفاتورة )بحد أدنى 500 ريال قطري( رسوم معالجة المعامالت 

1.50% ثابت على المبلغ المستحق عندما يصبح القرض متأخر السدادالرسوم المتأخرة

0.25% ثابت على المبلغ المستحق في اليوم الخامس عشر

2% ثابت على المبلغ المستحق في اليوم 30

2% مقطوعة على المبلغ المستحق في اليوم 60 أو جزء منها وكل 30 يوًما بعد ذلك حتى 

السداد الكامل للمستحقات

1.50 % ثابت شهريًا / أو جزء منها رسوم تمديد القرض

0.10 % )500 ريال قطري دقيقة( الدفع المسبق

100 ريال قطريرسائل متفرقة لخدمة سويفت 

150 ريال قطريتحويالت دولية لخدمة سويفت

100 ريال قطريتحويالت محلية لخدمة سويفت 

 تمويل سلسلة التوريد المعلومات  ذات الصلة

125 دوالر / 500 ريال قطريخدمة سويفت

دولي : 150 ريالرسوم البريد السريع

داخلي 100 ريال 
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خطاب الضمان

2.00 % في السنة )الحد األدنى 500 ريال قطري( إصدار

2.00 % في السنة )الحد األدنى 500 ريال قطري( تعديل اإلستشارة

2.00 % في السنة من تاريخ انتهاء الصالحية الحالي )الحد األدنى ريال قطري 500(رجوع لألصل

500 ريال قطريتقديم المشورة

500 ريال قطري مراجعة التنسيق غير القياسي / إعداد مسودة خطاب الضمانات

1000 ريال قطريالتمديد لفترة غير اعتيادية

قائم على المخاطر )حد أدنى 350 دوالر أمريكي + 30 دوالر أمريكي مصاريف الشحن(إصدار مقابل الضمان المعاكس المستلم

2.00 % في السنة )الحد األدنى 500 ريال قطري( إرسال الكفالة المضادة بطلب إصدار خطاب الضمان 

500 ريال قطرياإللغاء المبكر للضمان

خطاب ضمان - رسوم أخرى

MT 710/720 500 ريال قطريإصدار لخدمة سويفت

تعديل خدمة سويفت 

799/767 MT

250 ريال قطري 

150 ريال قطري سويفت - أخرى

الدولي : 150  ريال قطريرسوم البريد السريع

داخلي: 100 ريال قطري

1000 ريال قطريتمديد / الدفع طلب عدم االمتثال للعقوبة

تمويل التجارة )LC Ref. / Non. LC المرجع / ديون مستحقة القبض(

0.10 % ثابت )500 ريال قطري كحد أدنى(السحب / اإلعداد )طلب قرض( 

0.125 % ثابت من قيمة الفاتورة )500 ريال قطري كحد أدنى( المعالجة )طلب الخصم(

1.50 % ثابت شهريا  / أو جزء منهرسوم تمديد القرض 

1.50% ثابت على المبلغ المستحق عندما يصبح القرض متأخر السدادالرسوم المتأخرة

0.25% ثابت على المبلغ المستحق في اليوم الخامس عشر

2% ثابت على المبلغ المستحق في اليوم 30

2% مقطوعة على المبلغ المستحق في اليوم 60 أو جزء منها وكل 30 يوًما بعد ذلك حتى 

السداد الكامل للمستحقات

0.10 %  ثابت  )500 ريال قطري كحد أدنى(تسوية مبكرة

رسوم أخرى

100 ريال قطريرسائل متفرقة لخدمة سويفت 

150 ريال قطريتحويالت دولية لخدمة سويفت 

100 ريال قطريتحويالت محلية لخدمة سويفت

دولي : 150 ريال قطريرسوم البريد السريع

داخلي : 100 ريال قطري
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رسوم متنوعة متعلقة بالتجارة

125 دوالر أمريكي / 500 ريال قطريخدمة سويفت

150 ريال قطريمتفرقات لخدمة سويفت أخرى مراسلة 

دولي : 150 ريال قطريرسوم البريد السريع 

داخلي : 100 ريال قطري

200 ريال قطري )بعد شهر واحد من حفظها(رسوم الحفظ اآلمن

125 ريال قطري لكل سبب من أسباب اإلحالةمعاملة ال تتفق مع شروط اتفاقية التسهيل االئتماني رسوم  موافقة اإلحالة

500 ريال قطريرفض المعاملة  بسبب عدم االمتثال مع اتفاقية التسهيل االئتماني 

625 ريال قطري لكل طلب †رسوم معالجة الطلب اليدوي بداًل من تقديمه عبر البوابة التجارية للشركات

