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Schedule of Fees and Charges 
Cards

Debit Cards
New Card Free
Supplementary Card QAR 50
Card Replacement QAR 50
PIN Re-issue  
- at Customer Request

QAR 10 

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

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

Usage Fees on NAPS Network
Cash Withdrawal Free for the first 5 cash 

withdrawals and/or POS 
transactions. Otherwise, QAR 3 
for every cash withdrawal and/or 
POS transaction (applicable on 
accounts with monthly salaries 
QAR 2,000 and below only)

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
CashBack Card - 1st Year Free
CashBack Card - Renewal Free, if min. spend on purchases 

and/or cash advance in previous 
year is QAR 30,000 else QAR 500 
yearly 

Titanium Cards - 1st year Free
Titanium Cards - Renewal Free, if min. spend on purchases 

in previous year is QAR 30,000 
else QAR 500 yearly

Platinum Cards - 1st Year Free 
Platinum Cards - Renewal Free, if min. spend on purchases 

in previous year is QAR 30,000 
else QAR 500 yearly 

Signature Cards - 1st Year Free 
Signature Cards - Renewal Free, if min. spend on purchases 

in previous year is QAR 75,000 
else QAR 1,000 yearly 

All Supplementary Cards - New Free (up to 4 cards only)
All Supplementary Cards  
- Renewal

Free
(up to 4 Cards only and subject 
to meet the annual usage criteria)
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Titanium Card Stopped 
before 1 Year

QAR 500

CashBack Card Stopped 
before 1 Year

QAR 500

Platinum Card Stopped 
before 1 Year

QAR 500

Signature Card Stopped 
before 1 Year

QAR 1,000

Replacement Card QAR 100
Upgrade Card QAR 100
Temporary Card Limit Increase QAR 100
Over limit fee (Cards against 
cash collaterals)

QAR 150

PIN Re-issue QAR 50 (Free for Signature card)
Cash Advance Fee 5%, Minimum QAR 15 
Monthly Interest rate 1% monthly (Against Salary)

2% monthly (Against Cash)
Processing Fee  
for non-QAR Transaction

2.5% (for Platinum, Titanium and 
CashBack cards)
1.75% (for Signature card)

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 card billing cycle
Travel  Insurance** Free
Purchase Protection Free
Copy of Sales Voucher QAR 50 (charge back)
Non-collection of Credit Card 
for more than 90 days

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

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 

 الرسوم السنوية للبطاقة سيغنتشر 
- للسنة األولى

مجانًا

مجانًا في حال إنفاق 75,000 ريال كحد رسوم التجديد للبطاقة سيغنتشر
 أدنى في العام المنصرم

 )خالف ذلك 1000 ريال سنويًا(
مجانًا )بحد أقصى ٤ بطاقات(بطاقات إضافية - جديدة
مجانًا )بحد أقصى ٤ بطاقات وتحقيق بطاقات إضافية - تجديد

معدل اإلنفاق السنوي المطلوب(
إيقاف البطاقة تيتانيوم قبل مرور عام 

كامل من السنة األولى
500 ريال

إيقاف البطاقة كاش باك قبل مرور عام 
كامل من السنة األولي

500 ريال

إيقاف بطاقة بالتينيوم قبل مرور عام 
كامل من السنة األولى

500 ريال

إيقاف بطاقة سيغنتشر قبل مرور عام 
كامل من السنة األولى

1000 ريال

100 ريالرسم استبدال البطاقة
100 ريالرسم ترقية البطاقة

100 ريالزيادة مؤقتة للحد اإلئتماني للبطاقة 
رسوم تخطي حد اإلئتمان )للبطاقات 

المصدرة مقابل ضمانات نقدية(
150 ريال

50 ريال  )مجانًا لبطاقة سيغنتشر(إصدار رقم سري جديد
5% بحد أدني 15 ريالمعدل الفائدة على السحوبات النقدية

