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تعريفات ورسوم

اخلدمات املصرفية للشركات من

بنـك HSBC قـطــــــر

ابتداًء من 1 فبراير 2017

صدر عن بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط احملدود، ص. ب. 57 الدوحة - قطر، 

الذي تأسس يف جيرسي، جزر القنال، تم الترخيص له ويتم تنظيمه من قبل 

مفوضية جيرسي للخدمات املالية ومصرف قطر املركزي.
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بـنــك HSBC قـــطـــــر

يف ما يلي الئحة رسوم اخلدمات املصرفية للشركات. تطبق على املعامالت املصرفية للشركات التي 

جترى يف حاالت العمل املعتادة إال إذا تم االتفاق على خالف ذلك خطياً. 

يسري العمل بهذه الرسوم اعتباراً من 1 يونيو 2015 حتى إشعار آخر وتطبق على احلسابات املوجودة 

يف بنك HSBC الشرق األوسط احملدود يف قطر.

نحتفظ بحقنا يف تعديل هذه الرسوم أو فرض رسوم إضافية حسب ما نراه مناسباً. ال نلتزم بإرسال 

أي إشعار خطي بتغيير هذه الرسوم. إال أننا سنطلعكم باستمرار على آخر املستجدات يف فروعنا وعبر 

موقعنا اإللكتروين على شبكة االنترنت.

ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال بنا على 

العنوان التايل:

ص.ب 57

شارع املطار

مبنى رقم 150

أم غويلينا

الدوحة، دولة قطر

هاتف: 3456 4438

اخلط املباشر الستفسارات العمالء

فاكس: 4391 4425

www.business.hsbc.com.qa :املوقع اإللكتروين

cmo.qatar@hsbc.com :البريد اإللكتروين
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خدمات احلساب

بـنــك HSBC قـــطـــــر

 احلساب اجلاري/حساب وديعة حتت الطلب

 يجب أال يقل متوسط احلد األدنى للرصيد الشهري عن 15 ألف ريال قطري

أو ما يعادلها بالدوالر األمريكي أو اليورو أو اجلنيه االسترليني*

 رسم شهري قدره 200 ريال قطري أو ما يعادلها بالدوالر أو اليورو

أو اجلنيه االسترليني* إن مل يتم االحتفاظ باحلد األدنى من الرصيد يف احلساب

 حساب وديعة ألجل**

يتطلب حداً أدنى للرصيد لفتح احلساب

50 ألف ريال قطري
20 ألف دوالر أمريكي

20 ألف يورو
10 آالف جنيه إسترليني

 إصدار الشهادات

750 ريال قطري لكل طلبخطاب إىل وزارة األعمال والتجارة

150 ريال قطري لكل طلبشهادة رصيد

250 ريال قطري لكل طلبخطاب تأكيد تدقيق

250 ريال قطري لكل طلبنسخة عن كتاب التدقيق

250 ريال قطري لكل طلبمعلومات التجارة واالئتمان

150 ريال قطري لكل طلبشهادات أخرى

 صيانة وتوثيق احلساب

250 ريال قطري لكل حسابتغيير أسماء احلسابات

غرامة لعدم تقديم الوثائق املطلوبة )السجل التجاري مستند الضمان والتفويض 

املصريف واالئتمان( التي يطلبها البنك من فترة إىل أخرى
500 ريال قطري شهرياً

رسوم إدارية مقابل إشعارات التذكير التي يتم إرسالها للعميل لتقديم مستندات 

تفويض مصريف/مستندات ضمان سارية الصالحية
يصل إىل 500 ريال قطري كحد أقصى شهرياً

250 ريال قطري رسوم إغالق احلساب الواحدإغالق احلساب خالل 6 أشهر من تاريخ فتحه

250 ريال قطري لكل حسابإعادة تنشيط حساب خامل

250 ريال قطري لكل حسابإعادة تنشيط حساب غير مطالب به

100 ريال قطري لكل حسابمطابقة التوقيع

100 ريال قطريرسوم إعداد تنبيهات بالرسائل النصية القصيرة

25 ريال قطريرسوم شهرية للتنبيهات بالرسائل النصية القصيرة

25 ريال قطري لكل طلبرسوم تعديل التنبيهات بالرسائل النصية القصيرة

 طلب كشف حساب

بدون رسومإرسال نسخة بالبريد شهرياً

نسخة إضافية من الكشف
200 ريال قطري لكل كشف حساب )رسوم إضافة لكشوف حساب املعامالت 

التجارية(

MT940 إىل بنوك أخرى عبر سويفت HSBC صادرة - كشوفات حساب 

)نهاية اليوم(
500 ريال قطري لكل حساب شهرياً

MT942 إىل بنوك أخرى عبر سويفت HSBC صادرة - كشوفات حساب 

)خالل اليوم(
500 ريال قطري لكل حساب شهرياً

250 ريال قطري لكل حساب شهرياًواردة: كشوفات حساب بنوك أخرى لبنك HSBC عبر السويفت

 التعليمات / األوامر املستديمة

100 ريال قطري لكل أمررسم إعداد

50 ريال قطري لكل أمررسم تعديل

200 ريال قطري لكل خمالفةرصيد غير كاٍف

50 ريال قطري لكل من التعليماتإلغاء تعليمات الطلب املستديم

*يرجى االطالع على املالحظات التي تنطبق على حسابات الوديعة ألجل حتت بند املالحظات - القسم أ
**تطبق أسعار الصرف
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الشيكات )ريال قطري(

