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Schedule of Fees and Charges 
Accounts

Current Accounts

Minimum Balance Charge Free

Overdrawn Account  
(Without Arrangement)

QAR 50 monthly, irrespective 
of the no. of transactions in 
a month

Cash Withdrawal at Branch’s Teller  
(Amounts below QAR 1000)

QAR 10 per Transaction

Cash Withdrawal at Branch’s Teller 
(Amounts QAR 1000 & above)

Free

Closing a Current Account 
(Within the 1st year)

QAR 50 

Closing a Current Account 
(After the 1st year)

Free

Foreign Currency Account
Cash Withdrawal Foreign Currency

1% of amount withdrawn  
– Min QAR 25

Foreign Currency Account
Cash Deposit Foreign Currency

1% of amount deposit  
– Min QAR 25

Al Rabeh Savings Account

Minimum Opening Account QAR 5,000

Minimum Balance Charge Free

Closure of Account  
(Within the 1st year)

QAR 50 

Closure of Account  
(After the 1st year)

Free

Ultra Savings Account

Minimum Opening Account QAR 10,000

Minimum Balance Charge Free 

Closure of Account  
(Within the 1st year)

QAR 50

Closure of Account  
(After the 1st year)

Free

Junior Savings Account

Minimum Opening Account QAR 1,000

Minimum Balance Charge Free 

Closure of Account  
(Within the 1st year)

QAR 50

Closure of Account  
(After the 1st year)

Free

Cash Withdrawal over Teller Two cash withdrawals are 
free in a month; otherwise,     
QAR 10 per month for every 
subsequent withdrawal
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Call Account

Minimum Opening Account QAR 50,000

Closure of Account  
(Within the 1st year)

QAR 50 

Closure of Account  
(After the 1st year)

Free

Term Deposit

Minimum Initial Deposit in 
Qatari Riyals or Other Currencies

QAR 50,000 or equivalent

Early Closure of Deposit 1% discount on the interest 
granted to the customer from 
the date of deposit till the 
date of the breakage

Al Rabeh Saving Certificates

Issue of Duplicate Certificate QAR 100

Cheques

First Cheque Book Free

Next Small Cheque Book
(25 leaves)

QAR 15 per Cheque Book 

Next Big Cheque Book (50 leaves) QAR 18  per Cheque Book

Special Cheque Book (25 leaves) Cost + QAR 15

Special Cheque Book (50 leaves) Cost + QAR 18

Retrieving Old Cheque/Voucher 
(Less than 1 year)

QAR 10 per Cheque                                

Retrieving Old Cheque/Voucher  
(More than 1 year)

QAR 20 per Cheque

Returned Cheques

Returned Cheques  
(Due to insufficient funds)

1st time - QAR 100 

2nd time - QAR 150

3rd time & onwards  
- QAR 300

Returned Cheques  
(Other legally acceptable reasons)

Free

Cheque Clearing/Collection

Collection of Cheques in  
Local Clearing

Free

Collection of Non MICR Cheques 
out of ECC Clearing

0.125% of cheque amount 
(Min QAR 60; Max QAR 365)

Special Collection QAR 50

Fast Collection    QAR 10

Collection of Abroad Cheques in 
Foreign Currency 

0.125% of cheque amount 
(Min QAR 60; Max QAR 365) 
(Plus courier charges: QAR 75) 

Post Dated Cheques Collection  
(For cheques less than 1 year)

QAR 10

Post Dated Cheques Collection  
(For cheques more than 1 year)

QAR 15 

Manager Cheques/Demand Draft

Issuing Managers Cheque QAR 10 per Cheque

Cancellation/Repurchase QAR 50 per Cheque

Stop Payments on Lost Cheques

Per Cheque QAR 25

Per Cheque Book QAR 100

Per Demand Draft QAR 50 + correspondent 
charges, if any for drafts

Standing Orders

Setting Up via Branch QAR 50

Amending via Branch QAR 50

Setting Up via Online Banking Free

Amending via Online Banking Free

Cancellation of Standing Order QAR 25

Unpaid/Insufficient Funds QAR 100 

Balance Order

Setup Fee QAR 50

Cancellation Fee QAR 25

Transfer to Al Rabeh  
Savings Account

Free

Transfer to Junior Savings Account Free

Remittances

Internal Transfer (Within Ahlibank) Free

 Internal Transfer Local Currency
– Within Qatar (for transactions less 
than QAR 100)

60 Dirham

Internal Transfer Local Currency 
– Within Qatar (for transactions 
starting from QAR 100 up to
QAR 1,000,000)

QAR 4

Internal Transfer Local Currency 
– Within Qatar (for transactions 
above QAR 1,000,000)

QAR 6

International Currency QAR 15

Charity Payments (Within Qatar) Free

Correspondent Bank Charges 
for Sender/Remitter

QAR 15 + USD 20 or 
equivalent + other beneficiary 
bank charges, if claimed later

