
Retail Banking
Service & Price Guide
Personal Accounts and Banking Services



Type of Service 
Commission/ Fee
العمولة/الر�سم

نوع الخدمة

Accounts Service 
Active account charges
 Charges for dormant accounts, if balance 
less than QAR 500

Free / ًمجانا

QAR 10 .ر.ق

خدمة الح�سابات:

ر�شوم اإدارة الح�شاب الن�شط

ر�شوم الح�شاب »الجامد«، اإذا كان الر�شيد اأقل 

من ٥٠٠ ريال قطري

Closure of Account
Relationship less than 12 months
Relationship more than 12 months

QAR 50 .ر.ق

Free / ًمجانا

اإقفال الح�ساب

بعد عالقة لمدة تقل عن ١٢ �شهر

بعد عالقة لمدة تزيد عن ١٢ �شهر

Statements 
 Regular Statements sent by post
 Electronic statements 
 Certified other than regular (per statement)
 Historic Statements from one year to 5 
years (per statement)
 Historic Statements for more than 5 years 
(per statement)

Free / ًمجانا

Free / ًمجانا

QAR 10 .ر.ق

QAR 10 .ر.ق

QAR 20 .ر.ق

ك�سف الح�ساب

 ك�شف الح�شاب العادي المر�شل عبر البريد
 ك�شف الح�شاب الإلكتروني

 ن�شخة م�شدقة غير تلك الك�شوف الدورية
 ك�شوف الح�شاب من �شنة واحدة الى خم�س 

�شنوات )لكل ك�شف(

�شنوات  خم�س  من  لأكثر  الح�شاب   ك�شوف 
)لكل ك�شف(

Cheques
 Issuance (new account)
 Subsequent Issuance
 Stop payment / Cancellation of each lost 
cheque
 Stop payment / Cancellation of each lost 
cheque book
 Stop payment / Cancellation of each lost 
bank cheque
 Copies of paid cheques:
 • Vintage less than 1 year
 • Vintage more than 1 year

(The Bank will not entertain requests for 
specially designed cheque books)

 Cash Orders / Bank Draft / Bank  
Cheque:
 • Issuance
 • Stop Payment
 • Cancellation

Free / ًمجانا

QAR 10 .ر.ق

QAR 25 .ر.ق

QAR 100 .ر.ق

QAR 50 .ر.ق

QAR 10 .ر.ق

QAR 20 .ر.ق

 

 

QAR 25 .ر.ق

QAR 50 .ر.ق

QAR 50 .ر.ق

ال�سيكات:

 اإ�شدار دفتر �شيكات )ح�شاب جديد(
 ا�شدار ثاٍن

 اإيقاف قب�س/ اإلغاء ال�شيك )لكل �شيك(

 اإيقاف قب�س/ اإلغاء دفتر ال�شيكات

�شيك  )لكل  �شيك  قب�س/اإلغاء   اإيقاف 
م�شرفي(

 ن�شخه عن ال�شيكات الم�شددة:
يرجع تاريخه لأقل من �شنة   •  
يرجع تاريخه لأكثر من �شنة   •  

للقيام  طلبات  اأي  على  البنك  يوافق  )لن 

بت�شميم خا�س لدفتر ال�شيكات(

المالي/ال�شيك  ال�شراف/التحويل   اأوامر 
الم�شرفي

الإ�شدار  •  
اإيقاف الدفع  •  

الإلغاء  •  



Type of Service 
Commission/ Fee
العمولة/الر�سم

نوع الخدمة

Remittances / Incoming Remittances in 
Local/Foreign Currencies 
 Remittance within Qatar
 Remittance within GCC countries
 Remittance to other countries

 

QAR 10 .ر.ق

QAR 10 .ر.ق

QAR 10 .ر.ق

التحويالت / الحواالت الواردة بالعمالت المحلية / 

االأجنبية

تحويل مالي داخل قطر

 تحويل مالي اإلى دول مجل�س التعاون الخليجي
تحويل مالي اإلى بلدان العالم الأخرى

Standing / Lasting Instructions  
 Internal Transfer
 Remittance within Qatar
 Remittance within GCC countries
 Remittance to other countries

Free / ًمجانا

QAR 10 .ر.ق

QAR 10 .ر.ق

QAR 10 .ر.ق

تعليمات قائمة / م�ستديمة:

 تحويل داخلي
 تحويل مالي داخل قطر

 تحويل مالي اإلى دول مجل�س التعاون الخليجي
 تحويل مالي اإلى بلدان العالم الأخرى

Direct Debit Cards
 Issuance of new Debit Card
 Replacement of Debit Card
 Domestic cash withdrawal
 Balance Enquiry
 Mini Statements (Standard Chartered 
Bank ATMs only)
 Internal Transfer of funds (Standard 
Chartered Bank ATMs only)
 Cash withdrawal in GCC countries
 
 International Cash withdrawal (per 
transaction)

Free / ًمجانا

QAR 50 .ر.ق

Free / ًمجانا

Free / ًمجانا

Free / ًمجانا

Free / ًمجانا

Free / ًمجانا

 
QAR 15 .ر.ق

بطاقات الخ�سم المبا�سر:

 ا�شدار بطاقة خ�شم جديدة
 ا�شتبدال بطاقة الخ�شم
ً  ال�شحب النقدي - محليا

 ال�شتف�شار عن الر�شيد
 ك�شف ح�شاب مخت�شر)اآلت �شرف �شتاندرد 

ت�شارترد فقط(

)اآلت �شرف �شتاندرد   تحويل الأر�شده محلياً 
ت�شارترد فقط(

التعاون  مجل�س  دول  داخل  النقدي   ال�شحب 
الخليجي

 ال�شحب النقدي الدولي)لكل معامله(

Teller Counter Charges
 Cash withdrawal below QAR 1000
 Cash withdrawal above QAR 1000

QAR 10 .ر.ق

Free / ًمجانا

ر�سم ال�سحب من ال�سراف داخل الفرع

 ال�شحب النقدي لأقل من ١٠٠٠ ريال قطري
 ال�شحب النقدي لأكثر من ١٠٠٠ ريال قطري

Local Cheque Clearing
 Regular clearing (day end)
 Cheque Return (inward clearing QAR) 
insufficient funds
Cheque Representing Charges
Urgent / special clearing

Free / ًمجانا

QAR 100 .ر.ق

Free / ًمجانا

QAR 50 .ر.ق

مقا�سة ال�سيكات المحلية

المقا�شة العادية )بنهاية يوم العمل(

ا�شترجاع ال�شيك لعدم توافر الأر�شدة النقدية 

)ريال قطري(

اإعادة عر�س ال�شيكات

ار�شال �شيك مقا�شة م�شتعجل

All types of certificates 
 Letters and Certificates QAR 25 .ر.ق

ال�سهادات باأنواعها:

 الر�شائل و ال�شهادات



الخدمات الم�سرفية للأفراد

دليل االأ�سعار والخدمات

الح�سابات ال�سخ�سية والخدمات الم�سرفية


