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Schedule of Fees and Charges 
Premium Banking 

Premium Accounts
Minimum average relationship 
income/balance in deposits or 
investments with Ahlibank

Monthly Income: QAR 35,000

Balance in Deposits: QAR 
500,000 (or equivalent in 
foreign currency)

Monthly charge if the average 
balance falls below the minimum 
required

QAR 250 (or equivalent in 
foreign currency)

Cancellation of Premium status 
(within 12 months of account 
opening/conversion)

QAR 50

Overdrawn Account 
(Without Arrangement)

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

Foreign Currency cash withdrawal 1% of amount withdrawn 
– Min QAR 25

Foreign Currency cash deposit 1% of amount deposit 
– Min QAR 25

Al Rabeh Savings Account
Minimum daily balance required for 
interest accrual

QAR 2,500

Ultra Savings Account 
Minimum opening balance required QAR 10,000
Minimum daily balance required for 
interest accrual

QAR 10,000

Call Account 
Minimum opening balance required QAR 50,000

Term Deposit
Minimum opening balance required QAR 50,000
Early Closure of Deposit 1% from the date of deposit 

till breakage date or QAR 50 
whichever is higher

Al Rabeh Saving Certificates
Issue of Duplicate Certificate QAR 100

Cheques
Premium Cheque Book Free 

(for the first 3 Cheque Books)
Small Premium Cheque Book (10 
leaves)

QAR 10 per Cheque Book 

Special Cheque Book Cost + QAR 20
Issuance of Counter Cheque 
(Amounts below QAR 1000)

QAR 10 per Cheque

Issuance of Counter Cheque 
(Amounts QAR 1000 & above)

Free  

Registered Mail Dispatch Charges 
(Within Qatar)

QAR 25

Retrieving Old Cheque/Voucher 
(Less than 1 year)

QAR 10 per Cheque                               

Retrieving Old Cheque/Voucher  
(More than 1 year)

QAR 20 per Cheque
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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
Collection Foreign in Currency 
Abroad Cheques

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 QAR 25
Cancellation/Repurchase QAR 50

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 from Current Account to 
Al Rabeh Savings Account

Free

Setting Up via Banch QAR 50
Amending via Branch QAR 50
Setting Up via Online Banking Free
Amending via Online Banking Free
Cancellation Standing Order QAR 25
Unpaid/Insufficient Funds QAR 100 

Balance Order
Setup Fee QAR 50
Cancellation Fee QAR 25

Remittances
Internal Transfer
(Within Ahlibank)

Free

Local Currency (Within Qatar) QAR 10
International Currency QAR 15
Charity Payments (Within Qatar) Free
Correspondent Charges for 
Account of Remitter

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

Fees & Charges-Premium.indd   4 7/13/15   2:14 PM



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 Standard Statement 
Frequency

Free

Request for Non-standard 
Statement Frequency

QAR 10 per statement 

Request for Copy of Statement 
(Up to 5 Years)

QAR 10 per statement 

Request for Copy of Statement  
(Above 5 Years)

QAR 20 per statement 

Request a Bank Stamped Account 
Statement 

QAR 10

Safe Deposit Lockers
Rental Cost of Small Box  
(A Group)

QAR 100 per quarter

Rental Cost of Medium Box 
(B Group)

QAR 150 per quarter

Rental Cost of Large Box  
(C Group) 

QAR 200 per quarter

Rental Cost of X Large Box  
(D Group)

QAR 250 per quarter

Insurance  
(Refundable at the time of closure)

QAR 500

Breaking the Safety Box QAR 1,500
Dormant Accounts

Dormant Account (not active for 
more than 6 months)

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

Platinum Debit Cards
Primary Card Annual Fees Free
Supplementary Card QAR 50
Daily Cash Limits QAR 75,000 
Daily Purchase Limits QAR 150,000 
Debit Card Replacement Free
PIN Re-issue  
- at Customer Request

