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الخدمات المصرفية للشركات 
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خدمات الحساب
حساب وديعة تحت الطلب/الحساب الجاري

لاير قطري أو ما يعادله بالدوالر أو اليورو200رسم شهري قدره 

إن لم يتم االحتفاظ بالحد األدنى من الرصيد في الحساب* أو الجنيه االسترليني

يجب أال يقل متوسط الحد األدنى للرصيد الشهري عن 

ألف لاير قطري15

أو ما يعادلها بالدوالر األمريكي أو اليورو أو الجنيه 

*االسترليني

تطبق أسعار الصرف السائدة* 

**حساب وديعة ألجل

ألف لاير قطري50

ألف دوالر أمريكي20

ألف يورو20

آالف جنيه إسترليني10

يتطلب حداً أدنى للرصيد لفتح الحساب

إصدار الشهادات

لاير قطري لكل طلب750 خطاب إلى وزارة األعمال والتجارة

لاير قطري لكل طلب200 شهادة رصيد

لاير قطري لكل طلب250 خطاب تأكيد تدقيق

لاير قطري لكل طلب300 نسخة عن كتاب التدقيق

لاير قطري لكل طلب200 شهادات أخرى

صيانة وتوثيق الحسابات

لاير قطري لكل حساب250 تغيير أسماء الحسابات

لاير قطري شهرياً 500

السجل التجاري )غرامة لعدم تقديم الوثائق المطلوبة 

مستند الضمان والتفويض

التي يطلبها البنك من فترة إلى( المصرفي واالئتمان

أخرى

لاير قطري شهرياً 500

رسوم إدارية مقابل إشعارات التذكير التي يتم إرسالها 

للعميل لتقديم مستندات

تفويض مصرفي سارية الصالحية

لاير قطري رسوم إغالق الحساب الواحد250 أشهر من تاريخ فتحه6إغالق الحساب خالل 

لاير قطري لكل حساب250 إعادة تنشيط حساب خامل

لاير قطري لكل حساب250 إعادة تنشيط حساب غير مطالب به

لاير قطري لكل طلب100 مطابقة التوقيع

لاير قطري150 رسوم إعداد تنبيهات بالرسائل النصية القصيرة

لاير قطري100 رسوم شهرية للتنبيهات بالرسائل النصية القصيرة

لاير قطري لكل طلب100 رسوم تعديل التنبيهات بالرسائل النصية القصيرة

لاير قطري 2000 رسوم الخدمة الشهرية
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طلب كشف حساب

مجانا  ً إرسال نسخة بالبريد شهريا

لاير قطري لكل كشف حساب300 نسخة إضافية من الكشف

رسوم أخرى مطبقة

(شهر12تاريخها حتى )لاير قطري 100

(شهر12تاريخها أكثر من )لاير قطري 200 (لكل سجل)استرداد سجالت قديمة 

خدمات الحساب
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الشيكات
ورقة50لاير قطري لكل دفتر شيكات يحتوي على 150 إصدار دفاتر شيكات

