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Banking Fees and Chargesتعرفة ورسوم املنتجات املصرفية

 – To view the latest version of fees and charges, please visit www.alahli.com
 – Where VAT is applicable, the Profit Margin/Charges/Fees or amounts to be provided for under or in accordance with this 
Agreement and related services are stated exclusive of VAT, which shall be added at the prevailing rate on the date hereof 
or as amended in the future whether by increase or decrease and which shall be charged to the Customer.
 – Some of the above fees and charges maybe subject to discounts for some customer programs.
 – The above banking fees and charges are for retail banking customers only.

رسوم خدمة كويك باي تعتمد على مبلغ التحويل والدولة. سيتم إعالمك بالرسوم عند التحويل.
عمالء الوسام الذهبي 1000 ريال معفاة من الرسوم السنوية

عمالء الوسام البالتيني 1500 ريال معفاة من الرسوم السنوية | عمالء المصرفية الخاصة 2000 ريال معفاة من الرسوم السنوية
إذا ثبت عدم مسؤولية حامل البطاقة عن قيمة العملية الشرائية، يقوم البنك بإرجاع قيمة الرسوم المحصلة.

قد يتغير معدل الربح السنوي بشكل مستمر. الرجاء السؤال عن النسبة الحالية.
الرسوم في الجدول أعاله قابلة للتغير وذلك حسب توجيهات إدارة المرور. 

–  www.alahli.com  لالطالع على أحدث إصدار لتعرفة ورسوم المنتجات المصرفية يرجى زيارة
تطبق ضريبة القيمة المضافة وفقًا لمعدل أو نسبة ضريبة القيمة المضافة المطبق فى تاريخه أو كما تُعدل تلك  –

النسبة مستقباًل  سواء بالزيادة أو النقصان والتى سوف يتم تحميلها على العميل
بعض عمالء البرامج قد يحصلوا على تخفيضات على تعرفة ورسوم المنتجات المصرفية المذكورة أعاله. –
تعرفة ورسوم المنتجات المصرفية أعاله خاصة بعمالء مصرفية األفراد فقط. –

Published on June 2020إصدار ذو القعدة 1441 هـ 

Services Description Fees التعرفة الـــــــوصــــــف الــخــــدمـــــة

CURRENT 
ACCOUNT

Account Opening Free مجانًا فتح الحساب
الحسابات الجارية

Monthly Average Balance Fees Free مجانًا رسوم متوسط الرصيد الشهري
STANDING 
ORDERS (SO)

Standing Orders Fees in Branch SR 10 10 ريال رسوم إنشاء أمر مستديم في الفرع األوامر المستديمة

MONEY TRANSFER

Within NCB (Through the Branch) Free مجانًا داخل البنك األهلي )عن طريق الفرع(

الحواالت البنكية

Within NCB (Through Digital Banking) Free مجانًا داخل البنك األهلي )عن طريق المصرفية اإللكترونية(
Local Transfer - Same Day (Through Digital Banking) SR 7 7 ريال حوالة محلية - نفس اليوم )عن طريق المصرفية اإللكترونية(
Local Transfer - Next Day (Through Digital Banking) SR 5 5 ريال حوالة محلية - اليوم التالي )عن طريق المصرفية اإللكترونية(
Local Transfer - Same Day (Through the Branch) SR 25 25 ريال حوالة محلية - نفس اليوم )عن طريق الفرع(
Local Transfer - Next Day (Through the Branch) SR 15 15 ريال حوالة محلية - اليوم التالي )عن طريق الفرع(
International Transfer SR 50 50 ريال حوالة دولية
Quick Pay Transfer Variable* متغير * حوالة كويك با@ي

SAFE DEPOSIT 
BOX       

Annual Rental - Extra Large SR 1,500 1,500 ريال رسوم سنوية - حجم كبير جدًا 

خزائن األمانات

Annual Rental - Large SR 1,000 1,000 ريال رسوم سنوية - حجم كبير
Annual Rental - Medium SR 700 700 ريال رسوم سنوية - حجم وسط
Annual Rental - Small SR 500 500 ريال رسوم سنوية - حجم صغير
Annual Rental - Extra Small SR 250 250 ريال رسوم سنوية - حجم صغير جدا
Break & Replace Lock Fees SR 950 950 ريال رسوم كسر واستبدال القفل

CHEQUES

Cheque Book Issuance Free مجانًا إصدار دفتر شيكات
Draft / Sold Chequeالشيكات SR 10 10 ريال شيكات مصرفية | مباعة

