حسابات
الرسوم والعموالت

كشف الحساب
طلب نسخة من كشف الحساب
(ألول مرة)

ً
مجانا

طلب نسخة من كشف الحساب
(حتى  5سنوات)

 10ريال لكل شهر

طلب نسخة من كشف الحساب
(ما فوق  5سنوات)

 20ريال لكل شهر

الحسابات الجامدة
ً
شهريا للرصيد الذي
 10ريال
يقل عن  500ر.ق أو ما يعادلها
بالعمالت األخرى

الحسابات الجامدة

صندوق األمانات
ً
سنويا
صندوق أمانات صغير -

 ٧٥٠ريال

ً
سنويا
صندوق أمانات متوسط الحجم -

 ١٠٠٠ريال

ً
سنويا
صندوق أمانات كبير الحجم -

 ١٥٠٠ريال

استبدال المفتاح  -إذا لزم األمر

 ٢٢٠ريال

كسر صندوق األمانات  -إذا لزم األمر

 ٥٠٠ريال

تركيب القفل الجديد  -إذا لزم األمر

 ١٥٠٠ريال

مبلغ تأمين صندوق األمانات  -قابلة
لإلسترجاع

 ١٥٠٠ريال

خدمات أخرى
اإلحتفاظ بالبريد (للمراسلة الواحدة)

ً
شهريا
 50ريال

إصدار خطاب إخالء طرف

 25ريال

إصدار شهادة تأكيد رصيد الحساب

 25ريال

تصديق توقيع خارجي

 10ريال

إصدار شهادة مديونية  /إبراء ذمة  /شهادة
اخرى بناء على طلب العميل

 25ريال

السحب بالعملة األجنبية من شبكة الصراف
اآللي للبنك األهلي

 %1من إجمالي المبلغ
المسحوب

تُ طبق الشروط واألحكام.

يرجى كذلك اإلطالع على:

• الكتيب الخاص بالحسابات

• كتيب الشروط واألحكام الخاص بالحسابات
ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني
 ahlibank.com.qaأو اإلتصال بنا على +974 4420 5222

إيقاف شيكات مفقودة
 25ريال

للشيك الواحد

لكل دفتر شيكات

 100ريال

لشيك مصرفي

 50ريال  +رسوم المراسل ،إن وجدت
التعليمات المستديمة

طلب تعليمات مستديمة
– عن طريق الفرع

 50ريال

تعديل تعليمات مستديمة
– عن طريق الفرع

 50ريال

طلب تعليمات مستديمة
– عن طريق اإلنترنت المصرفي

ً
مجانا

تعديل تعليمات مستديمة
– عن طريق اإلنترنت المصرفي

ً
مجانا

رسوم الغاء التعليمات المستديمة

 25ريال

عدم دفع  /رصيد غير كاف

ً
شهريا
 100ريال

تحويل آلي للرصيد بتعليمات مستديمة
رسوم إعداد

 50ريال

رسوم إلغاء

 25ريال

رسوم إعداد تحويل آلي لحساب
توفير الرابح

ً
مجانا

رسوم إعداد تحويل آلي لحساب
توفير جونيور

ً
مجانا
التحويالت

تحويل داخلي (داخل البنك األهلي)

ً
مجانا

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

 60درهم

تحويل من بنك آلخر بالعملة المحلية -
داخل قطر (للعمليات من  100ريال حتى
 1,000,000ريال)

 4ريال

تحويل من بنك آلخر بالعملة المحلية
 داخل قطر ( للعمليات أكثر من 1,000,000ريال)

 6ريال

تحويل دولي

 15ريال

بالعملة المحلية لجهات خيرية
(داخل قطر)

ً
مجانا

عمولة البنك المراسل  -من حساب
المرسل  /المحول

 20دوالر أمريكي أو ما يعادله  +أي
رسوم أخرى قد تستجد كمطالبة من
البنك المراسل

استعالم /تعديل /طلب الغاء عن حوالة
 -محلية

 30ريال

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

 75ريال

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

 120ريال

الحد األدنى لفتح الحساب

الحسابات تحت الطلب

رسوم إغالق الحساب (خالل السنة األولى)
رسوم إغالق الحساب (بعد السنة األولى)

 ٥٠٫٠٠٠ريال
 50ريال
ً
مجانا

حسابات الودائع اآلجلة

الحد األدنى للوديعة المبدئية بالريال
القطري أو ما يعادلها بالعمالت األخرى

 ٥٠٫٠٠٠ريال

كسر الوديعة قبل تاريخ استحقاقها

خصم  %1من الفائدة الممنوحة
للعميل من تاريخ اإليداع إلى تاريخ
الكسر

شهادات توفير الرابح

إصدار شهادة أخرى  -بدل فاقد

أول دفتر شيكات عند فتح الحساب

الشيكات

 100ريال
ً
مجانا
 10أوراق

دفتر شيكات صغير الحق ( 25ورقة)