لاير قطري لكل طلب300+ التكلفة الفعلية  دفاتر شيكات بتصميم خاص

لاير قطري لكل دفتر شيكات50 رسوم إرسال دفتر شيكات بالبريد

مجانا (في نفس اليوم)مقاصة عادية 

رياالت قطرية5 (خالل ساعتين)مقاصة عاجلة 

لاير قطري10 (خالل ساعة واحدة)مقاصة عاجلة جداً 

لاير قطري20 (دقائق10خالل )بدون رسوم مقاصة فورية 

لاير قطري50

فقط الشيكات التي ( )دقيقة30خالل )مقاصة خاصة 

تصل قيمتها

(ألف لاير قطري أو أكثر250إلى 

لاير قطري150
سوم معاملة شيكات العملة المحلية المستلمة من خارج ر

قطر أو استالم شيكات غير ممغنطة 

لاير قطري300
رسوم معاملة شيك مرتجع بالعملة المحلية من خارج 

قطر

لاير قطري لكل شيك20 حفظ شيكات بتواريخ آجلة

لاير قطري لكل شيك40 إلغاء شيكات بتواريخ آجلة قبل االستحقاق

لاير قطري لكل شيك30 (شيك تم إيداعه بحساب)رسوم معاملة شيك مرتجع 

لاير قطري لكل شيك50 *مسروق/إشعار شيك مفقود

الشيكات المرتجعة المسحوبة على حساب الشخص نفسه

لاير قطري لكل شيك500 أموال غير خالصة/رصيد غير كاف  

لاير قطري لكل شيك250 أسباب فنية

رسوم أخرى مطبقة

لاير قطري لكل معاملة50 السحب بدون شيك

(لاير قطري كحد أدنى100)رسوم خدمة %1 
إيداع أو سحب عمالت أجنبية بنفس عملة الحساب 

(ألصحاب الحسابات فقط)
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نظام إدارة الذمم المدينة والحسابات 

االفتراضية

لاير قطري500
نظام إدارة الذمم المدينة

رسوم إعداد 

لاير قطري250
نظام إدارة الذمم المدينة

رسوم صيانة شهرية 

لاير قطري0.50

نظام إدارة الذمم المدينة

(لكل أمر)إخطار بالبريد اإللكتروني 

لاير قطري100

تعديل رسوم المدينةنظام إدارة الذمم 

لاير قطري1000

إعدادرسوم افتراضيةحسابات 

رياالت قطرية5

صيانة شهريةرسوم افتراضيةحسابات 

السيولة العالمية والنقد 

الخدمات المصرفية السريعة

خدمة مصرفية سريعة

رسوم شهرية لكل موقع
لاير قطري950

الخدمات النقدية السريعة

الخدمات النقدية السريعة

واختيار الموقع التكرار تختلف الرسوم حسب 

لمزيد من التفاصيل، يرجى االتصال . والتوقيت

بمدير العالقات الخاص بك

ي للشيكات خدمات اإلسناد الخارج 

ي للشيكات لاير قطري300رسوم إعداد لمرة واحدة إسناد خارج 

كات ي للشر لاير قطري200رسوم شهرية إسناد خارج 

ي للشيكات-أمر رصف لاير قطري15من خالل اإلسناد الخارج 

كات ي للشيكات-شيك شر رياالت قطري8من خالل اإلسناد الخارج 

لاير قطري15(بالدوالر األمريكي )حوالة طلب 

كات ي للشر لاير قطري70أو وقف الدفع لحوالة طلب دوليةإلغاء/االسناد الخارج 
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(تتمة)المدفوعات والذمم المدينة 

نموذج إلكتروني ذكيإلكترونيةالحواالت الصادرة

لاير قطري150لاير قطري50حوالة دولية

لاير قطري120لاير قطري25حوالة للمصرف المركزي/حوالة محلية

ً قطرداخل بنكأخرىحسابات/حسابات شخصيةحوالة  لاير قطري50مجانا

لاير قطري100لاير قطري100“الرسوم علينا"خيار

تحقيقات الدفع
لاير قطري للطلب األولي150

لاير قطري لكل مطالبة الحق50

لاير قطري50معالجة السداد غير المباشر

الحواالت الواردة

دوالر أمريكي بالعملة األجنبية20ما يعادل قيد بعملة أجنبية إلى عملة أجنبية

ً قيد بعملة محلية إلى عملة محلية مجانا

:دولي/رسوم بريد محلي

(بريد محلي)لاير قطري داخل قطر 50

(السريع لكل بندزائد رسوم البريد)لاير قطري داخل قطر 150

لاير قطري خارج قطر 300

رجوع حوالة تلغرافية واردة بالعملة األجنبية نتيجةً لتفاصيل غير

غير كاملة/صحيحة
دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية50

نموذج إلكتروني ذكيإلكترونيةتعليمات دائمة

لاير قطري100مجاناً رسوم إعداد

لاير قطري50مجاناً رسوم إلغاء

لاير قطري50مجاناً رسوم تعديل

لاير قطري200لاير قطري200رسوم غرامة

:مالحظات

.  قطر HSBCداخلأطراف أخرى وحسابات الشخصية الحسابات إلى الحواالت تشير 1.