Stop Draft Cheque SR 10 10 ريال إيقاف شيك مباع

STATEMENTS
Less than Five Years SR 25 25 ريال أقل من خمس سنوات

كشوف الحسابات
More than Five Years SR 50 50 ريال أكثر من خمس سنوات

ALAHLI
DEBIT CARDS

Primary Card Issuance & Renewal | Supplementary Renewal Free مجانًا إصدار وتجديد بطاقة أساسية | تجديد بطاقة إضافية

بطاقات
 األهلي المصرفية

Supplementary Card Issuance | Lost / Stolen Card Reissuance SR 30 30 ريال إصدار بطاقة إضافية | إعادة إصدار بطاقة مفقودة أو تالفة
International Cash Withdrawal SR 20 + 3% 20 ريال + %3 سحب نقدي دولي
International POS Purchase SR 20 + 2.5% 20 ريال + %2.5 شراء آلي دولي
Cash Withdrawal within GCC Countries SR 10 10 ريال سحب نقدي داخل دول مجلس التعاون الخليجي
Balance Inquiry Free مجانًا استعالم عن الرصيد

DIGITAL BANKING
AlAhliOnline | AlAhliMobile | AlAhliPhone | AlAhliATM Free مجانًا  األهلي أون الين | األهلي موبايل | هاتف األهلي | جهاز صراف األهلي

المصرفية اإللكترونية
AlAhliToken SR 25 25 ريال  األهلي توكن )برنامج رمز التفعيل(

BILL PAYMENTS SADAD Bill & MOI Payments | SAWA / LANA Cards Recharge Free مجاناًً خدمة سداد للفواتير وسداد لفواتير وزارة الداخلية | إعادة شحن بطاقات سوا / لنا سداد الفواتير
DA’AEM ALAHLI Annual Membership Fees SR 200 200 ريال رسوم إشتراك سنوية داعم األهلي

ALAHLI
CREDIT CARDS

Annual Fees

Visa Basic | MasterCard Titanium SR 400 400 ريال فيزا األساسية | ماستركارد تيتانيوم

الرسوم السنوية

بطاقات األهلي االئتمانية

Visa Platinum | MasterCard Platinum SR 600 600 ريال فيزا بالتينيوم | ماستركارد بالتينيوم
Visa Signature | MasterCard World
(Wessam Gold customers)

Exempted from Annual 
Fees** معفاة من الرسوم السنوية** فيزا سيجنتشر | ماستركارد ورلد

)عمالء الوسام الذهبي(

Visa Infinite | MasterCard World
(Wessam Platinum customers)

Exempted from Annual 
Fees** معفاة من الرسوم السنوية** فيزا انفينت | ماستركارد ورلد

)عمالء الوسام البالتيني(

Visa Infinite Privilege | MasterCard World Elite 
(Private Banking Customers)

Exempted from Annual 
Fees** معفاة من الرسوم السنوية** فيزا انفينت بريفيلدج | ماستركارد ورلد ايليت

)عمالء المصرفية الخاصة(

Monthly Tawarruq Fees 0.3% %0.3 رسوم التورق الشهرية

Annual Percentage 
Rate

Mass Segment Monthly Income < SR 4,000 Monthly Income > SR 4,000 الدخل < 4,000 ريال شهريًا الدخل > 4,000 ريال شهريًا شريحة العمالء العامة

معدل النسبة السنوي

MasterCard Titanium 38.75% 32.39% %32.39 %38.75 ماستركارد تيتانيوم
Visa Basic 38.75% 32.39% %32.39 %38.75 فيزا األساسية
MasterCard Platinum 39.29% 32.91% %32.91 %39.29 ماستركارد بالتينيوم
Visa Platinum 39.29% 32.91% %32.91 %39.29 فيزا بالتينيوم

Wessam Segment شريحة الوسام
MasterCard World | Visa Signature | Visa Infinite 31.37% %31.37 ماستركارد ورلد | فيزا سيجنتشر | فيزا انفينيت

Private Banking Segment شريحة الخدمات الخاصة
MasterCard World Elite | Visa Infinite Privilege 31.37% %31.37 ماستركارد ورلد اليت | فيزا انفينيت برفلج

Cash Withdrawal Limit 30% of Credit Card Limit 30% من الحد االئتماني المخصص للبطاقة الحد المتاح للسحب النقدي
ATM & Digital Channels Cash Withdrawal Fees Per Transaction SR 75 75 ريال رسوم السحب النقدي لكل عملية سحب من خالل الصراف اآللي أو القنوات اإللكترونية
Card Reactivation Fees SR 100 100 ريال رسوم إعادة تفعيل البطاقة
Supplementary Card Fees Free مجانًا رسوم البطاقات اإلضافية 
Credit Shield Charges (Himayati) Monthly 0.39% %0.39 رسوم الدرع االئتماني )حمايتي( الشهرية
Credit Shield Charges (Himayati Plus) Monthly 0.49% %0.49 رسوم الدرع االئتماني )حمايتي بلس( الشهرية
Foreign Exchange Conversion Mark Up Up to 2.75% حتى %2.75 رسوم تحويل العمالت األجنبية
Copy of Proof of Purchase Fees SR 60 *** 60 ريال *** رسوم طلب صورة مستند إثبات عملية شرائية 

