
التعرفة البنكية
توضح التعرفة البنكية الحد األقصى للرسوم المسموح بها التي يمكن - وليس بالضرورة - للبنك أو المصرف أن يتقاضاها من العمالء والمستفيدين األفر اد مقابل 

الخدمات التي يقدمها البنك أو المصرف لهم بعد قبولهم وموافقتهم عليها.
أن جميع األسعار و الرسوم والعموالت غير شاملة لضريبة القيمة المضافة. في حال كانت ضريبة القيمة المضافة مطبقة ، فأنه سيتم فرضها على جميع الرسوم المذكوره أعاله 

لتكون واجبة الدفع.

جدول الرسوم

الحد األقصى للتعرفة البنكية بيان الخدمة المصرفية

1. حسابات العمالء:

مجانًا أ. فتح حساب

اليوجد ب. انخفاض الرصيد عن الحد المطلوب

2. كشف الحساب:

عن طريق الفرع:

25 ريال أ. كشف حساب أقل من سنة

30 ريال ب. كشف حساب من سنة إلى خمس سنوات

50 ريال ج. كشف حساب أكثر من خمس سنوات

الكترونيًا )االنترنت/الهاتف المصرفي/الصراف اآللي(:

مجانًا أ. كشف الحساب الشهري بالبريد السعودي العادي أو البريد االلكتروني

مجانًا ب. كشف حساب مختصر على جهاز الصراف اآللي

مجانًا 3. السحب النقدي من الفرع باستخدام قسيمة السحب:

4. بطاقات مدى الصراف اآللي ونقاط البيع:

مجانًا أ. إصدار بطاقة صراف آلي لكل حساب

مجانًا ب. السحب/اإليداع النقدي على جهاز الصراف آلي

مجانًا ج. استخدام العميل لبطاقة مدى على نقاط البيع

مجانًا د. تجديد بطاقة الصراف اآللي

مجانًا ه. إعادة إصدار بطاقة صراف آلي سحبت من جهاز الصراف اآللي

مجانًا و. خدمة نقد )الحصول على النقد عند الشراء عبر نقاط البيع(

30 ريال ز. إعادة إصدار بطاقة صراف آلي )مفقودة/تالفة/خطأ في الرقم السري )3 مرات((

30 ريال ح. إصدار بطاقة صراف آلي إضافية

5. سداد الفواتير والخدمات الحكومية الكترونيًا )نظام سداد(:

مجانًا أ. سداد الخدمات الحكومية

مجانًا ب. سداد الفواتير والخدمات

مجانًا ج. حساب سداد للدفع االلكتروني

6. التحويالت والخدمات المصرفية:

عن طريق الفرع:

مجانًا أ. التحويل من حساب آلخر داخل البنك

15 ريال ب. تأسيس أمر دفع مستديم )مرة واحدة(

25 ريال ج. التحويل من بنك آلخر داخل المملكة عبر نظام سريع )نفس اليوم(

15 ريال د. التحويل من بنك آلخر داخل المملكة عبر نظام سريع )آجلة(

75 ريال ه. التحويل إلى بنك خارج المملكة

25 ريال و. تعديل/إلغاء حوالة خارج المملكة

الكترونيًا )االنترنت/الهاتف المصرفي/الصراف اآللي(:

مجانًا ز. التحويل من حساب آلخر داخل البنك

مجانًا ح. تعريف مستفيد للتحويل إليه

10 ريال ط. تأسيس أمر دفع مستديم )مرة واحدة(

7 ريال ي. التحويل من بنك آلخر داخل المملكة عبر نظام سريع )نفس اليوم(

5 ريال ك. التحويل من بنك آلخر داخل المملكة عبر نظام سريع )آجلة(

50 ريال ل. التحويل إلى بنك خارج المملكة

15 ريال م. تعديل/إلغاء حوالة خارج المملكة

7. الشيكات:

مجانًا أ. إصدار دفتر شيكات )25 شيك(

10 ريال ب. إصدار دفتر شيكات إضافي )25 شيك(

10 ريال ج. إصدار شيك مصرفي

10 ريال د. إلغاء شيك مصرفي

15 ريال ه. إصدار شيك مصرفي )عملة أجنبية(

15 ريال و. إلغاء شيك مصرفي )عملة أجنبية(

10 ريال ز. طلب نسخة شيك تاريخ صرفه إلى سنة

20 ريال ح. طلب نسخة شيك تاريخ صرفه أكثر من سنة

8. رسوم عمليات الشبكة الخليجية:

10 ريال أ. السحب النقدي على الصراف اآللي داخل دول الخليج

3 ريال ب. استفسار عن الرصيد على الصراف اآللي داخل دول الخليج

مجانًا ج. استخدام العميل لنقاط البيع داخل دول الخليج

9. رسوم عمليات الشبكات الدولية:

25 ريال )Debit( أ. السحب النقدي لبطاقات الخصم المباشر

السحب النقدي من البطاقات االئتمانية:

75 ريال ب. سحب مبلغ 5000 ريال أو أقل

3% بحد أقصى 300 ريال ج. سحب مبلغ أكبر من5000 ريال

50 ريال د. رسوم االعتراض على البطاقات االئتمانية )في حال كان االعتراض خاطئ(

3.5 ريال ه. استفسار عن الرصيد على الصراف اآللي