الرسوم "نوع تطبق مثل الواليات المتحدة الالبلدان يرجى مالحظة أن بعض . تحديد نوع الرسوم إلرسال الدفعة الكاملة إلى المستفيدفيها إلى الدفعات التي يتم " الرسوم علينا"مصطلح شير ي2.

.المبلغ بالكامل من قبل المستفيدقبض لضمان لمبلغ األساسي حماية اأوPPROيجب استخدام . عندما يتم الدفع عبر المقاصة المحلية" علينا

.  وعدم استالم المستفيدوالوقف الدفع جميع التعامالت مع البنوك المراسلة بما في ذلك السحب واإللغاء والتعديل تحقيقات غطي ت3.

عدم كفاية اأيضا يشمل وهذ. الدفعتعطل في التنسيق تتسبب في مشاكل ة أو معلومات فيها صحيحغير كاملة أو غير معلومات الحاالت التي يرسل فيها العميل إلى المباشرة غير معالجة التشير 4.

.  المباشرةاألموال التي تؤدي إلى المعالجة غير 
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إلكترونية فقط دفع آلي لالئتمان

بدون رسوم لكل بند( محليةعملة )لحساباتصادرة 

رياالت قطرية5 ندلكل ب( عملة محلية)صادرة لحسابات بنك طرف ثالث 

إلكترونية فقط (نظام حماية األجور)رواتب 

لاير قطري50 عمال أو أقل10

لاير قطري100 عامل50إلى 11من 

لاير قطري200 عامل100إلى 51من 

لاير قطري300 عامل200إلى 101من 

لاير قطري400 عامل300إلى 201من 

لاير قطري500 عامل500إلى 301من 

لاير قطري600 عامل1001إلى 501من 

لاير قطري700 عامل2000إلى 1001من 

لاير قطري800 عامل3000إلى 2001من 

لاير قطري900 عامل4000إلى 3001من 

لاير قطري1000 عامل5000إلى 4001من 

لاير قطري1100 عامل أو أكثر5000

(تتمة)المدفوعات والذمم المدينة 
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 5البطاقات التجارية

بطاقة افتراضيةبطاقة سدادبطاقة شراءشركاتبطاقة

مجاناً لاير قطري50لاير قطر400لاير قطر400إلغاء البطاقةرسوم

لاير قطري150لاير قطري150لاير قطري150لاير قطري150الحد االئتمانيرسوم تجاوز

فائدة شهرية على األرصدة المتأخرة

معامالت )األجنبية العملة معامالت 

تك البطاقة التي ال تكون بعملة فاتور

إلى سيتم تحويلها بسعر السوق وتؤدي

(رسوم معالجة

"أيهما أعلى"رسوم السلفة النقدية 
لاير قطري 50٪ أو 4.5

(حد أدنى)

ال ينطبق
ال ينطبقال ينطبق

ال ينطبقالسلف النقديةفائدة شهرية على
ال ينطبق

ال ينطبق

لاير قطري150لاير قطري150لاير قطري150لاير قطري150رسوم الدفع المتأخر

لاير قطري25لاير قطري25لاير قطري25لاير قطري25نسخة من قسيمة المبيعات

ً مجاناً كشف حساب بطاقة الشركة ً مجانا ً مجانا مجانا

لاير قطري100لاير قطري100لاير قطري100لاير قطري100قةنسخة إضافية من كشف حساب البطا

لاير قطري100لاير قطري100لاير قطري100لاير قطري100شيك مرتجع

رسوم أي معاملة متنازع عليها يثبت

الحقاً أنها صحيحة
لاير قطري100لاير قطري100لاير قطري100لاير قطري100

ً الدخول إلى نظام ً مجانا ً مجانا ً مجانا مجانا

ام إيصال ملف بيانات البطاقة إلى نظ

للشركة ( إعداد لمرة واحدة)

