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  العموالت والرسوم                                الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها- عشرالثالثالباب 
                 على الحسابات الشخصية  

    

  ٢٠١٠مايو /البنوك          
   عشرةالثانية    الطبعة 

  
  

٨٩٧

  
  

  الحدود القصوى للعموالت والرسوم
  على الحسابات والخدمات المصرفية الشخصية

  
  الحدود القصوى للعموالت والرسوم  نوع العملة أو الرسوم

  :القروض الشخصية: أوًال
  
  إدارية/ رسوم إعداد  .١
 عمولة سداد مبكر .٢
 عمولة زيادة القرض الحالي .٣
 عمولة إعادة جدولة القرض .٤
  عمولة تأجيل سداد قسط .٥

  
  
١%  
  من الرصيد المتبقي% ١
  من قيمة المبلغ المضاف% ١

  ق. ر٢٥٠
  ق لكل تأجيل. ر٥٠

  :حسابات العمالء: ثانيًا
  
  :العملوالت على الحد األدنى لرصيد الحساب الجاري والتوفير .٦

   حسابات متحرآة  - أ
 حسابات جامدة  - ب

  
  :رسوم إقفال حسابات الجاري والتوفير

  مضى على فتحها أآثر من عام  - أ
  فتحها أقل من عاممضى على - ب

  :آشوف الحسابات.  ٨
   الكشوف الدورية المرسلة للعمالء-أ
   الكشوف المصدق عليها بخالف الدورية-ب
   سنوات٥ آشوف الحساب للحرآة من سنة حتى -ج
   سنوات٥ آشوف الحساب للحرآة ألآثر من -د

  )آونتر شيك(سحب نقدي من الشباك . ٩
  عملوة السحب على المكشوف. ١٠
  وم تسديد فواتير الخدماترس. ١١
  :تعليمات التحويل من الحسابات. ١٢

   التحويل من حساب آلخر داخل البنك-أ
   التحويل الى بنك داخل قطر-ب
   التحويل الى بنك خارج قطر-ج

  :إصدار دفاتر شيكات. ١٣
  : دفاتر شيكات عادية-أ

   أول دفتر عند فتح الحساب-
   آل دفتر الحق-
   حسب رغبة العميل دفاتر ذات تصميم خاص-ب

  :طلب نسخ من شيكات سبق دفعها. ١٤
   مدة تقل عن عام واحد -أ
   مدة تزيد عن عام واحد-ب

  
  
  

  ال شيء
  ق. ر٥٠٠ق للرصيد الذي يقل عن . ر١٠

  .أو ما يعادله بالعمالت األخرى
  

  ال شيء
  ق. ر٥٠٠

  
  ال شيء

  ق لكل آشف. ر١٠
  ق لكل آشف. ر١٠
  ق لكل آشف. ر٢٠
  ق. ر١٠٠٠ذي يقل عن ق للمبلغ ال. ر١٠
  ق خالل الشهر. ر٥٠
  ق. ر٥
  

  ال شيء
  ق لكل تحويل. ر١٠
  ق لكل تحويل. ر١٥
  
  

  ال شيء
  ق. ر١٠

  ق. ر٢٠+ التكلفة الفعلية 
  
  ق لكل شيك. ر١٠
  ق لكل شيك. ر٢٠

  )١٤١(ملحق رقم 
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  ٢٠١٠مايو /البنوك          
   عشرةالثانية    الطبعة 

  
  

٨٩٨

  
  
 
  :عمولة ارتجاع الشيك. ١٥

  : لعدم آفاية الرصيد-أ
  

  للمرة األولى
  للمرة الثانية 

  للمرة الثالثة فأآثر
   ألسباب أخرى مقبولة قانونًا-ب

  عمولة إيقاف دفع شيكات مفقودة. ١٦
   لكل شيك-أ
   لكل دفتر شيكات-ب
   شيك مصرفي-ج

   عمولة إصدار شيك مصرفي-١٧

  
  
  

  ق. ر١٠٠
  ق. ر١٥٠
  ق. ر٣٠٠

  ال شيء
  
  ق. ر٢٥
  ق. ر١٠٠
  ق. ر٥٠
  ق. ر٢٥

  :ATMخدمات الصراف اآللي : ثالثًا
 
    ATMار بطاقة صراف آلي إصد. ١٨
 إصدار بطاقة صراف آلي إضافية. ١٩
  بدل فاقد للرقم السري. ٢٠
  إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة الصراف اآللي . ٢١
السحب من أجهزة الصراف اآللي التابعة للبنك أو لبنوك أخرى . ٢٢

   NAPSداخل قطر 
تعاون السحب من أجهزة الصراف اآللي التابعة لدول مجلس ال. ٢٣

  الخليجي
السجب من أجهزة الصراف اآللي التابعة لبنوك أخرى خارج . ٢٤

  قطر ودول مجلس التعاون
  االستفسار عن الرصيد من الخارج. ٢٥

  
  

  ال شيء
  ق. ر٥٠
  ق. ر١٠
  ق. ر٥٠

  ال شيء
  

  حسب تعليمات مصرف قطر المرآزي
  
  ق لكل معاملة سحب. ر١٥
  

  ال شيء
  :بطاقات االئتمان: رابعًا

  
  مولة السداد المتأخرع. ٢٦

  
  
  ق لكل شهر تأخير. ر٥٠

  :خدمات أخرى: خامسًا
  
  خدمات الهاتف المصرفي. ٢٧
  خدمات الدخول على الحساب باالنترنت. ٢٨
رسوم إصدار شهادات إخالء طرف أو شهادات بالرصيد أو . ٢٩

  شهادات أخرى يطلبها العميل
  مطابقة التوقيع. ٣٠

  
  

  ال شيء
  ال شيء

  دةق لكل شها. ر٢٥
  
  ق. ر١٠

  
  

  )١٤١(ملحق رقم تابع 

 ١٤/٢/٢٠١٠ تاريخ ١٦/٢٠١٠تعميم * 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