Free

Debit Card not collected for more 
than one month

QAR 25

Copy of Sales Voucher QAR 50
Usage Fees in Qatar at Ahlibank ATM

Cash Withdrawal Free
Balance Enquiry Free
Mini-statement Free
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Usage Fees in Qatar at non-Ahlibank ATM 
Cash Withdrawal Free
Balance Enquiry Free

Usage Fees at GCC Net ATM 
Cash Withdrawal Free
Balance Enquiry Free

Usage Fees at International ATM (Outside Qatar) 
Cash Withdrawal QAR 15
Balance Enquiry Free

Credit Cards
Visa Premium Signature

Primary Card  
Annual Fees for the 1st year

Free 

Primary Card Renewal Fees Free, if spent min. of QAR 
50,000 in previous year else 
QAR 700 yearly

All Supplementary Cards 
Annual Fees for the 1st year

Free

All Supplementary Cards  
Renewal Fees

Free

Signature Card  
closed before 1 year

QAR 700

Replacement Card Free 
Temporary Limit Increase QAR 100
PIN Re-issue Free 
Cash Advance Fee 5%, Minimum QAR 15 
Monthly Interest rate 1% monthly
Processing Fee for  
non-QAR Transaction

0%

Late Payment Interest 0.25% monthly
Minimum Payment Due 3% or QAR 100  

(whichever is higher)
Credit Shield* 0.59% of the outstanding 

balance at billing cycle
Travel  Insurance** Free
Purchase Protection Free
Copy of Sales Voucher QAR 50 (charge back)
Non–collection of Credit Card for 
more than one month

QAR 50

Stop/Stolen Credit Card QAR 25
Easy Payment Plan (EPP) 
Processing Fee

QAR 20

Easy Payment Plan (EPP) 
Cancellation Fee

QAR 20 + due interest

Easy Payment Plan (EPP) 
Amendment Fee

QAR 20

Easy Payment Plan (EPP) Early 
settlement Fee

QAR 20
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Credit Card Statement 
Request for Standard Credit Card 
Statement Frequency via Branches

Free

Request for Non-standard Credit 
Card statement Frequency via 
Branches

QAR 10 per statement 

Salary Advance 
Salary Advance Fees QAR 3 for every QAR 100 

withdrawn or nearest to QAR 
100

Overdraft
O/D Temporary Increase Free
Processing Fee - New TODs QAR 50 monthly irrespective 

of no. of transactions in a 
month

Overlimit Fee QAR 50 monthly
Personal Loan 

Interest Rate Preferential interest rate
Processing Fee Free
Early Settlement Fee (against term 
deposit or post dated cheques)

1% of total outstanding

Early Settlement Fee (against salary) Free
Partial Settlement Fee (against term 
deposit or post dated cheques)

1% of settled amount

Partial Settlement Fee  
(against salary)

Free

Top-up Fee Free
Rescheduling Fee Free
Instalment Deferment Fee QAR 50 per deferment
Credit Life Insurance 0.05% of the total outsanding 

(New loan & Top-up)
Late Payment Fees QAR 100 per installment 
Liability/No Liability QAR 25 

Auto Loan
Interest Rate Preferential interest rate
Processing Fee Free
Early Settlement Fee (against term 
deposit or post dated cheques)

1% of remaining balance

Early Settlement Fee  
(against salary)

Free

Partial Settlement Fee (against  
term deposit or post dated 
cheques)

1% of settled amount

Partial Settlement Fee  
(against salary)

Free

Rescheduling Fee Free
Deferment Fee QAR 50 every deferment
Loan Cancelled after Legal 
Purchase Order Issued

QAR 500

Exit Permit to Customs Department QAR 100
Late Payment Fees QAR 100 per each Installment 
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E-Channels
Contact Centre Service 
Registration

Free

Online/Mobile Banking Service 
Registration

Free

Enquiries on Account Balance and 
Transactions

Free

Enquiries on Credit Card Accounts Free
Request/Print for Non 
-standard Account Statement 
Frequency