بأكملها

دوالر أمريكي1.000دوالر أمريكي1.000دوالر أمريكي1.000دوالر أمريكي1.000

دوالر أمريكي10.000ال ينطبقال ينطبقال ينطبقدمج آلية دفع البطاقة االفتراضية

ات تطوير ملف خاص إليصال ملف بيان

البطاقة إلى نظام 
على مستوى التخصيص وسيتم تقديمه بعد تحليل المتطلباتيعتمد 
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(تتمة)البطاقات التجارية 

بطاقة خصم للشركات

بدون رسومرسوم سنوية

لاير قطري50رسوم استبدال البطاقة

لاير قطري50إعادة إصدار رقم التعريف الشخصي

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

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

(من النظام

لاير قطري50

رسوم االستخدام

قطر  أجهزة الصراف اآللي التابعة لبنك

بدون رسومإيداع نقدي/سحب

بدون رسوماستعالم عن الرصيد

بدون رسوم(معامالت8آخر )كشف حساب مصغر 

بدون رسومتحويل بين حساباتك في 

(نابس-من خالل الشبكة الوطنية للصراف اآللي ونقاط البيع )أجهزة صراف آلي لبنوك أخرى في قطر 

بدون رسومسحب نقدي

بدون رسوماستعالم عن الرصيد

أجهزة الصراف اآللي في دول مجلس التعاون الخليجي

في دول مجلس التعاون  المعامالت على أجهزة الصراف اآللي التابعة لبنك

تتم عبر الشبكة الخليجية ويتم تحصيل رسومها وفقاً لذلك

سحب نقدي
عمولة صرف العمالت + رياالت قطرية لكل معاملة 6

*األجنبية

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

*األجنبية

عالمياً  واألجهزة التي تحمل عالمة  أجهزة الصراف التابعة لبنك

سحب نقدي
عمولة صرف العمالت + لاير قطري لكل معاملة 15

*األجنبية

بدون رسوماستعالم عن الرصيد

:مالحظات .5

%.2.75بنسبة تصل إلى معالجةال تكون بعملة فاتورتك سيتم تحويلها بسعر السوق وتؤدي إلى رسوم التي بطاقة الخصم معامالت •
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حلول السيولة

(مرة واحدة لكل هيكل)رسوم إعداد 

لاير قطري9,000/دوالر2,500

(شهرياً لكل عالقة فرعية)رسوم نقل حماية السحب على المكشوف 

لاير قطري540/أمريكيدوالر 150

(لكل تعديل)رسوم تعديل 

لاير قطري900/دوالر أمريكي250

تركيز نقدي عبر الحدود

(مرة واحدة لكل هيكل)رسوم إعداد 

لاير قطري9,000/دوالر2,500

(شهرياً لكل عالقة فرعية)رسوم نقل حماية السحب على المكشوف 

لاير قطري360/دوالر أمريكي100

(لكل تعديل)رسوم تعديل 

لاير قطري900/دوالر أمريكي250

تركيز نقدي محلي

(مرة واحدة لكل هيكل)رسوم إعداد 

لاير قطري9,000/دوالر2,500

(لكل حساب)رسوم خدمة شهرية 

لاير قطري540/أمريكيدوالر 150

(لكل تعديل)رسوم تعديل 

لاير قطري900/دوالر أمريكي250

تعزيز الفائدة

حلول السيولة العالمية
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شبكة 

لاير قطري750
تدريب + إعداد الحساب + أجهزة أمنية 5الحزمة الكاملة 

مبدئي

لاير قطري شهرياً 300 الرسوم الشهرية لخدمات 

لاير قطري لكل جهاز50 جهاز أمني إضافي

لاير قطري لكل جلسة250 دورات تدريب إضافية

لاير قطري لكل ملف20 رسوم تحميل ملف

مجانا خدمة استشارات

تقارير الكشوفات البنكية

لاير قطري لكل حساب شهرياً 500

) كشف بنكي في نهاية اليوم 

لاير قطري لكل حساب شهرياً 500
)كشف بنكي خالل اليوم 

لاير قطري لكل حساب شهرياً 250
كشف بنكي وارد من بنوك طرف ثالث 

)