 الشيكات )ريال قطري(

50 ريال قطري لكل دفتر شيكات يحتوي على 50 ورقةإصدار دفاتر شيكات

التكلفة الفعلية + 300 ريال قطري لكل طلبدفاتر شيكات بتصميم خاص

15 ريال قطري لكل دفتر شيكاترسوم إرسال دفتر شيكات بالبريد

بدون رسوممقاصة عادية )يف نفس اليوم(

5 رياالت قطريةمقاصة عاجلة )خالل ساعتين(

10 ريال قطريمقاصة عاجلة جداً )خالل ساعة واحدة(

20 ريال قطريمقاصة فورية )خالل 10 دقائق(

 مقاصة خاصة )خالل 30 دقيقة( )فقط الشيكات التي تصل قيمتها

إىل 250 ألف ريال قطري أو أكثر(
50 ريال قطري

50 ريال قطري باإلضافة إىل رسوم البنوك األخرىحتصيل شيكات بعمالت أجنبية )إذا تم دفعها إىل حساب العميل بالعملة احمللية(

35 دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعمالت األجنبيةحتصيل شيكات بعمالت أجنبية )إذا تم دفعها إىل حساب العميل بالعملة األجنبية(

50 ريال قطري باإلضافة إىل رسوم البنوك األخرىشراء شيكات بعمالت أجنبية )إذا تم الدفع بالريال القطري(

 شراء شيكات بعمالت أجنبية )إذا تم الدفع بالعمالت األجنبية - يخضع

لتوفر العملة(
عمولة بنسبة %1 )ال تقل عن 75 ريال قطري باإلضافة إىل رسوم البنوك األخرى(

 رسوم معاملة شيكات العملة احمللية املستلمة من خارج قطر أو استالم شيكات

.MICR غير ممغنطة
150 ريال قطري

300 ريال قطريرسوم معاملة شيك مرجتع بالعملة احمللية من خارج قطر

20 ريال قطري لكل شيكحفظ شيكات بتواريخ آجلة

40 ريال قطري لكل شيكإلغاء شيكات بتواريخ آجلة قبل االستحقاق

30 ريال قطري لكل شيكرسوم معاملة شيك مرجتع )شيك تم إيداعه بحساب(

50 ريال قطري لكل شيكإشعار شيك مفقود/مسروق*

تسهيالت خصم فواتير/شيكات
%0.125 من املبلغ اخملصوم )15 ريال قطري كحد أدنى( إضافة إىل الفائدة 

املستحقة للفترة

50 ريال قطري لكل مادة خاضعة للخصماستبدال/سحب قبل االستحقاق ملادة خاضعة للخصم

 الشيكات املرجتعة املسحوبة على حساب الشخص نفسه

500 ريال قطري لكل شيكرصيد غير كاٍف/أموال غير خالصة

250 ريال قطري لكل شيكأسباب فنية

 رسوم أخرى مطبقة

50 ريال قطري لكل معاملةالسحب بدون شيك

%1 رسوم خدمة )100 ريال قطري كحد أدنى(إيداع أو سحب عمالت أجنبية بنفس عملة احلساب )ألصحاب احلسابات فقط(

1000 ريال قطري سنوياً )يخضع للتوافر(صندوق البريد

100 ريال قطري لكل طلببدل مفتاح صندوق البريد

50 ريال قطري باإلضافة إىل رسوم البريد السريع )لكل مادة(خدمات البريد الدويل السريع

50 ريال قطري لكل مادة )رسوم إضافية لوثائق املعامالت التجارية(رسوم البريد احمللي

100 ريال قطري لكل مادة )رسوم إضافية لوثائق املعامالت التجارية(رسوم البريد الدويل

استرداد سجالت قديمة )لكل سجل(

 25 ريال قطري )تاريخها حتى 3 أشهر(
 75 ريال قطري )تاريخها من 3 إىل 12 شهراً(
150 ريال قطري )تاريخها أكثر من 12 شهر(