1% شهريًا ) للرواتب المحولة(معدل الفائدة الشهرية
2% شهريًا )مقابل ضمانات نقدية(

2.5% )لبطاقات بالتينيوم، تيتانيوم رسوم التعامالت بغير الريال القطري 
وكاش باك(

1.75% )لبطاقات سيغنتشر(
0.25% شهريًافائدة السداد المتأخر

3% أو 100 ريال )أيهما أعلي(الحد األدنى للدفعة المستحقة
0.59% من الرصيد المستحق عند دورية درع الحماية االئتماني*

كشف حساب البطاقة
مجانًاتأمين السفر**

مجانًاضمان تغطية المشتر يات
50 ريال )تكلفة تحميل(نسخة عن فاتورة البيع

عدم استالم البطاقة االئتمانية بعد مرور 
90 يوم من تاريخ إصدارها

50 ريال

25 ريال إيقاف بطاقة االئتمان
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
*Please refer to Credit Shield Coverage on the Bank Website
** Please refer to Travel Insurance Policy on the Bank Website * يرجى االطالع على التغطية التأمينية بدرع الحماية االئتماني عبر الموقع االلكتروني للبنك

** يرجى االطالع على بوليصة تأمين السفر عبر الموقع االلكتروني للبنك

ُ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 ٤٤20 97٤+

Terms and Conditions apply

Please also refer to our: 
•	 ‘Cards’	brochure	
•	 ‘Cards	Terms	and	Conditions’	brochure	

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



جدول الرسوم والعموالت  
بطاقات

بطاقات الخصم المباشر كالسيك

مجانًابطاقة جديدة
50 ريال بطاقة إضافية

50 ريالرسم استبدال بطاقة الخصم 
10 ريالإصدار 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 بطاقة الخصم المباشر
في جهاز الصراف اآللي للبنك األهلي

مجانًاالسحب النقدي

مجانًااالستعالم عن الرصيد

مجانًاكشف حساب مصغر

 رسم استخدام بطاقة الخصم المباشر
في غير جهاز الصراف اآللي للبنك األهلي

مجانًاالسحب النقدي

مجانًااالستعالم عن الرصيد

رسم استخدام بطاقة الرواتب عبر شبكة
دول مجلس التعاون )نابس(

مجانًا ألول 5 عمليات سحب نقدي أو شراء السحب النقدي/نقاط البيع
غير ذلك 3 ر.ق لكل عملية سحب نقدي و/

أو شراء )للراوتب المحولة 2000 ريال أو أقل)
مجانًااالستعالم عن الرصيد

 رسم استخدام بطاقة الخصم المباشر
  في دول مجلس التعاون الخليجي على 

أجهزة الصراف اآللي لشبكة دول مجلس التعاون

مجانًاالسحب النقدي
مجانًااالستعالم عن الرصيد

 رسم استخدام بطاقة الخصم المباشر
دوليًا على أجهزة الصراف اآللي )خارج دولة قطر(

 دوليًا على أجهزة الصراف اآللي
)خارج دولة قطر(

15 ريال

مجانًاالسحب النقدي

البطاقات االئتمانية
 الرسوم السنوية للبطاقة كاش باك 

- للسنة األولى
مجانًا

مجانًا في حالة إنفاق و/أو سحب نقدي رسوم التجديد للبطاقة كاش باك
بقيمة 30,000 ريال كحد أدنى في العام 
المنصرم )خالف ذلك 500 ريال سنويًا(

 الرسوم السنوية للبطاقة تيتانيوم
 - للسنة األولى

مجانًا

مجانًا في حال إنفاق 30,000 ريال كحد أدنى رسوم التجديد للبطاقة تيتانيوم
في العام المنصرم )خالف ذلك 500 ريال 

سنويًا(

 الرسوم السنوية للبطاقة بالتينيوم 
- للسنة األولى

مجانًا

مجانًا في حال إنفاق 30,000 ريال كحد أدنى رسوم التجديد للبطاقة بالتينيوم
 في العام المنصرم 

)خالف ذلك 500 ريال سنويًا(



 بطاقات
الرسوم والعموالت

ahlibank.com.qa