القنوات الرقمية



12 PUBLIC

أسعار العالقات االئتمانية

العالقات االئتمانيةأسعار

معدل سحب على المكشوف غير المرخص به

أو)بهالمرخصعلى رصيد السحب المؤقت غير % 14

حب تجاوز السحب على المكشوف إلى ما يزيد عن حد الس

لاير 500يخضع إلى رسوم تصل إلى ( المؤقت المسموح

قطري كحد أدنى لكل تجاوز غير مرخص

(ألف لاير قطري كحد أدنى50)سنوياً % 3سنوية/مرحلية/رسوم مراجعة جديدة/إعداد تسهيالت

سنوياً % 0.75رسوم عدم استخدام التسهيالت

(آالف لاير قطري كحد أدنى10)سنوياً %0.75رسوم إدارة على مجمل التسهيالت االئتمانية

رسوم إضافية سنوياً %4"متأخرة السدادنطبق على البنود ت"فائدة غرامة 

تقارير مكتب االئتمان

لاير قطري لكل طلب150مراجعة سنوية للتسهيالت/لكل طلب تسهيالت
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6الواردات

إصدار-اعتمادات مستندية 

(قطريلاير 300بحد أدنىو-أشهر3لما ال يقل عن )سنوياً % 2 رسوم إصدار إعتماد مستندي غير قابل لإللغاء

(لاير قطري500بحد أدنى و -أشهر3لما ال يقل عن )سنوياً % 2 مقابل إعتماد آخر/إعتماد مستندي متجدد

(لاير قطري500وبحد أدنى -أشهر 3لما ال يقل عن )سنويا %  إعتماد مستندي قيد االنتظار

القابل كما في رسوم إصدار االعتماد المستندي غير-أو تمديد فترة الصالحية /زيادة في المبلغ و

لإللغاء

لاير قطري كحد أدنى باإلضافة إلى رسوم السويفت200عمولة 

رسوم تعديل إعتماد مستندي

لاير قطري لتعديالت االعتماد المستندي باإلضافة إلى رسوم السويفت200
يادة باستثناء ز)تعديالت أخرى على اعتمادات مستندية 

(أو تمديد تاريخ االنتهاء/المبلغ و

لاير قطري لالعتماد المستندي من خالل السويفت365( أ

لاير قطري إلصدار اعتماد مستندي من خالل شبكة 200( ب

لاير قطري قبل االستشارة200( ج

لاير قطري إللغاء االعتماد المستندي200( د

لاير قطري لتعديل االعتماد المستندي من خالل السويفت200( ه

رسوم مرتبطة باالعتماد المستندي

(لاير قطري كحد أدنى300و -أشهر3لما ال يقل عن )سنوياً % 2) حسب العمولة عند الفتح  سحب على المكشوف لالعتماد المستندي

طلبات التسليم/ضمانات الشحن

قيمة الضمانات % 0.25باإلضافة إلى ( لاير قطري كحد أدنى250)من قيمة الفاتورة %0.125

(لاير قطري كحد أدنى350)المتبقية ألكثر من شهر 
ضمان الشحن

قيمة الضمانات % 0.25باإلضافة إلى ( لاير قطري كحد أدنى250)من قيمة الفاتورة %0.125

(لاير قطري كحد أدنى350)المتبقية ألكثر من شهر 
طلب التسليم
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فواتير الواردات