يرجى التواصل مع مدير عالقات العمالءخدمة بنكية سريعة

يرجى التواصل مع مدير عالقات العمالءخدمات النقد السريع

يرجى التواصل مع مدير عالقات العمالءحلول السيولة

*يرجى االطالع على املالحظات التي تنطبق على إشعار الشيك املفقود/املسروق حتت بند املالحظات - القسم ب

بـنــك HSBC قـــطـــــر
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املدفوعات*

 الواردة

بدون رسومالتحويل إىل حسابات داخل بنك HSBC قطر

20 دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعمالت األجنبيةقيد يف حساب عملة أجنبية

قيد إىل بنوك طرف ثالث بالعملة احمللية/األجنبية
100 ريال قطري حلواالت العملة احمللية

150 ريال قطري حلواالت العمالت األجنبية للبنوك احمللية

بدون رسوممدفوع بالعملة احمللية )ألصحاب احلسابات فقط(

 صادرة يدوياً

90 ريال قطريحوالة برقية حملية/إلكترونية

130 ريال قطريحوالة برقية دولية

مدفوعات رواتب/مبالغ كبيرة

الرسوم لكل خدمة:

أ   )خلدمات املصرفية اإللكترونية - ال يوجد رسوم

ب ) كشف الوثائق: 500 ريال قطري لكل وثيقة

كشف الوثائق/الرسائل: التحويل احمللي لبنك طرف ثالث يف قطر أو

HSBC قطر - 10 ريال قطري.
تطبق الرسوم يف حال القيام بأكثر من 5 معامالت، باإلضافة إىل رسوم احلواالت 

البرقية احمللية

رسوم إضافية إلرسال حوالة برقية كاملة. يطبق فقط يف حال اختار العميل خيار 

100 ريال قطري"الرسوم علينا"

استرجاع مبلغ احلوالة بشرط أن تكون احلوالة ما زالت حتت سيطرتنا ومل يتم 

قيدها حلساب املستفيد يف وقت طلب االسترجاع

150 ريال قطري للطلب األويل
50 ريال قطري لكل مطالبة الحقة

حتقيقات الدفع/استعالم عن حالة حوالة تلغرافية/ادعاء العميل بعدم

استالم احلوالة

150 ريال قطري للطلب األويل
50 ريال قطري لكل مطالبة الحقة

طلب تعديل حوالة تلغرافية )تم إرسالها إىل املراسل أو البنوك املستفيدة(
150 ريال قطري للطلب األويل

50 ريال قطري لكل مطالبة الحقة

رجوع حوالة تلغرافية واردة بالعملة األجنبية نتيجًة لتفاصيل غير

صحيحة/غير كاملة
50 دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية

100 ريال قطريشيك مصريف/حواالت طلب

70 ريال قطريإلغاء )مع إعادة أمر الصرف/حوالة الطلب األصلية(

وقف الدفع ألمر صرف/حوالة طلب مفقودة/مسروقة
100 ريال قطري باإلضافة إىل رسوم تلكس )لكل إبالغ عن فقدان شيك

مصريف/حوالة طلب(

100 ريال قطريحوالة طلب مسحوبة علينا لقيدها يف البنوك احمللية

50 ريال قطريرسوم إحالة الدفع - يف حال إرسال تعليمات غير كاملة إىل وحدة املعاجلة

50 ريال قطريرسوم إحالة دفع يف حال إرسال تعليمات غير كاملة إىل وحدة املعاجلة

HSBC شبكة 

750 ريال قطرياحلزمة الكاملة 5 أجهزة أمنية + إعداد احلساب + تدريب مبدئي

50 ريال قطري لكل جهازجهاز أمني إضايف

50 ريال قطريإعادة ضبط الرقم السري

بدون رسوممدير أنظمة إضايف

250 ريال قطري لكل جلسةدورات تدريب إضافية

300 ريال قطري شهرياًالرسوم الشهرية خلدمات شبكة HSBC - احلزمة الكاملة

50 ريال قطريحتويالت دولية

25 ريال قطريحتويل بنك مركزي/حملي

20 ريال قطريإصدار شيك مصريف )دون خدمة إسناد خارجي للشيك(

*يرجى االطالع على املالحظات التي تنطبق على املدفوعات حتت بند املالحظات - القسم ج

بـنــك HSBC قـــطـــــر
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املدفوعات* )تابع(

 شبكة HSBC )تابع(

55 ريال قطريإصدار حوالة طلب )دون خدمة إسناد خارجي للشيك(

بدون رسومحتويل داخلي

بدون رسومدفع آيل لالئتمان - رواتب/دفعات كبيرة داخل HSBC )حملياً(

5 رياالت قطريةدفع آيل لالئتمان - رواتب/دفعات كبيرة لبنوك أخرى )حملياً(

رسوم إضافية إلرسال حوالة برقية كاملة. يطبق فقط يف حال اختار العميل خيار 

100 ريال قطري"الرسوم علينا"