50 ريال قطريرسوم المعامالت التي تتم من خالل بوابة المعامالت التجارية  للشركات

500 ريال قطريطلبات خاصة / مسودة / رسوم تنسيق غير قياسية

)CPS( خدمات الشركات المميزة

1200 ريال قطري شهريًا خدمة من الباب إلى الباب

750 ريال قطري شهريًاخدمة االستقبال

500 ريال قطري شهريًا خدمة  ضمانة الفاكس

تسعير عالقة االئتمان

كما هو متفق عليه بناًء على خطاب العرض ، 1% ثابت أو أعلىتسهيل رأس المال العامل /  تسوية مدة التسهيل

كما هو متفق عليه بناًء على خطاب العرض، 0.25% ثابت أو أعلىرسوم تجديد رأس المال العامل )سنوي(

كما هو متفق عليه بناًء على خطاب العرض، 0.25% ثابت أو أعلىرسوم تجديد تسهيل ألجل )سنوي(

كما هو متفق عليه بناًء على خطاب العرض، 0.25% ثابت أو أعلىرسوم المراجعة المؤقتة

كما هو متفق عليه في خطاب العرضرسوم الهيكلة ) الخالصات(

كما هو متفق عليه بناًء على خطاب العرض ، 1% ثابت أو أعلىرسوم الهيكلة )أخرى(

كما هو متفق عليه بناًء على خطاب العرض 0,25 %  ثابت أو أعلىرسوم التزام التسهيل ألجل 

كما هو متفق عليه بناًء على خطاب العرض ، ثابت 1% شهريًا على تمديد المبلغ أو أعلىرسوم التمديد )تنطبق على الحد / القرض / األقساط(

5000 ريال قطري في الشهر )أو جزء منه( رسوم إنتهاء التسهيل

1 % من مبلغ السحب يخضع للحد األقصى من 5000 ريال قطريرسوم السحب

20 % في السنةزيادة سعر فائدة السحب على المكشوف

25000 ريال قطري رسوم اإللغاء

1500 ريال قطري مذكرات التعديل

من 500 لغاية 5000 ريال قطريطلبات خاصة

1000 ريال قطري رسوم التسجيل )لكل سند ملكية(

1500 ريال قطري الرهن العقاري العاجل )لكل سند ملكية(

حسب المتفق عليه في خطاب العرض ، 2% من التسوية المسبقة من المبلغ أو أعلىرسوم التسديد المسبق / الدفع المسبق )تنطبق على المدة(

رسوم التأخير و غرامة الفائدة على مدة التسهيالت

أكثر من الرسوم المستحقة والعقوبة الفائدة على التسهيالت الجارية األجلة تاريخ 

االستحقاق الماضي

رسوم ثابتة  بنسبة 2.5% على المبلغ المتأخر

2% غرامة على السعر المتفق عليه على المبلغ المتأخر

رسوم ثابتة تبلغ 0.25 % من المبلغ المتبقي للتسهيل )الحد األدنى 1،000 ريال قطري(رسوم التأخير وعقوبة الفائدة على أعمال المؤسسة قرض يتخطى تاريخ االستحقاق

2.5% غرامة على السعر المتفق عليه على المبلغ المستحق
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الرسوم المتعلقة بخرق تعهدات وضمانات ومستندات التسهيالت االئتمانية 

أول 3 أشهر:خرق التعهدات المالية حسب شروط اتفاقية التسهيل االئتماني

 رسوم ثابتة تبلغ 0،15% كل شهر أو جزء منه على مبلغ التسهيل المستحق. 

بداية من الشهر الرابع وما يليه: 

 رسوم ثابتة تبلغ 0،30% كل شهر أو جزء منه على مبلغ التسهيل المستحق.

إعادة تسعير الفائدة: 

 إعادة تسعير الفائدة رفًعا على كافة التسهيالت من الشهر السابع من حدوث الخرق أو جزء 

منه بنحو 0،15% كل سنة وبمعدل إضافي يبلغ 0،15% كل سنة عن كل 6 أشهر بزيادة قصوى 

ال تتعدى 0،30% كل سنة عن كل 12 شهًرا. 

عدم تقديم القوائم المالية التي تم تدقيقها ومراجعتها باللغة اإلنجليزية خالل 4 أشهر من 

نهاية كل سنة مالية أو كما هو منصوص عليه في اتفاقية التسهيل االئتماني

خرق أي تعهدات اخرى حسب شروط اتفاقية التسهيل االئتماني

التأخر في تقديم مستندات التسهيل والضمان كما هو منصوص عليه في شروط الموافقة

الموافقة على سحب التسهيالت في حالة تقديم مستندات التسهيل والضمان بأثر رجعي

الحد األدنى لحركة المبيعات المطلوبة حسب الشروط المعتمدة التي ال يتم توجيهها من 

خالل حساب )حسابات( لدى البنك

أول 3 أشهر:

رسوم ثابتة تبلغ 0،15% كل شهر أو جزء منه على مبلغ العجز في توجيه حركة المبيعات 

المطلوبة. 