(لاير قطري كحد أدنى400)شهرياً لكل فترة اإلصدار % 0.166 عمولة قبول

(ثابت)لاير قطري 200 فواتير محولة إلى مستحقة

بوعين دوالر أمريكي في الشهر في حالة عدم استالم تعليمات التخلص خالل أس100

من إشعار الفاتورة الجديدة
تنديرسوم حفظ في األمانات على كمبياالت مختلفة تحت االعتماد المس

(ألف لاير قطري500ثابت وحتى % )0.25

(لاير قطري كحد أدنى150( )ألف لاير قطري500ثابت ولما يزيد عن % )0.125
فواتير مستندية للتحصيل

لاير قطري150 تعديل على فواتير مستندية للتحصيل

لاير قطري200نفس رسوم مستندات التحصيل مع إضافة  فك مستندات من دون دفع

هر واحد لم تقبل لمدة ش/لاير قطري مقابل رسوم حفظ على كل فاتورة لم تدفع100

بعد اشعار الفاتورة أو تاريخ إستحقاق الفواتير
رسوم حفظ في األمانات

لاير قطري أيهما 200أشهر أو 3لما ال يقل عن )شهرياً أو جزء منه %0.155

(أعلى
فواتير معتمدة من بنك مورد

رسوم وارد أخرى

لاير قطري350عمولة بحد أدنى . على إجمالي قيمة الفاتورة%0.0625 (واردات-حساب مفتوح )تمويل بالفواتير 

لاير قطري250 قروض واردة محصلة مستحقة من قبل

لاير قطري لكل إعادة قسط100 إعادة قسط قروض واردة محصلة

لاير قطري ثابت لكل معاملة100
ال تنطبق على االعتمادات ( )كل المعامالت الواردة)رسوم معالجة 

(المستندية للوارد

دوالر أمريكي75 رسوم استرداد

(العمالءلكل ثابت )لاير قطري 150 إصدار مسودة خطاب إعتماد

لاير قطري لكل نسخة25 نسخة إضافية عن كتاب االعتماد

دوالر أمريكي100 (مستردة من المصدر)رسوم عدم مطابقة 

لاير قطري لكل رسالة100 رسوم السويفت

لاير قطري ثابت200 فواتير مرتجعة غير مدفوعة

لاير قطري200

رسوم معالجة وإرسال اعتمادات مستندية تجارية من خالل شبكة 

(الخدمات التجارية عبر اإلنترنت)

الواردات
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الصادرات
االعتمادات المستندية للصادر

(ثابت)لاير قطري 300 إشعار اعتماد مستندي

(ثابت)لاير قطري 200 اشعار تعديل اعتماد مستندي

غ االعتماد الدولة، وتحسب على أساس مبل/تعتمد الرسوم على تفاصيل البنك المصدر

حد . قيمة الفاتورةمن كحد أدنى 0.125%).المستندي باإلضافة إلى فترة االستخدام

(قطريلاير 250أدنى 

تأكيد اعتماد مستندي

لاير قطري كحد أدنى400ثابت %0.1 تنازل عن عائدات تحت اعتماد مستندي

فواتير الصادر

لاير قطري300حد أدنى . من قيمة الكمبيالة%0.125 تفاوض على فواتير اعتماد مستندي

لاير قطري300حد أدنى . من قيمة الكمبيالة%0.125 معاملة فواتير لغير اعتمادات مستندية

(ثابت)لاير قطري 200 فواتير مرتجعة غير مدفوعة

(ةأو ما يعادله باللاير القطري لكل مجموعة مستندات مختلف)دوالر أمريكي 100 مستندات مختلفة

تحويل اعتماد مستندي

(لاير قطري750حد أدنى )شهرياً 0.125%أشهر ومن ثم 3ثابت ألول %0.25 التحويل

(دوالر أمريكي750حد أدنى )شهرياً 0.25% أشهر ومن ثم 3ثابت ألول %0.5 التعرض/زيادة في المبلغ