استرجاع مبلغ احلوالة بشرط أن تكون احلوالة ما زالت حتت سيطرتنا ومل يتم 

قيدها حلساب املستفيد يف وقت طلب االسترجاع

150 ريال قطري للطلب األويل
50 ريال قطري لكل مطالبة الحقة

حتقيقات الدفع/استعالم عن حالة حوالة تلغرافية/ادعاء العميل بعدم

استالم احلوالة

150 ريال قطري للطلب األويل
50 ريال قطري لكل مطالبة الحقة

طلب تعديل حوالة تلغرافية )تم إرسالها إىل العميل/البنوك املستفيدة(
150 ريال قطري للطلب األويل

50 ريال قطري لكل مطالبة الحقة

50 ريال قطريإحالة الدفع - يف حال إرسال تعليمات غير كاملة إىل وحدة املعاجلة

رجوع حوالة تلغرافية واردة بالعملة األجنبية نتيجة لتفاصيل غير

صحيحة/غير كاملة
50 دوالر أمريكي أو ما يعادله بالعمالت األجنبية

50 ريال قطريغرامة لعدم كفاية الرصيد

20 ريال قطري لكل ملفرسوم حتميل ملف

70 ريال قطريإلغاء )مع إعادة أمر الصرف/حوالة الطلب األصلية(

وقف الدفع ألمر صرف/حوالة طلب مفقودة/مسروقة
100 ريال قطري باإلضافة إىل رسوم تلكس )لكل شيك مصريف/حوالة طلب تم 

اإلبالغ عن فقدانها(

 HSBC رسوم معاجلة وإرسال العتمادات مستندية جتارية من خالل شبكة

)اخلدمات التجارية عبر اإلنترنت(
200 ريال قطري

)HSBCnet( بدون رسومخدمة استشارات

يرجى التواصل مع مدير عالقات العمالءخدمة اإلسناد اخلارجي للشيكات

يرجى التواصل مع مدير عالقات العمالءنظم إدارة الذمم املدينة

)FUSA( 750 ريال قطريرسوم إعداد حتميل ملف اعتماد التوقيع

)FUSA( 200 ريال قطريرسوم شهرية لتحميل ملف اعتماد التوقيع

 شبكة HSBC لألعمال )لعمالء اخلدمات املصرفية لألعمال(

500 ريال قطريباقة حمدودة: 2 أجهزة أمنية + إعداد احلساب + تدريب مبدئي

50 ريال قطري لكل جهازأجهزة أمنية إضافية

50 ريال قطريإعادة ضبط الرقم السري

بدون رسوممدير أنظمة إضايف

100 ريال قطري لكل جلسةحصة تدريبية إضافية على الهاتف

)HSBCnet( 200 ريال قطري شهرياًرسوم شهرية خلدمة

50 ريال قطريحتويالت دولية

25 ريال قطريحتويل بنك مركزي/حملي

بدون رسومحتويل داخلي

رسوم إضافية إلرسال حوالة برقية كاملة. يطبق فقط يف حال اختار العميل خيار 

100 ريال قطري"الرسوم علينا"

*يرجى االطالع على املالحظات التي تنطبق على املدفوعات حتت بند املالحظات - القسم ج

بـنــك HSBC قـــطـــــر
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 شبكة HSBC لألعمال )لعمالء اخلدمات املصرفية لألعمال( )تابع(

استرجاع مبلغ احلوالة بشرط أن تكون احلوالة ما زالت حتت سيطرتنا ومل يتم 

قيدها حلساب املستفيد يف وقت طلب االسترجاع

150 ريال قطري للطلب األويل
50 ريال قطري لكل مطالبة الحقة

حتقيقات الدفع/استعالم عن حالة حوالة تلغرافية/ادعاء العميل بعدم

استالم احلوالة

150 ريال قطري للطلب األويل
50 ريال قطري لكل مطالبة الحقة

طلب تعديل حوالة تلغرافية )تم إرسالها إىل العميل/البنوك املستفيدة(
150 ريال قطري للطلب األويل

50 ريال قطري لكل مطالبة الحقة

50 ريال قطريإحالة الدفع - يف حال إرسال تعليمات غير كاملة إىل وحدة املعاجلة

70 ريال قطريإلغاء )مع إعادة الشيك املصريف/حوالة الطلب األصلية(

وقف الدفع للشيك املصريف/حوالة طلب مفقودة/مسروقة
100 ريال قطري باإلضافة إىل رسوم تلكس )لكل شيك مصريف/حوالة

طلب يتم اإلبالغ عن فقدانها(

 عمالء اخلدمات املصرفية لألعمال

500 ريال قطري شهرياًرسوم خدمة شهرية

 تسعير العالقة االئتمانية

%1 من السحب املؤقت/جتاوز السحب على املكشوف )500 ريال قطري كحد أدنى(رسوم معاملة سحب مؤقت/جتاوز سحب على املكشوف

