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

 600ريال سنوياً

صندوق بحجم متوسط

 900ريال سنوياً

صندوق بحجم كبير

 1,200ريال 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

رسوم البطاقات االئتمانية

طريقة حساب عملية المرابحة الشهرية (للبطاقات االسالمية)
	•يتم احتساب الربح الشهري حسب المبالغ المستحقة آلخر شهر ناقص جميع المدفوعات في تاريخ
استحقاق الدفع.

معدل الربح السنوي APR
(وفقاً لشريحة حاملي
البطاقات)

للسعوديين:
• • %30.99عمالء المصرفية الخاصة (فقط لحاملي بطاقات ورلد)
• • %31.99بطاقة بضمان تحويل الراتب الشهري أكثر من  5000ريال
• • %36.99بطاقة بضمان تحويل الراتب الشهري أقل من  5000ريال /
الراتب غير محول  /ليس لديهم حساب في البنك
• • %35.99للعمالء السعوديين عمرهم أقل من  25سنة
• • %15بطاقة بضمان نقدي
لغير السعوديين:
• • %30.99عمالء المصرفية الخاصة (فقط لحاملي بطاقات ورلد)
• • %36.99بطاقة بضمان تحويل الراتب الشهري أكثر من  5000ريال
• • %37.99بطاقة بضمان تحويل الراتب الشهري أقل من  5000ريال /
الراتب غير محول  /ليس لديهم حساب في البنك
• • %15بطاقة بضمان نقدي

الرسوم السنوية للبطاقة
األساسية

• • 99ريال لبطاقة الحد المنخفض (الفرسان البالتينية (فيزا))
• • 150ريال للبطاقة الكالسيكية
• • 350ريال للبطاقة الذهبية
• • 450ريال لبطاقة التيتانيوم
• • 600ريال للبطاقة البالتينية
• • 750ريال لبطاقة الفرسان البالتينية (ماستر كارد)
• • 1,000ريال لبطاقة ورلد
• •مجاناً لعمالء المصرفية "الشخصية" و"المميزة" و"الخاصة"

الرسوم السنوية للبطاقة
اإلضافية

مجاناً

رسوم السحب النقدي

• •للبطاقات التقليدية:
 75ريال لكل مبلغ  5,000ريال أو أقل
 3%لكل مبلغ يتجاوز  5,000ريال وبحد أقصى  300ريال
• •البطاقات اإلسالمية 75 :ريال

رسوم إجراء عملية المرابحة
للبطاقات اإلسالمية

 15ريال شهرياً

الحد األدنى الواجب دفعه

• •البطاقات الكالسيكية  5% -أو  250ريال (أيهما أكثر)
• •البطاقات الذهبية والتيتانيوم والبالتينية وبطاقات ورلد  5% -أو 350
ريال (أيهما أكثر)

فترة تقديم كشف الحساب

شهرياً

رسوم التأخير في السداد

• •المبلغ المستحق أقل من  250ريال = مجاناً
• •المبلغ المستحق يساوي  250ريال أو أكثر =  100ريال

المرحل
الرصيد
ّ

رسوم تجاوز الحد االئتماني

مجاناً

دفع  1,400ريال مقابل حجز فندقي في  10مارس

رسوم إصدار بطاقة بديلة

 100ريال

رسوم االعتراض على
العمليات غير الصحيحة (في  50ريال
حال لم يكن للعميل الحق)
تاريخ استحقاق الدفع
ميزات اختيارية :
• رسوم الدرع االئتماني
رسوم إجراء عمليات

• التقسيط (لكل عملية)

رسوم التحويل لعمالت
أجنبية

 21يوماً من تاريخ إصدار كشف الحساب
•  0.49%من رصيد البطاقة المستحق
طريقة حساب قسط الدرع االئتماني
المبلغ اإلجمالي المستحق بحسب آخر كشف 3,000 :ريال
نسبة الدرع االئتماني = 0.49%
مبلغ القسط 3,000 :ريال *  14.70 = 0.49%ريال
•  50ريال

بطاقة ورلد 2% -
البطاقات الكالسيكية والذهبية والتيتانيوم والبالتينية 2.99% -
مثال على تحويل العمالت (بالدوالر األمريكي)
• •مبلغ العملية  1,000 -دوالر
• •سعر الصرف  3.754 -ريال سعودي لكل دوالر أمريكي (على أساس
سعر الصرف اليومي بالنسبة لفيزا/ماستر كارد)
• •رسوم تحويل العمالت األجنبية 3.82908 = )2%*3.754( + 3.754 -
ريال سعودي
• •إجمالي المبلغ الذي يظهر في كشف الحساب =
• • 3,829.08 = 1,000 * 3.82908ريال سعودي

	•يتم احتساب المبلغ شهرياً إلى أن يقوم العميل بسداد المبلغ المتبقي بالكامل.
مثال
شراء تذكرة سفر بـ  2,000ريال بتاريخ  1فبراير
المبلغ المستحق في  15فبراير

المبلغ (بالريال السعودي)
+2,000
2,000

المبلغ الذي تم دفعه في تاريخ االستحقاق ( 6مارس)	
المرحل
الرصيد
ّ

500
1,500

دفع  1,400ريال مقابل حجز فندقي في  10مارس

+1,400

أ) رسوم المرابحة على  1,500ريال لشهر فبراير (يظهر في فاتورة شهر
مارس) = 2.67% * 1,500