لاير قطري كحد أدنى500ثابت على قيمة الفاتورة %0.5 مناولة مستندات قابلة للتحويل

لاير قطري500 تعديالت أخرى

رسوم صادر أخرى

لاير قطري500الحد األدنى للعمولة . على مبلغ التمويل%0.0625 (شهادات دفع تدريجية)تمويل فواتير 

لمعاملة الصادرغير محددة باللاير القطري أو ال تتضمن صرف عمالت%0.25

(لاير قطري كحد أدنى200)أجنبية 
عمولة بدل الصرف

دوالر أمريكي80لاير قطري أو 300 رسوم استرداد

لاير قطري لكل رسالة100 رسوم السويفت

(لاير قطري150يعادلها ما ال يقل عن )دوالر أمريكي لكل متابعة 40 مستحقة/متابعة فواتير غير مقبولة

:التجاريةالمالحظات التالية على الواردات والصادرات المتعلقة بالمعامالت تنطبق 6.

.الوكالء إن وجدت تكون على حساب العميل ويتم خصمها آلياً من حسابه، كما تم ذكرها من قبل العميل على المستندات/رسوم المراسلين•

.مسبقاآجل التفاوض حولها سيستخدم البنك سعر الشراء للعملة المعنية في تاريخ التفاوض ما لم يتم ترتيب عقد شراء /بالنسبة لفواتير الصادر التي يتم شراؤها•

.أدنىأيام كحد 7ة تصل إلى خالل مدة زمنيالتعويض دفعةيتم خصمها اعتباراً من تاريخ وصول . التفاوض حولها للترتيبات الخاصة بذلك/يخضع سعر الفائدة التي يتم خصمها على فواتير الصادر التي يتم شراؤها•

.  الدولةيختلف تأكيد رسوم االعتمادات المستندية بحسب وضع البنك المصدر ومخاطر •
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7الكفاالت

لاير قطري كحد 500أشهر، 3لفترة ال تقل عن)٪ سنوياً 2.2

(أدنى
اإلصدار

لاير قطري كحد 500أشهر، 3لفترة ال تقل عن)٪ سنوياً 2.2

(أدنى
يادة المبلغتعديل الكفالة بما في ذلك تمديد فترة سريانها وز

لاير قطري ثابت300 تعديالت أخرى

(لاير قطري كحد أدنى500)سنوياً % 3 كفاالت مفتوحة األجل

لاير قطري كحد 500أشهر، 3لفترة ال تقل عن)٪ سنوياً 3

(أدنى
سندات احتفاظ

لاير قطري كحد 500أشهر، 3لفترة ال تقل عن)٪ سنوياً 3

(أدنى
الكفاالت المالية

لاير قطري500 رسوم معالجة للكفالة غير المستلمة

لاير قطري250
مدة إصدار كفاالت تختلف صياغتها عن الصياغة المعت

لدى البنك

لاير قطري400طلب يدوي    ( أ)

لاير قطري200طلب عبر شبكة ( ب)
رسوم سويفت على الكفالة

رسوم أخرى تنطبق على األعمال التجارية

(لاير قطري300يعادلها ما ال يقل عن )دوالر أمريكي 80 شهادة/طلب كتاب

لاير قطري لكل كشف500 (يدوي)نسخة إضافية لكشف الحساب الشهري 

لاير قطري لكل رسالة100 رسوم السويفت

(بريد محلي)لاير قطري داخل قطر 50

(بريد سريع)لاير قطري داخل قطر 150

لاير قطري خارج قطر 300

البريد السريع/رسوم البريد

:الكفاالتالمالحظات التالية على تنطبق   7.

.لاير قطري باإلضافة إلى الرسوم العادية300في حال طلب تعديل الكفالة بعد انتهاء الصالحية، سيتم تحصيل رسوم معاملة تصل إلى •

.واإلنكليزيةلاير قطري للكفاالت التي تصدر باللغتين العربية 100سيتم تحصيل رسوم إضافية قدرها •

.صالحيتهاال يتم استرداد أي مبلغ في حال إلغاء الكفالة قبل انتهاء فترة •
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