معدل سحب على املكشوف غير املرخص به

%20 على رصيد السحب املؤقت غير املرخص )أو جتاوز السحب على املكشوف 
إىل ما يزيد عن حد السحب املؤقت املسموح( يخضع إىل رسوم تصل إىل 500 ريال 

قطري كحد أدنى لكل جتاوز غير مرخص

%3 سنوياً )100 ألف ريال قطري كحد أدنى(رسوم إعداد إدارية لتسهيالت رأس املال العامل/إعداد ترتيب التسهيالت

%3 سنوياً )50 ألف ريال قطري كحد أدنى(إعداد تسهيالت/مراجعة سنوية

%2 سنوياً )50 ألف ريال قطري كحد أدنى(تعديل تسهيالت/رسوم مراجعة مرحلية

%0.75 سنوياًرسوم عدم استخدام التسهيالت

%0.75 سنوياً )10 آالف ريال قطري كحد أدنى(رسوم إدارة على جممل التسهيالت االئتمانية

%4 رسوم إضافية سنوياًسعر فائدة ثابت

 تقارير مكتب االئتمان

150 ريال قطري لكل طلبالستخدام التسهيالت/واملراجعة السنوية للتسهيالت

*يرجى االطالع على املالحظات التي تنطبق على املدفوعات حتت بند املالحظات - القسم ج

بـنــك HSBC قـــطـــــر

املدفوعات* )تابع(
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البطاقة التجارية

 بطاقة شراء/مؤسسات

400 ريال قطريالرسوم السنوية لكل بطاقة

100 ريال قطريرسوم الشيكات املرجتعة للبطاقات التجارية

بدون رسومرسوم إعداد حساب )ملرة واحدة(

%1.75رسوم التمويل الشهرية

رسوم السلفة النقدية )فقط على بطاقة ماستركارد الذهبية للمؤسسات(
 %4.5 من املبلغ اإلجمايل )ما ال يقل عن 50 ريال قطري( باإلضافة

إىل رسوم التمويل

50 ريال قطريرسوم استبدال البطاقة

50 ريال قطرياستبدال رقم التعريف الشخصي

100 ريال قطرياستبدال البطاقة ورقم التعريف الشخصي

150 ريال قطريرسوم جتاوز احلد االئتماين

150 ريال قطريرسوم الدفع املتأخر

100 ريال قطريرسوم استرجاع الشيك

 رسوم إلغاء بطاقة )لتغطية التكاليف اإلدارية للبنك حيث أن البطاقات التي

ال يتم استالمها بعد شهر من تاريخ إصدارها يجب إتالفها وإلغاء حساب البطاقة 

من النظام(

200 ريال قطري

25 ريال قطرينسخة من قسيمة املبيعات

100 ريال قطريرسوم أي معاملة متنازع عليها يتم رفضها من قبل البنك بعد مراجعة األدلة

معامالت العمالت األجنبية

يرجى األخذ بعين االعتبار أن معامالت البطاقة التي يتم إجراؤها بعملة غير الريال 

القطري ستخضع لرسوم معاجلة لصرف العمالت األجنبية.

رسوم املعاجلة %2.3 من قيمة املعاملة

%2.3 من قيمة املعاملةرسوم املعاجلة

رسوم خدمة البيانات الذكية 

 بطاقة شراء/مؤسسات

750 ريال قطريالرسوم السنوية لكل حساب

500 ريال قطريرسوم التنفيذ

100 ريال قطري لكل مستخدمرسوم تسجيل مستخدم

500 ريال قطريرسوم تدريب

 كشوفات احلساب

بدون رسومإرسال نسخة بالبريد شهرياً

100 ريال قطرينسخة إضافية

 بطاقة خصم للشركات

بدون رسومرسوم سنوية

50 ريال قطريرسوم استبدال البطاقة

50 ريال قطريإعادة إصدار رقم التعريف الشخصي

رسوم إلغاء بطاقة )لتغطية التكاليف اإلدارية للبنك حيث أن البطاقات التي

ال يتم استالمها بعد شهر من تاريخ إصدارها يجب إتالفها وإلغاء حساب البطاقة 

من النظام(

500 ريال قطري

بـنــك HSBC قـــطـــــر

البطاقة التجارية
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رسوم االستخدام 

 أجهزة الصراف اآليل التابعة لبنك HSBC قطر

بدون رسومسحب/إيداع نقدي

بدون رسوماستعالم عن الرصيد

بدون رسومكشف حساب مصغر )آخر 8 معامالت(

HSBC بدون رسومحتويل بين حساباتك يف

أجهزة صراف آيل لبنوك أخرى يف قطر )من خالل الشبكة الوطنية للصراف اآليل ونقاط البيع - نابس( 