Free

Request/Print for Non-standard 
Credit Card Statement Frequency 

Free

Request Small Premium Cheque 
Book (10 leaves)

QAR 10  
per Premium Cheque Book 

Internal Transfer 
(Within Ahlibank)

Free

Local Currency (Within Qatar) QAR 10 
International Currency Transfer QAR 15
Credit Card Payments Free
Setting Up Standing Orders Free
Utility Bill Payment 
-  Kahramaa/Ooredoo

Free

SMS Banking (no longer available for new customers) 
SMS Banking Service Registration Free
Push and Pull SMS*** Free*

Other Services
Hold Mail QAR 50 monthly
Clearance Letter QAR 25
Certificate of Balance QAR 25
Attestation of Signature QAR 10
Liability/No Liability Letter QAR 25 
Foreign Currency Transaction via 
Ahlibank ATM

QAR 10 per transaction

Ooredoo Bill Payment via Branch QAR 5 per bill

Terms and Conditions apply

Please also refer to our: 
• ‘Premium Banking’ brochure 

• ‘Premium Banking terms and conditions’ brochure 

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

*Please refer to Credit Shield Coverage on the Bank Website
**Please refer to Travel Insurance Policy on the Bank Website
***Excluding telecom provider charge for pull services                                                            
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الخدمات االلكترونية

مجانًاالتسجيل بخدمات مركز االتصاالت

مجانًاالتسجيل باالنترنت/ الجوال المصرفي

استفسارات عن رصيد الحساب و 
المعامالت

مجانًا

مجانًااستفسارات عن حسابات البطاقة االئتمانية

طلب نسخة من كشف الحساب لعدة 
مرات

مجانًا

طلب نسخة من كشف البطاقة االئتمانية 
لعدة مرات

مجانًا

طلب دفتر شيكات بريميوم صغير (10 
شيكات)

10 ريال لكل دفتر شيكات بريميوم

مجانًاتحويل داخلي (داخل البنك األهلي)

10 ريالتحويل بالعملة المحلية (داخل قطر)

15 ريالتحويل دوليًا

مجانًادفعات البطاقة االئتمانية

مجانًاطلب تعليمات مستديمة 

تسديد فواتير الخدمات العامة 
Ooredoo /كهرماء -

مجانًا

الخدمة المصرفية عبر الرسائل القصيرة )غير متاحة للعمالء الجدد(

التسجيل بالخدمة المصرفية 
عبر الرسائل القصيرة

مجانًا

*** Pull و Push مجانًا*رسائل

خدمات أخرى

50 ريال شهريًااالحتفاظ بالبريد

25 ريالإصدار خطاب إخالء طرف

25 ريالإصدار شهادة رصيد

10 ريالتصديق توقيع

25 ريالشهادة مديونية / إبراء ذمة

السحب بالعملة األجنبية من شبكة 
الصراف اآللي للبنك األهلي

10 ريال لكل معاملة

5 ريال لكل فاتورةتسديد فواتيرOoredoo – عن طريق الفرع

*يرجي االطالع على التغطية التأمينية بدرع الحماية االئتماني عبر الموقع 
االلكتروني للبنك

**يرجي االطالع على بوليصة تأمين السفر عبر الموقع االلكتروني للبنك
pull غير شاملة رسوم شركة االتصاالت لخدمة الرسائل***

ُتطبق الشروط واألحكام. 
يرجى كذلك اإلطالع على: 

الكتيب الخاصة بالبطاقات  •
كتيب الشروط واألحكام الخاصة بالبطاقات  •

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني
ahlibank.com.qa أو اإلتصال بنا على 5222 4420 974+

*Please refer to Credit Shield Coverage on the Bank Website
**Please refer to Travel Insurance Policy on the Bank Website
***Excluding telecom provider charge for pull services                                                            
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20 ريالرسوم إعداد خطة الدفع الميسرة