+40.05

طريقة حساب المرابحة ( 2.67%كل شهر)*

ب) "عمولة المبيعات" الثابتة (في فاتورة شهر مارس)
المبالغ المستحقة في  15مارس (المشتريات  -المدفوعات  +هامش
المرابحة  +عمولة المبيعات)

+15
2,955.05

طريقة حساب عملية المرابحة الشهرية (للبطاقات التقليدية)
يتم تطبيق رسوم التمويل شهرياً على:
	•المشتريات من تاريخ عملية الشراء ،إذا لم يقم العميل بدفع المبالغ المستحقة بالكامل في تاريخ
استحقاق الدفع
	•عمليات السحب النقدي من تاريخ العملية وحتى تاريخ الدفع .ولن يتم احتساب فائدة في فترة السماح
المجانية على عمليات المقدم النقدي
مثال
شراء تذكرة سفر بـ  2,000ريال بتاريخ  1فبراير
المبلغ المستحق في  15فبراير
المبلغ المدفوع في تاريخ االستحقاق ( 6مارس)	

المبلغ (بالريال السعودي)
+2,000
2,000
500
1,500
+1,400

طريقة حساب المرابحة ( 2.67%كل شهر)*
أ) رسوم المرابحة على  2,000ريال لمدة  15يوماً (من  1إلى  15فبراير)
ب) رسوم التمويل على  2,000ريال لمدة  21يوماً (من  16فبراير وحتى
 7مارس)

26.70
+37.38

ج) رسوم التمويل على  1,500ريال لمدة  9أيام (من  7إلى  15مارس)

+10.34

د) رسوم التمويل على  1,400ريال لمدة  6أيام (من  10إلى  15مارس)

+7.23

إجمالي رسوم التمويل في فاتورة  15مارس (أ+ب+ج+د)	

81.65

المبلغ المستحق في فاتورة  15مارس (المشتريات  -المدفوعات  +مبلغ
التمويل)

2,981.65

* يتم احتساب نسبة الفائدة بحسب شريحة العميل في حال قام بتحويل راتب يتجاوز  5,000ريال
مالحظة :في حالة عدم دفع كامل مبلغ الفاتورة األخيرة (أي إذا قمت بترحيل المبلغ المستحق) ،لن
تستفيد من فترة ائتمان مجانية وستتحمل مبالغ إضافية على جميع المشتريات التي لم تدفع في الفاتورة
األخيرة.
يتم تطبيق رسوم وتكاليف خاصة على بطاقات االئتمان لعمالء المصرفية الشخصية والمميزة والخاصة.
وفي حال تغيير نوع قطاع العميل في البنك األول ،يتم تطبيق الرسوم على حسب وضع العميل وفقاً
لشروط وأحكام البطاقات االئتمانية في البنك األول.

PERSONAL FINANCE FEES

رسوم التمويل الشخصي
رسوم إدارية

 1%من مبلغ التمويل بحد أقصى  5,000ريال

1% of finance amount, up to a maximum of SR 5,000

Management Fee

رسوم التأخير في السداد

 200ريال

SR 200

Late Payment Fee

رسوم شهادة مديونية

 200ريال

SR 200

NTC Fee

HOME FINANCE FEES

رسوم التمويل العقاري

1% of finance amount, up to a maximum of SR 5,000

Property Evaluation Fee

رسوم تقييم العقار

 1%من مبلغ التمويل بحد أقصى  5,000ريال

Late Payment Fee
NTC Fee

رسوم التأخير في السداد

 200ريال

SR 200

رسوم شهادة مديونية

 500ريال

SR 500

Note: Additional fees may apply for any transaction above

مالحظة :قد يتم فرض رسوم إضافية على أي عملية مشار إليها أعاله

WE ALWAYS PUT YOU FIRST

لك األولوية على الدوام
سوف تشعر بالفرق عندما تختار البنك األول.
ســواء كنــت بحاجــة لخدمــات خاصــة بحســابك ،أو كانــت لديــك أســئلة حــول أحــدث عملياتــك المصرفيــة ،أو
اقتراحــات حــول كيفيــة تحســين خدماتنــا ،كــن واثقــاً بأننــا ســنصغي إليــك ونوفــر لــك الدعــم.

You’ll feel the difference when you choose to bank with Alawwal.
Whether it’s help with your account, questions about recent transactions or suggestions to
improve our service, you can be sure we’ll be listening and ready to help.

GET IN TOUCH, ANYTIME.

تواصل معنا ،في أي وقت.

ONLINE AT ALAWWALBANK.COM
CALL US ON 800 124 3000
DROP INTO YOUR NEAREST BRANCH

عبر اإلنترنت على ALAWWALBANK.COM
اتصل بنا على 800 124 3000
تفضل بزيارة فرعنا األقرب إليك

SOME PRODUCTS
THAT MIGHT INTEREST YOU

منتجات أخرى
قد تهمك

تدلل

التمويل العقاري

التمويل الشخصي

بطاقات االئتمان

CREDIT CARDS

PERSONAL FINANCE

HOME FINANCE

TEDALLAL