بدون رسومسحب نقدي

بدون رسوماستعالم عن الرصيد

 أجهزة الصراف اآليل يف دول جملس التعاون اخلليجي

 )املعامالت على أجهزة الصراف اآليل التابعة لبنك HSBC يف دول جملس التعاون

تتم عبر الشبكة اخلليجية ويتم حتصيل رسومها وفقاً لذلك(

 

6 رياالت قطرية لكل معاملة + عمولة صرف العمالت األجنبية*سحب نقدي

3 رياالت قطرية لكل معاملة + عمولة صرف العمالت األجنبية*استعالم عن الرصيد

أجهزة الصراف التابعة لـ HSBC واألجهزة التي حتمل عالمة CIRRUS / PLUS عاملياً

15 ريال قطري لكل معاملة + عمولة صرف العمالت األجنبية*سحب نقدي

بدون رسوماستعالم عن الرصيد

*معامالت بطاقة الدفع التي ال تكون بعملة فاتورتك سيتم حتويلها بسعر السوق ويؤدي إىل رسوم معاجلة تصل إىل 2.75%

بـنــك HSBC قـــطـــــر

البطاقة التجارية )تابع(
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 اعتمادات مستندية - إصدار

رسوم إصدار إعتماد مستندي غير قابل لإللغاء
 %0.5 رسم ثابت ملدة 3 أشهر + %0.155 لكل شهر إضايف

)ملا ال يقل عن 3 أشهر- و 500 ريال قطري كحد أدنى(

كما يف االعتماد املستندي غير القابل لإللغاء )حد أدنى 500 ريال قطري(إعتماد مستندي متجدد/مقابل إعتماد آخر

%0.165 شهرياً ) ملا ال يقل عن 3 أشهر - وبحد أدنى 500 ريال قطري(إعتماد مستندي قيد االنتظار

رسوم تعديل إعتماد مستندي

زيادة يف املبلغ و/أو تمديد فترة الصالحية - كما يف رسوم إصدار االعتماد

املستندي غير القابل لإللغاء عمولة 200 ريال قطري كحد أدنى باإلضافة

إىل رسوم السويفت

 تعديالت أخرى على اعتمادات مستندية )باستثناء زيادة املبلغ و/أو تمديد

تاريخ االنتهاء(
200 ريال قطري لتعديالت االعتماد املستندي باإلضافة إىل رسوم السوفيت

رسوم مرتبطة باالعتماد املستندي

HSBC أ(    200 ريال قطري إلصدار اعتماد مستندي من خالل شبكة

ب(  200 ريال قطري قبل االستشارة

ج(  200 ريال قطري إللغاء االعتماد املستندي

د(   200 ريال قطري لتعديل االعتماد املستندي من خالل السويفت

حسب العمولة عند الفتح )300 ريال قطري كحد أدنى(سحب على املكشوف لالعتماد املستندي

 ضمانات الشحن/طلبات التسليم

ضمان الشحن
%0.125 من قيمة الفاتورة )250 ريال قطري كحد أدنى( باإلضافة إىل

%0.25 قيمة الضمانات املتبقية ألكثر من شهر )350 ريال قطري كحد أدنى(

كما ورد أعالهطلب التسليم

 فواتير الواردات

%0.155 شهرياً لكل فترة اإلصدار )300 ريال قطري كحد أدنى(عمولة قبول

200 ريال قطري )ثابت(فواتير حمولة إىل مستحقة

رسوم حفظ يف األمانات على كمبياالت خمتلفة حتت االعتماد املستندي
100 دوالر أمريكي يف الشهر يف حالة عدم استالم تعليمات التخلص خالل 

أسبوعين من إشعار الفاتورة اجلديدة

فواتير مستندية للتحصيل
 %0.25 )ثابت وحتى 500 ألف ريال قطري(

%0.125 )ثابت وملا يزيد عن 500 ألف ريال قطري( )100 ريال قطري كحد أدنى(

150 ريال قطريتعديل على فواتير مستندية للتحصيل

نفس رسوم مستندات التحصيل مع إضافة 200 ريال قطريفك مستندات من دون دفع

رسوم حفظ يف األمانات
100 ريال قطري مقابل رسوم حفظ على كل فاتورة مل تدفع/مل تقبل ملدة شهر 

واحد بعد اشعار الفاتورة أو تاريخ إستحقاق الفواتير

%0.155 شهرياً أو جزء منه )ملا ال يقل عن 3 أشهر أو 200 ريال قطري أيهما أعلى(فواتير معتمدة من بنك مورد

فواتير حمصلة )شيكات( مستلمة للتحصيل

 %0.25 )ثابت وحتى 500 ألف ريال قطري(
 %0.125 )ثابت وملا يزيد عن 500 ألف ريال قطري(