20 ريال + الفوائد المستحقةرسوم إلغاء خطة الدفع الميسرة

20 ريالرسوم تعديل خطة الدفع الميسرة

20 ريالرسوم سداد مبكر خطة الدفع الميسرة

كشف البطاقة االئتمانية

طلب نسخة من كشف البطاقة االئتمانية 
ألول مرة - عن طريق الفرع

مجانًا

طلب نسخة من كشف البطاقة االئتمانية 
لعدة مرات - عن طريق الفرع

10 ريال لكل كشف

خدمة سحب الراتب مقدمًا

3 ريال عن كل عملية سحب بقيمة رسوم سحب الراتب مقدمًا 
100 ريال او ألقرب 100 ريال قطري

السحب على المكشوف
مجانًازيادة حد السحب على المكشوف

50 ريال شهريًارسوم معاملة جديدة
50 ريال شهريًارسم تجاوز الرصيد

القروض الشخصية
سعر فائدة تفضيليسعر الفائدة

مجانًارسوم المعاملة

رسم سداد مبكر (مقابل وديعة أو شيكات 
مؤرخة بتواريخ الحقة)

1% من الرصيد المستحق

مجانًارسم سداد مبكر (مقابل الراتب)
رسم السداد الجزئي (مقابل وديعة أو 

شيكات مؤرخة بتواريخ الحقة)
1% من الدفعة المسددة

مجانًارسم السداد الجزئي (مقابل الراتب)
مجانًارسم زيادة مبلغ القرض الحالي 

مجانًارسم إعادة جدولة القرض
50 ريال لكل تأجيلرسم تأجيل القسط

 0.05% من الرصيد المستحق التأمين على الحياة عبر االئتمان
(الجديد و االضافات)

100 ريال عن كل قسطرسوم تأخير القسط
25 ريالشهادة مديونية / إبراء ذمة

قروض السيارات
سعر فائدة تفضيليسعر الفائدة

مجانًارسوم المعاملة
رسم سداد مبكر (مقابل وديعة أو شيكات 

مؤرخة بتواريخ الحقة)
1% من الرصيد المتبقي

مجانًارسم سداد مبكر (مقابل الراتب)
رسم السداد الجزئي (مقابل وديعة أو 

شيكات مؤرخة بتواريخ الحقة)
1% من المبلغ المسدد

مجانًارسم السداد الجزئي (مقابل الراتب)
مجانًارسم إعادة جدولة القرض

50 ريال لكل تأجيلرسم تأجيل القسط
500 ريالإلغاء القرض بعد إصدار أمر الشراء

100 ريالتصريح خروج موجه إلدارة الجمارك
100 ريال عن كل قسطرسوم تأخير القسط

25 ريالإيقاف بطاقة االئتمان
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مجانًاإصدار بدل فاقد للرقم السري

عدم استالم بطاقة الخصم المباشر بعد 
مرور شهر من تاريخ إصدارها

25 ريال

50 ريال نسخة عن فاتورة البيع

رسم استخدام في جهاز الصراف اآللي للبنك األهلي

مجانًاالسحب النقدي

مجانًااالستعالم عن الرصيد

مجانًاكشف حساب مصغر

رسم استخدام في غير جهاز الصراف اآللي للبنك األهلي

مجانًاالسحب النقدي

مجانًااالستعالم عن الرصيد

  في دول مجلس التعاون الخليجي على أجهزة الصراف اآللي 
لشبكة دول مجلس التعاون

مجانًاالسحب النقدي

مجانًااالستعالم عن الرصيد

دوليًا على أجهزة الصراف اآللي )خارج دولة قطر(

15 ريالالسحب النقدي

مجانًااالستعالم عن الرصيد

البطاقات االئتمانية

فيزا بريميوم سيغنتشر

الرسوم السنوية للبطاقة األساسية للسنة 
األولي

مجانًا

مجانًا في حال إنفاق 50,000 ريال رسوم التجديد للبطاقة األساسية
كحد أدنى في العام المنصرم (خالف 

