BANKING FEES
AND CHARGES

الرسوم
والتكاليف البنكية

رسوم وتكاليف الحسابات
فتح وإغالق الحساب
حساب جاري

حوالة دولية عبر الفرع (نفس عملة الدولة التي ينتمي إليها
المستفيد)

الرسوم

الرسوم

رسوم السويفت

 60ريال

مجاناً

رسوم الحوالة إذا كانت تعادل  10,000ريال أو أقل

 10ريال

ال ينطبق حد أدنى لفتح الحساب.

رسوم الحوالة إذا كانت تعادل أكثر من  10,000ريال

ليس هناك رسوم مهما كان رصيد الحساب.

 1ريال لكل  1,000ريال ،وبحد
أقصى  50ريال

كشف الحساب

الرسوم

تحويل األموال عبر المصرفية اإللكترونية

الرسوم

كشف حساب شهري عبر البريد أو البريد اإللكتروني

مجانا

كشف حساب لمدة تصل إلى سنة عن طريق الفرع

 25ريال

التحويل بين حساباتك أو إلى حسابات مستفيدين آخرين في البنك
األول

مجاناً

كشف حساب لمدة أكثر من سنة
وأقل من  5سنوات

 30ريال

التحويل إلى حسابات في بنوك محلية عبر نظام "سريع" (يوم العمل
التالي)

 10ريال

حوالة دولية

 40ريال

إضافة مستفيد

مجاناً

طلب أمر مستديم

 10ريال

شراء  /بيع العمالت األجنبية

حسب لوحة أسعار العمالت
األجنبية في الفرع

كشف حساب لمدة أكثر من  5سنوات

 50ريال

إحضار مستندات من األرشيف (لمدة أقل من سنة)

 10ريال

إحضار مستندات من األرشيف (لمدة أكثر من سنة)

 20ريال

صناديق األمانات (رسوم سنوية)

الرسوم

صندوق بحجم صغير

 500ريال سنوياً

صندوق بحجم متوسط

 800ريال سنوياً

صندوق بحجم كبير

 1,400ريال سنوياً

تأمين على مفاتيح الصندوق (لمرة واحدة ويسترده العميل بعد إعادة
المفاتيح)	

 1,000ريال

إصدار دفاتر الشيكات

الرسوم

دفتر شيكات لحساب شخصي (للمرة األولى)

مجانا

دفتر شيكات لحساب شخصي

 10ريال

يحتوي كل دفتر شيكات على  25صفحة.

بطاقة الخصم (الصراف اآللي)

الرسوم

إصدار بطاقة

مجاناً

تجديد بطاقة

مجاناً

ً
(مثال في حالة نسيان كلمة السر)
إعادة إصدار رقم سري في الفرع

مجاناً

إعادة إصدار بطاقة بديلة (بدل فاقد أو تالف)

 30ريال

إعادة إصدار بطاقة ُسحبت من الصراف اآللي

مجاناً

إصدار بطاقة إضافية
يمكنك طلب بطاقتين إضافيتين ألفراد عائلتك

 30ريال

رسوم تحويل العملة األجنبية**

متوسط 3%

سحب نقدي دولي ضمن دول الخليج

 10ريال

شيك مرتجع لعميل

 25ريال

سحب نقدي دولي من خارج دول الخليج

 25ريال

سحب نقدي من الفرع

مجانا

استفسار عن الرصيد من خارج المملكة

 2.5ريال

طلب أمر مستديم

 10ريال

إيقاف شيك  /شيك مصرفي

 10ريال

الشيكات المرتجعة والقابلة للتفاوض

الرسوم

تنطبق نفس رسوم بطاقات الخصم للمصرفية العامة على بطاقات الخصم للشركات الصغيرة والمتوسطة.

تحويل األموال محلياً عبر الفرع

الرسوم

التحويل بين حساباتك أو إلى حسابات مستفيدين آخرين في البنك
األول

مجاناً

التحويل إلى حساب في بنك محلي عبر نظام «سريع» (نفس اليوم)

 25ريال

التحويل إلى حساب في بنك محلي عبر نظام «سريع» (يوم العمل
التالي)

 15ريال

** قد تنطبق رسوم أعلى لبعض البلدان
اإلشعارات عبر الرسائل النصية

الرسوم

العمليات على بطاقة الخصم والبطاقة االئتمانية

مجاناً

العمليات على الحساب

مجاناً

الدفع بواسطة خدمة سداد

الرسوم

فواتير الخدمات (كهرباء ،مياه ،اتصاالت ،إلخ)...

مجاناً

مدفوعات وزارة الداخلية

مجاناً

الفواتير الحكومية األخرى

مجاناً

مدفوعات المؤسسات المالية

مجاناً

مدفوعات االشتراكات والخدمات األخرى

مجاناً