Any Query/Amendments/Call Back 
– Local

QAR 30

Any Query/Amendments/Call Back 
– GCC

QAR 75

Any Query/Amendments/Call Back 
– Rest of the World

QAR 120



Account Statement 

Request for account Statement
(for the 1st time)

Free

Request for account Statement
(after the 1st time)

QAR 10 per Month

Request for Copy of Statement 
(Up to 5 Years)

QAR 10 per Month

Request for Copy of Statement  
(Above 5 Years)

QAR 20 per Month

Dormant Account

Dormant Account QAR 10 monthly per balance 
less than QAR 500
or equivalent in other 
currencies

Other Services

Hold Mail (per Item) QAR 50 monthly

Clearance Letter QAR 25

Certificate of Confirming  
Balance of Account

QAR 25

Attestation of External Signature QAR 10

Liability/No Liability Letter QAR 25 

Foreign Currency Transaction  
via Ahlibank ATM

1% the total amount 
withdrawn

Issuing another certificate based 
on the client's request

QAR 25

كشف الحساب

 طلب نسخة من كشف الحساب
(ألول مرة)

مجانًا

 طلب نسخة من كشف الحساب
(بعد المرة االولى)

10 ريال لكل شهر

 طلب نسخة من كشف الحساب 
(حتى 5 سنوات) 

10 ريال لكل شهر

 طلب نسخة من كشف الحساب 
(ما فوق 5 سنوات)

20 ريال لكل شهر

الحسابات الجامدة

10  ريال شهريًا للرصيد الذي  الحسابات الجامدة 
يقل عن 500 ر.ق أو ما يعادلها 

بالعمالت األخرى

خدمات أخرى

50 ريال شهريًااالحتفاظ بالبريد (للمراسلة الواحدة)

25 ريالإصدار خطاب إخالء طرف

25 ريالإصدار شهادة تأكيد رصيد الحساب

10 ريالتصديق توقيع خارجي

25 ريالشهادة مديونية / إبراء ذمة

السحب بالعملة األجنبية من شبكة الصراف 
اآللي للبنك األهلي

1% من إجمالي المبلغ 
المسحوب 

25 ريالإصدار شهادة اخرى بناء علي طلب العميل 

ُتطبق الشروط واألحكام. 

يرجى كذلك اإلطالع على: 

الكتيب الخاص بالحسابات  •

كتيب الشروط واألحكام الخاص بالحسابات  •

 ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني

 ahlibank.com.qa أو اإلتصال بنا على 5222 4420 974+

Terms and Conditions apply

Please also refer to our: 
•	 ‘Account’	brochure	

•	 ‘Account	terms	and	conditions’	brochure	

For	further	information	please	also	visit 
ahlibank.com.qa	or	call	us	on	+974	4420	5222



إيقاف شيكات مفقودة

25 ريالللشيك الواحد

100 رياللكل دفتر شيكات

50 ريال + رسوم المراسل، أن وجدتلشيك مصرفي

التعليمات المستديمة

طلب تعليمات مستديمة 
– عن طريق الفرع

50 ريال

تعديل تعليمات مستديمة 
– عن طريق الفرع

50 ريال

طلب تعليمات مستديمة 
– عن طريق االنترنت المصرفي

مجانًا

تعديل تعليمات مستديمة
 – عن طريق االنترنت المصرفي

مجانًا

25 ريالرسوم الغاء التعليمات المستديمة

100 ريالعدم دفع / رصيد غير كاف

تحويل آلي للرصيد بتعليمات مستديمة

50 ريالرسوم إعداد

25 ريالرسوم إلغاء

مجانًارسوم تحويل آلي لحساب توفير الرابح

مجانًارسوم تحويل آلي لحساب توفير جونيور

التحويالت

مجانًاتحويل داخلي (داخل البنك األهلي)

تحويل من بنك آلخر بالعملة المحلية  - 
داخل قطر ( للعمليات أقل من 100 ريال)

60 درهم

تحويل من بنك آلخر بالعملة المحلية  - 
داخل قطر (للعمليات من 100 ريال حتى 

1,000,000 ريال)  

4 ريال

تحويل من بنك آلخر بالعملة المحلية  
- داخل قطر ( للعمليات أكثر من 

1,000,000 ريال)

6 ريال

15 ريالدوليًا

بالعملة المحلية لجهات خيرية
 (داخل قطر)

مجانًا

عمولة البنك المراسل - من حساب 
المرسل / المحول 

15 ريال + 20 دوالر أمريكي أو ما 
يعادله + أي رسوم أخرى قد تستجد 

كمطالبة من البنك المراسل 

استعالم/ تعديل/ طلب الغاء  عن حوالة 
- محلية

30 ريال

استعالم/ تعديل/ طلب الغاء عن حوالة - 
دول مجلس التعاون الخليجي

75 ريال

استعالم/ تعديل/ طلب الغاء عن حوالة – 
باقي دول العالم

120 ريال

الحسابات تحت الطلب

50٫000 ريالالحد األدنى لفتح الحساب

50 ريالرسوم إغالق الحساب (خالل السنة األولى)