)100 ريال قطري كحد أدنى باإلضافة ألي رسوم أخرى قد تنطبق(

 رسوم وارد أخرى

%0.0625 على إجمايل قيمة الفاتورة. عمولة بحد أدنى 350 ريال قطريتمويل بالفواتير )حساب مفتوح - واردات(

250 ريال قطريقروض واردة حمصلة مستحقة من قبل

100 ريال قطري لكل إعادة قسطإعادة قسط قروض واردة حمصلة

100 ريال قطري ثابت لكل معاملةرسوم معاجلة )كل املعامالت الواردة( )ال تنطبق على االعتمادات املستندية للوارد(

75 دوالر أمريكيرسوم استرداد

150 ريال قطري ثابت لكل العمالءإصدار مسودة خطاب إعتماد

25 ريال قطري لكل نسخةنسخة إضافية عن كتاب االعتماد

بـنــك HSBC قـــطـــــر

الواردات*
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 االعتمادات املستندية للصادر

300 ريال قطري )ثابت(إشعار اعتماد مستندي

200 ريال قطري )ثابت(اشعار تعديل اعتماد مستندي

200 ريال قطري )ثابت(إشعار مسبق العتماد مستندي

تأكيد اعتماد مستندي

تعتمد الرسوم على تفاصيل البنك املصدر/الدولة، وحتسب على أساس مبلغ 

 االعتماد املستندي باإلضافة إىل فترة االستخدام. %0.125 من قيمة الفاتورة.

حد أدنى 250 ريال قطري

%0.1 ثابت 400 ريال قطري كحد أدنىتنازل عن عائدات حتت اعتماد مستندي

 فواتير الصادر

%0.125 من قيمة الكمبيالة. حد أدنى 250 ريال قطريتفاوض على فواتير اعتماد مستندي

%0.125 من قيمة الكمبيالة. حد أدنى 250 ريال قطريمعاملة فواتير لغير اعتمادات مستندية

200 ريال قطري )ثابت(فواتير مرجتعة غير مدفوعة

100 دوالر أمريكي )أو ما يعادله بالريال القطري لكل جمموعة مستندات خمتلفة(مستندات خمتلفة

 حتويل اعتماد مستندي

%0.25 ثابت ألول 3 أشهر ومن ثم %0.125 شهرياً )حد أدنى 1250 دوالر أمريكي(التحويل

%0.5 ثابت ألول 3 أشهر ومن ثم %0.25 شهرياً )حد أدنى 750 دوالر أمريكي(زيادة يف املبلغ/التعرض

%0.5 ثابت على قيمة الفاتورة 500 ريال قطري كحد أدنىمناولة مستندات قابلة للتحويل

500 ريال قطريتعديالت أخرى

 رسوم صادر أخرى

%0.0625 على مبلغ التمويل. احلد األدنى للعمولة 500 ريال قطريتمويل فواتير )شهادات دفع تدريجية(

عمولة بدل الصرف
%0.25 ملعاملة الصادرغير حمددة بالريال القطري أو ال تتضمن صرف عمالت 

أجنبية )200 ريال قطري كحد أدنى(

300 ريال قطري أو 80 دوالر أمريكيرسوم استرداد

40 دوالر أمريكي لكل متابعة )يعادلها ما ال يقل عن 150 ريال قطري(متابعة فواتير غير مقبولة/مستحقة

*يرجى االطالع على املالحظات التي تنطبق على الواردات والصادرات حتت بند املالحظات - القسم د

بـنــك HSBC قـــطـــــر

الصادرات*
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%0.184 شهرياً لفترة ال تقل عن 3 أشهر )500 ريال قطري كحد أدنى(اإلصدار

%0.184 شهرياً لفترة ال تقل عن 3 أشهر )500 ريال قطري كحد أدنى(تعديل الكفالة بما يف ذلك تمديد فترة سريانها وزيادة املبلغ

300 ريال قطري ثابتتعديالت أخرى

%0.25 شهرياً أو جزء منه )500 ريال قطري كحد أدنى(كفاالت مفتوحة األجل

%0.25 شهرياً لفترة ال تقل عن 3 أشهر )500 ريال قطري كحد أدنى(سندات احتفاظ

%0.25 شهرياً لفترة ال تقل عن 3 أشهر )500 ريال قطري كحد أدنى(الكفاالت املالية

500 ريال قطريرسوم معاجلة للكفالة غير املستلمة

250 ريال قطريإصدار كفاالت تختلف صياغتها عن الصياغة املعتمدة لدى البنك

 رسوم أخرى تنطبق على األعمال التجارية

80 دوالر أمريكي )يعادلها ما ال يقل عن 300 ريال قطري(طلب كتاب/شهادة

500 ريال قطري لكل كشفنسخة إضافية لكشف احلساب )يدوي(

400 ريال قطري لكل رسالةرسوم السويفت

رسوم البريد/البريد السريع
150 ريال قطري داخل قطر

300 ريال قطري خارج قطر

*يرجى االطالع على املالحظات التي تنطبق على الواردات والصادرات حتت بند املالحظات - القسم ه