 ١٥ريال لكل دفتر

دفتر شيكات كبير الحق ( 50ورقة)

 18ريال لكل دفتر

دفتر شيكات خاص حسب رغبة العميل
( 25ورقة)

التكلفة الفعلية  ١٥ +ريال

دفتر شيكات خاص حسب رغبة العميل
( 50ورقة)			
طلب نسخة من شيكات سبق دفعها
(مدة تقل عن عام واحد)

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

التكلفة الفعلية  18 +ريال
 10ريال (للشيك الواحد)
 20ريال (للشيك الواحد)

الشيكات المرتجعة

للمرة األولى 100 :ريال

رسوم إرتجاع الشيك
(عدم كفاية الرصيد)

للمرة الثانية 150 :ريال

رسوم إرتجاع الشيك
ً
قانونيا)
(ألسباب أخرى مقبولة

للمرة الثالثة و ما يتبعه 300 :ريال
ً
مجانا

ً
محليا
المقاصة وتحصيل الشيكات

تحصيل الشيكات في المقاصة الداخلية

ً
مجانا

تحصيل خاص

 50ريال

تحصيل شيكات غير ممغنطة خارج
المقاصة الداخلية
تحصيل سريع

 %0.125من قيمة المبلغ (بحد أدنى
 60ريال ،بحد أقصى  365ريال)
 10ريال

تحصيل شيكات خارجية بعمالت أجنبية

 %0.125من قيمة المبلغ (بحد أدنى
 60ريال ،بحد أقصى  365ريال).
(باإلضافة إلى رسوم المحصل 75
ريال)

تحصيل شيكات مؤجلة
(للشيكات أكثر من عام)

 15ريال (للشيك الواحد)

تحصيل شيكات مؤجلة
(للشيكات أقل من عام)

 10ريال (للشيك الواحد)

الشيكات المصرفية

إصدار شيك مصرفي

 ١٠ريال (للشيك الواحد)

إلغاء  /إعادة شراء

 50ريال (للشيك الواحد)

جدول الرسوم والعموالت
حسابات
الحسابات الجارية
رسوم الحد األدنى للرصيد

ً
مجانا

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

 %10علي المبلغ المدين خالل الشهر
بحد أدنى  10ريال

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

 10ريال (لكل معاملة)

سحب نقدي من خالل أمين صندوق الفرع
(للمبالغ  1000ريال ومافوق)
رسوم إغالق الحساب الجاري
(خالل السنة األولى)

ً
مجانا
 50ريال
ً
مجانا

رسوم إغالق الحساب الجاري
(بعد السنة األولى)
سحب نقدي لعملة أجنبية من حساب
بالعملة األجنبية

 %1من المبلغ المسحوب
– بحد أدنى  5دوالر أمريكي أو
ما يعادلها بالريال القطري

إيداع نقدي لعملة أجنبية لحساب بالعملة
األجنبية

 %1من المبلغ المودع
– بحد أدنى  5دوالر أمريكي أو
ما يعادلها بالريال القطري

حسابات توفير الرابح
الحد األدنى لرصيد فتح الحساب
رسوم الحد األدنى للرصيد
رسوم إغالق حساب التوفير
(خالل السنة األولى)

 5٫٠٠٠ريال
ً
مجانا

 50ريال
ً
مجانا

رسوم إغالق حساب التوفير
(بعد السنة األولى)

حسابات توفير ألترا
الحد األدنى لرصيد فتح الحساب
رسوم الحد األدنى للرصيد
رسوم إغالق الحساب (خالل السنة األولى)
رسوم إغالق الحساب (بعد السنة األولى)

 ١٠٫٠٠٠ريال
ً
مجانا

 50ريال
ً
مجانا

حسابات توفير جونيور
الحد األدنى لرصيد فتح الحساب

 ١٫٠٠٠ريال

رسوم إغالق الحساب (خالل السنة األولى)

 50ريال

رسوم الحد األدنى للرصيد
رسوم إغالق الحساب (بعد السنة األولى)
سحب نقدي من الصندوق

ً
مجانا

ً
مجانا

ً
مجانا ألول معاملتين سحب نقدي
خالل الشهر ،وما يزيد عن ذلك10 ،
ريال على كل معاملة سحب نقدي
في نفس الشهر