مجانًارسوم إغالق الحساب (بعد السنة األولى)

حسابات الودائع اآلجلة

الحد األدنى للوديعة المبدئية بالريال 
القطري أو ما يعادلها بالعمالت األخرى

50٫000 ريال

خصم 1% من الفائدة الممنوحة كسر الوديعة قبل تاريخ استحقاقها
للعميل من تاريخ االيداع الي تاريخ 

الكسر 

شهادات توفير الرابح

100 ريالإصدار شهادة أخرى - بدل فاقد

الشيكات

مجانًاأول دفتر شيكات عند فتح الحساب

15 ريال لكل دفتردفتر شيكات صغير الحق (25 ورقة)

 18 ريال لكل دفتردفتر شيكات كبير الحق (50 ورقة)

دفتر شيكات خاص حسب رغبة العميل 
(25 ورقة)

التكلفة الفعلية + 15 ريال

دفتر شيكات خاص حسب رغبة العميل
(50 ورقة)   

التكلفة الفعلية + 18  ريال

 طلب نسخة من شيكات سبق دفعها 
(مدة تقل عن عام واحد)

10 ريال (للشيك الواحد)

 طلب نسخة من شيكات سبق دفعها 
 (مدة تز يد عن عام واحد)

20 ريال (للشيك الواحد)

الشيكات المرتجعة

 رسوم ارتجاع الشيك
(عدم كفاية الرصيد)

للمرة األولى: 100 ريال

للمرة الثانية: 150 ريال

للمرة الثالثة و ما يتبعه: 300 ريال

 رسوم ارتجاع الشيك
 (ألسباب أخرى مقبولة قانونيًا)

مجانًا

المقاصة وتحصيل الشيكات محليًا

مجانًاتحصيل الشيكات في المقاصة الداخلية

تحصيل شيكات غير ممغنطة خارج 
المقاصة الداخلية

0٫125% من قيمة المبلغ (بحد أدنى 
60 ريال، بحد أقصى 365 ريال)

 50 ريالتحصيل خاص

10 ريالتحصيل سريع

0٫125% من قيمة المبلغ (بحد أدنى تحصيل شيكات خارجية بعمالت أجنبية
60 ريال، بحد أقصى 365 ريال). 

(باإلضافة إلى رسوم المحصل 75 
ريال)

 تحصيل شيكات مؤجلة 
(للشيكات أقل من عام)

10 ريال (للشيك الواحد)

 تحصيل شيكات مؤجلة 
(للشيكات أكثر من عام)

15 ريال (للشيك الواحد)

الشيكات المصرفية

10 ريال (للشيك الواحد)إصدار شيك مصرفي

50 ريال (للشيك الواحد)إلغاء / إعادة شراء



جدول الرسوم والعموالت  
 حسابات

الحسابات الجارية

مجانًارسوم الحد األدنى للرصيد

"كشف الحساب" سحب على المكشوف 
(بدون ترتيب مسبق)

50 ريال خالل الشهر

سحب نقدي من خالل أمين صندوق الفرع
(للمبالغ أقل من 1000 ريال)   

10 ريال (لكل معاملة)

سحب نقدي من خالل أمين صندوق الفرع 
(للمبالغ 1000 ريال ومافوق) 

مجانًا

 رسوم إغالق الحساب الجاري 
(خالل السنة األولى)

50 ريال

 رسوم إغالق الحساب الجاري 
(بعد السنة األولى)

مجانًا

سحب نقدي لعملة أجنبية من حساب 
بالعملة االجنبية 

 1% من المبلغ المسحوب 
–  بحد أدنى 25 ريال

إيداع نقدي لعملة أجنبية لحساب بالعملة 
االجنبية

 1% من المبلغ المودع
 –  بحد أدني 25 ريال

حسابات توفير الرابح

5٫000 ريالالحد األدنى لفتح الحساب

مجانًارسوم الحد األدنى للرصيد

 رسوم إغالق حساب التوفير 
(خالل السنة األولى)

50 ريال 

 رسوم إغالق حساب التوفير
(بعد السنة األولى)

مجانًا

حسابات توفير ألترا

10٫000 ريالالحد األدنى لفتح الحساب

مجانًارسوم الحد األدنى للرصيد

50 ريالرسوم إغالق الحساب (خالل السنة األولى)

مجانًارسوم إغالق الحساب (بعد السنة األولى)

حسابات توفير جونيور

1٫000 ريالالحد األدنى لفتح الحساب

مجانًارسوم الحد األدنى للرصيد

50 ريالرسوم إغالق الحساب (خالل السنة األولى)

مجانًارسوم إغالق الحساب (بعد السنة األولى)

مجانًا ألول معاملتين سحب نقدي سحب نقدي من الصندوق
خالل الشهر، وما يزيد عن ذلك، 10 
ريال على كل معاملة سحب نقدي 

في نفس الشهر



 حسابات
الرسوم والعموالت
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