بـنــك HSBC قـــطـــــر

الكفاالت*
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القسم أ 

املالحظات التالية تنطبق على حسابات الودائع ألجل:

يتم حتصيل رسوم معاملة على حسابات الودائع ألجل التي يتم كسرها قبل االستحقاق بمبلغ 50 ريال قطري وال يتم دفع الفوائد املستحقة. ال ينطبق ذلك على أموال 

HSBC الودائع ألجل احملولة لالستثمار مع

القسم ب 

املالحظات التالية تنطبق على الشيكات املفقودة أو املسروقة:

تعليمات وقف الدفع يمكن قبولها فقط يف ما يتعلق بالشيكات املفقودة أو املسروقة ويف حال كانت تعليمات وقف الدفع مصحوبة بتقرير من الشرطة يدعم ويؤكد ذلك.

القسم ج 

املالحظات التالية تنطبق على كل املدفوعات:

 1(  الرسوم أعاله هي رسوم بنك HSBC قطر فقط. ستقوم البنوك األخرى املشاركة يف تنفيذ أي تعليمات، بما يف ذلك مكاتب جمموعة HSBC األخرى بخصم رسومها
     من مبلغ احلوالة

2(  قد يطلب من املستفيد من أي تعليمات دفع أن يدفع رسوم وفقاً للشروط املوضوعة من قبل احملول أو بنكه

HSBC احمللية فقط يف حالة صدور احلوالة من داخل الشركات التابعة جملموعة HSBC 3(  يتم دفع احلواالت نقداً لغير أصحاب حسابات

4(  يتم تطبيق سعر الصرف السائد يف حال قيد املبلغ حلساب يف HSBC بعملة أخرى

4.1(  يخضع تاريخ القيمة ألي دفع لألوقات النهائية املعتمدة واإلجازات بالنسبة للعملة املعنية. الرجاء مراجعة جدول األوقات النهائية.

 4.2(  يف حال اختار العميل دفع كافة رسوم احلوالة التي تزيد كلفتها عن 100 ريال قطري، سيتحمل العميل كافة التكاليف اإلضافية التي تقع على البنك وتزيد
         عن 100 ريال قطري )حسب املبلغ الذي يتحمله البنك بالفعل(.

 4.3(  قد يخصم بنك املستفيد الرسوم اخلاصة به من إجمايل املبلغ احملول، بغض النظر عما إذا كانت األموال مرسلة مع تعليمات تنص على أن كل الرسوم سيتم حتملها
         من قبل احملول.

5(  يرجى الرجوع إىل قنوات اخلدمات املصرفية اإللكترونية الفردية )HSBCnet( لالطالع على األسعار ذات الصلة باملدفوعات. تنطبق الرسوم حتت "بنود أخرى" 
      املذكورة أعاله أيضاً على أنشطة القنوات اإللكترونية.

6(  تنطبق املالحظات أعاله أيضاً على املدفوعات التي تنشأ عن قنوات اخلدمات املصرفية اإللكترونية.

القسم د 

تنطبق املالحظات التالية على الواردات والصادرات املتعلقة باملعامالت التجارية:

1(  رسوم املراسلين/الوكالء إن وجدت تكون على حساب العميل ويتم خصمها آلياً من حسابه، كما تم ذكرها من قبل العميل على املستندات.

2(  بالنسبة لفواتير الصادر التي يتم شراؤها/التفاوض حولها سيستخدم البنك سعر الشراء للعملة املعنية يف تاريخ التفاوض ما مل يتم ترتيب عقد شراء مسبقاً.

 3(  يخضع سعر الفائدة التي يتم خصمها على فواتير الصادر التي يتم شراؤها/التفاوض حولها للترتيبات اخلاصة بذلك. يتم خصمها اعتباراً من تاريخ وصول دفعة
      التعويض خالل مدة زمنية تصل إىل 7 أيام كحد أدنى.

4(  يختلف تأكيد رسوم االعتمادات املستندية بحسب وضع البنك املصدر وخماطر الدولة.

القسم ه 

تنطبق املالحظات التالية على الكفاالت:

1(  يف حال طلب تعديل الكفالة بعد انتهاء الصالحية، سيتم حتصيل رسوم معاملة تصل إىل 300 ريال قطري باإلضافة إىل الرسوم العادية.

2(  سيتم حتصيل رسوم إضافية قدرها 100 ريال قطري للكفاالت التي تصدر باللغتين العربية واإلنكليزية.

3(  ال يتم استرداد أي مبلغ يف حال إلغاء الكفالة قبل انتهاء فترة صالحيتها.

بـنــك HSBC قـــطـــــر

مالحظات