بداية من الشهر الرابع وما يليه: 

رسوم ثابتة تبلغ 0،30% كل شهر أو جزء منه على مبلغ العجز في توجيه حركة المبيعات 

المطلوبة. 

إعادة تسعير الفائدة:  

 إعادة تسعير الفائدة رفًعا على كافة التسهيالت من الشهر السابع من حدوث الخرق أو جزء 

منه بنحو 0،15% كل سنة وبمعدل إضافي يبلغ 0،15% كل سنة عن كل 6 أشهر بزيادة قصوى 

ال تتعدى 0،30% كل سنة عن كل 12 شهًرا.

رسوم خرق تعهد الضمان 

أول 3 أشهر:عدم حفاظ التسهيل على نسبة قيمة الضمان 

رسوم ثابتة تبلغ 0،15% كل شهر أو جزء منه على مبلغ العجز في غطاء الضمان المطلوب. 

بداية من الشهر الرابع وما يليه: 

رسوم ثابتة تبلغ 0،30% كل شهر أو جزء منه على مبلغ العجز في غطاء الضمان المطلوب. 

وفي حال إذا كان معدل خرق غطاء الضمان < 100% فسوف تبلغ الرسوم الثابتة 0،50% كل 

شهر أو جزء منه على مبلغ التسهيل المستحق.

إعادة تسعير الفائدة:  

 إعادة تسعير الفائدة رفًعا على كافة التسهيالت من الشهر السابع من حدوث الخرق أو جزء 

منه بنحو 0،15% كل سنة وبمعدل إضافي يبلغ 0،15% كل سنة عن كل 6 أشهر بزيادة قصوى 

ال تتعدى 0،30% كل سنة عن كل 12 شهًرا.

رسوم التأمين المنتهي الصالحية والموافقة المعلّقة 

الرسوم: 5.000 ريال قطري في الشهر )أو جزء منه(التأخر في تقديم التأمين الكافي والموافقة على الوثيقة 

تعهد التقييم 

رسوم التقييم الفعلية + 2.000 ريال قطري عن كل تقرير الرسوم المستحقة عن كل عملية تقييم للعقارات 

زيادة في تكلفة العملة األجنبية لبطاقات االئتمان

2%**الدوالر األمريكي

1،25%**درهم إماراتي، دينار بدريني، دينار كويتي، ريال سعودي، ريال عماني

*اليورو، الجنيه اإلسترليني، الدوالر األسترالي، الدوالر الكندي، الفرنك السويسري، الدينار 

الكويتي، الدينار األردني، الين الياباني، الليرة اللبنانية، الكرونة النرويجية، الكرونة السويدية، 

الدوالر السنغافوري
*%3،25

3،50%**العمالت األخرى
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رسوم البطاقة االئتمانية 

البطاقة االئتمانية للشركات 

500 ريال قطري )األساسي(رسوم االشتراك 

500  ريال قطري سنويًاالرسوم السنوية 

0،75% من المبلغ المتأخر أو 500 ريال قطري أيهما أكبر رسوم التأخير

150 ريال قطري في حال تجاوز 10% من الحد وأكثر رسوم تجاوز الحد 

3.5% من تاريخ السحب شبه نقدية - فائدة عمليات السحب 

لغاية 2.25% شهريًامعدل الفائدة 

4.5% من المبلغ المسحوب رسوم السحب النقدي المسبق 

15 يومًاالحد األقصى أليام السماح 

100 ريال قطريرسوم طلب االعتراض للمعامالت المتنازع عليها

البطاقة االئتمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

ال شيء رسوم االشتراك 

1000 ريال قطري سنويًا الرسوم السنوية 

0،75% من المبلغ المتأخر أو 100 ريال قطري أيهما أكبر  رسوم التأخير

150 ريال قطري في حال تجاوز 10% من الحد وأكثر رسوم تجاوز الحد 

3.5% شهريًا من تاريخ السحب فائدة عمليات السحب 

لغاية 2،25% شهريًامعدل الفائدة 

4،5% من المبلغ المسحوب رسوم السحب النقدي المسبق

15 يومًاالحد األقصى أليام السماح 

100 ريال قطريرسوم طلب االعتراض للمعامالت المتنازع عليها

* الحد األدنى لمتوسط الرصيد الشهري: 100،000 ريال قطري للشركات الصغيرة والمتوسطة.

**الشركات التي تتكون من 10 موظفين أو أقل، والتي ال يتخطى مردودها السنوي الـ1,000,000 ريال قطري.

† جديد

†† جديد: يسري اعتباًرا من 30 أبريل 2023.

آخر تحديث 7 ديسمبر 2022