ذلك 700 ريال سنويًا)

الرسوم السنوية للبطاقات اإلضافية 
للسنة األولي

مجانا

مجانارسوم التجديد للبطاقات اإلضافية

إيقاف بطاقة سيغنتشر قبل مرور عام 
كامل من السنة األولي

700 ريال

مجانًا رسم استبدال البطاقة

100 ريالزيادة مؤقتة للرصيد

مجانًا إصدار رقم سري جديد

5% بحد أدني 15 ريالمعدل الفائدة على السحوبات النقدية

 1%شهريًامعدل الفائدة الشهرية

صفر%رسوم التعامالت بغير الريال القطري 

0.25% شهريًافائدة السداد المتأخر

3% أو 100 ريال (أيهما أعلي)الحد االدني للدفعة المستحقة

0.59% من الرصيد المستحق عند درع الحماية االئتماني*
دورة سداد الفواتير

مجانًاتأمين السفر**

مجانًاضمان تغطية المشتر يات

50 ريال (تكلفة تحميل)نسخة عن فاتورة البيع

عدم استالم البطاقة االئتمانية بعد مرور 
شهر من تاريخ إصدارها

50 ريال

25 ريالإيقاف بطاقة االئتمان
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التحويالت

مجانًاتحويل داخلي (داخل البنك األهلي)

10 ريالبالعملة المحلية (داخل قطر)

15 ريالدوليًا

مجانًابالعملة المحلية لجهات خيرية (داخل قطر)

15 ريال + 20 دوالر أمريكي أو ما رسوم المرسل لحساب من المحول
يعادله + أي رسوم أخرى من البنك 
المستفيد، إذا ادعى في وقت الحق

استعالم/ تعديل/ طلب رجوع  عن حوالة 
- محلية

30 ريال

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

75 ريال

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

120 ريال

كشف الحساب

مجانًاطلب نسخة من كشف الحساب ألول مرة

طلب نسخة من كشف الحساب لعدة 
مرات

10 ريال لكل كشف

طلب نسخة من كشف الحساب 
(حتى 5 سنوات) 

10 ريال لكل كشف

طلب نسخة من كشف الحساب 
(ما فوق 5 سنوات)

20 ريال لكل كشف

10 ريالختم كشف الحساب

صناديق حفظ األمانات

100 ريال كل ثالثة اشهررسم إيجار صندوق صغير مجموعة ›أ‹

 رسم إيجار صندوق متوسط/ عادي 
مجموعة 'ب' 

150 ريال كل ثالثة اشهر

200 ريال كل ثالثة اشهررسم إيجار صندوق كبير مجموعة 'ج' 

250 ريال كل ثالثة اشهررسم إيجار صندوق كبير جدًا مجموعة 'د' 

 تأمين الصندوق 
(تسترد عند كسر الصندوق و فتحه)

500 ريال

1500 ريالرسوم كسر الصندوق و فتحه

الحسابات الجامدة

 الحسابات الجامدة 
(غير مفعل لمدة تزيد عن 6 أشهر)

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

األخرى

بطاقات الخصم المباشر بالتينيوم

الرسوم السنوية للبطاقة األساسية للسنة 
األولي

مجانًا

50 ريال بطاقة إضافية

75,000 ريالالحد األقصي للسحب النقدي اليومي 

150,000 ريالالحد األقصي للشراء اليومي 

مجانًارسم استبدال بطاقة الخصم المباشر
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طلب نسخة من شيكات سبق دفعها (مدة 
تقل عن عام واحد)

10 ريال 

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

20 ريال 

الشيكات المرتجعة

 رسوم ارتجاع الشيك 
(عدم كفاية الرصيد)

للمرة األولي: 100 ريال

للمرة الثانية: 150 ريال

للمرة الثالثة و ما يتبعه: 300 ريال

 رسوم ارتجاع الشيك 
(ألسباب أخرى مقبولة قانونيًا)

مجانا

المقاصة و تحصيل الشيكات محليًا

مجاناتحصيل الشيكات في المقاصة الداخلية

تحصيل شيكات غير ممغنطة خارج 
المقاصة الداخلية

0.125% من قيمة المبلغ (بحد أدني 
60 ريال، بحد أقصي 365 ريال)

 50 ريالتحصيل خاص

0.125% من قيمة المبلغ (بحد أدني تحصيل شيكات خارجية بعمالت أجنبية
60 ريال، بحد أقصي 365 ريال). 

(باإلضافة إلي رسوم المحصل 75 
ريال)

 تحصيل شيكات مؤجلة 
(للشيكات أقل من عام)

10 ريال

 تحصيل شيكات مؤجلة 
(للشيكات أكثر من عام)

15 ريال 

الشيكات المصرفية

25 ريالإصدار

50 ريالإلغاء / إعادة شراء

إيقاف شيكات مفقودة

25 رياللكل شيك

100 رياللكل دفتر شيكات

50 ريال + رسوم المراسل، أن وجدتلشيك مصرفي

التعليمات المستديمة

طلب تعليمات مستديمة 
– من حساب الجاري لحساب توفير الرابح

مجانًا

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 إلغاء التعليمات المستديمة

100 ريالعدم دفع / رصيد غير كاف

تحويل آلي للرصيد بتعليمات مستديمة

50 ريالرسوم إعداد

25 ريالرسوم إلغاء
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جدول الرسوم والعموالت  
الخدمات المصرفية بريميوم

حسابات بريميوم

الحد األدني لمتوسط رصيد العالقة في 
شكل راتب شهري/ ودائع أو استثمارات 

في البنك األهلي

الراتب الشهري: 35,000 ريال

 رصيد الودائع: 500,000 ريال 
(أو ما يعادله بالعمالت االجنبية)

الرسوم الشهرية في حال انخفاض 
متوسط الرصيد إلى ما دون الحد األدنى 

المطلوب

 250 ريال 
(أو ما يعادله بالعمالت االجنبية)

إلغاء خدمة بريميوم (خالل 12 شهر من 
فتح الحساب/ التحويل)

50 ريال

»كشف الحساب« سحب على المكشوف 
(بدون ترتيب مسبق)

50 ريال خالل الشهر

 1% من المبلغ المسحوب سحب نقدي لعملة أجنبية 
–  بحد أدني 25 ريال

 1% من المبلغ المسحوب إيداع نقدي لعملة أجنبية
–  بحد أدني 25 ريال

حساب توفير الرابح

الحد األدني ألقل رصيد مطلوب خالل 
الشهر الستحقاق الفائدة 

2,500 ريال

حساب توفير آلترا

10,000 ريالالحد األدني للرصيد االفتتاحي المطلوب

الحد األدني ألقل رصيد مطلوب خالل 
الشهر الستحقاق الفائدة 

10,000 ريال

حساب تحت الطلب

50,000 ريالالحد األدني للرصيد االفتتاحي المطلوب

وديعة آلجل

50,000 ريالالحد األدني للرصيد االفتتاحي المطلوب

1% من تاريخ اإليداع إلي تاريخ الكسر كسر الوديعة قبل تاريخ استحقاقها
أو مبلغ 50 ريال أيهما أكبر

شهادات توفير الرابح

100 ريالإصدار شهادة أخري - بدل فاقد

الشيكات

مجانًا (ألول ثالث دفاتر شيكات)دفتر شيكات بريميوم

دفتر شيكات بريميوم صغير 
(10 شيكات)

10 ريال لكل دفتر 

التكلفة الفعلية + 20 ريالدفتر شيكات خاص حسب رغبة العميل

إصدار شيكات على الكونتر 
(للمبالغ أقل من 1000 ريال)

10 ريال لكل شيك

إصدار شيكات على الكونتر 
(للمبالغ 1000 ريال و مافوق)

مجانًا 

رسوم إرسال بالبريد المسجل
(داخل قطر)

25 ريال
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