PREPAID CARDS

Annual Fees SR 200 200 ريال الرسوم السنوية

بطاقات مسبقة الدفع

International Cash Withdrawal Fees Per Transaction SR 30 30 ريال الرسوم لكل عملية سحب نقدي دولي
Foreign Exchange Conversion Mark Up Up to 2.75% حتى %2.75 رسوم تحويل العمالت األجنبية
Monthly Statement Per Request SR 10 10 ريال كشف الحساب الشهري لكل طلب
Replacement Card Issuance Fees SR 50 50 ريال رسوم إصدار بطاقة بدل فاقد
Copy of Proof of Purchase Fees SR 70 *** 70 ريال *** رسوم طلب صورة مستند إثبات عملية شرائية 

RESIDENTIAL 
FINANCE

Admin Fees (Including Appraisal Fees)

1% of finance 
amount or
SR 5,000 
whichever is lower

1% من مبلغ
التمويل أو

5,000 ريال أيهما أقل
الرسوم اإلدارية )شاملة تقييم العقار(

Early Settlement (On Un-Earned Income)تمويل عقاري As per contract حسب العقد التسديد المبكر )من األرباح الغير محصلة(
Annual Percentage Rate Variable **** متغير **** معدل الربح السنوي

Late Repayment Fees
5% of past due 
amount

5% من المبالغ 
المتأخرة رسوم تأخير السداد

PERSONAL 
FINANCE

Admin Fees (Local Shares and Local Commodities)

1% of finance 
amount or
SR 5,000 whichever 
is lower

1% من مبلغ
التمويل أو

5,000 ريال أيهما أقل
الرسوم اإلدارية )األسهم المحلية والسلع المحلية(

تمويل شخصي

Annual Percentage Rate Variable **** متغير **** معدل الربح السنوي

LEASE
FINANCE

Additional Driver SR 300 / Driver 300 ريال للمفوض 
الواحد المفوض اإلضافي

تمويل تأجيري

Authorization to Drive Outside Kingdom of Saudi Arabia
(GCC Countries)

SR 100 / 1 Month 100 ريال / شهر واحد

SR 200 / 3 Monthsالتفويض بالقيادة خارج المملكة العربية السعودية )دول مجلس التعاون الخليجي( 200 ريال / 3 أشهر

SR 300 / 6 Months 300 ريال / 6 أشهر

Authorization to Drive Outside Kingdom of Saudi Arabia
(Arab Countries)

SR 200 / 1 Month 200 ريال / شهر واحد
التفويض بالقيادة خارج المملكة العربية السعودية )الدول العربية(

SR 500 / 3 Months 500 ريال / 3 أشهر

Renewal Vehicle License (Private Vehicle) SR 395***** 395 ريال***** تجديد االستمارة )مركبة خصوصي(
Renewal Vehicle License (Commercial Vehicle) SR 695***** 695 ريال***** تجديد االستمارة )مركبة نقل خاص(
Renewal Vehicle License Delay (Penalty After 60 Days of License Expiry) SR 100***** 100 ريال***** التأخر عن تجديد االستمارة )غرامة بعد انتهاء صالحية االستمارة بـ 60 يوم(
Replacement of Vehicle License SR 150***** 150 ريال***** إصدار بدل فاقد لرخصة سير المركبة
Replacement of Vehicle Plates SR 150***** 150 ريال***** إصدار بدل فاقد للوحة المركبة
Additional Spare Key SR 300 300 ريال طلب مفتاح إضافي
Ownership Transfer (Private Vehicle Fees) SR 450***** 450 ريال***** نقل الملكية )رسوم مركبة خصوصي(
Ownership Transfer (Commercial Vehicle Fees) SR 450***** 450 ريال***** نقل الملكية )رسوم مركبة نقل خاص(

Additional Kilometer Incase of Contract Termination
SR 0.50 / 
Additional KM

50 هللة / لكل كيلومتر 
إضافي مبلغ الكيلومترات اإلضافية في حال فسخ المستأجر للعقد

Lease Transfer to Another Customer 1% of loan amount 1% من مبلغ التمويل التنازل عن عقد التأجير لعميل أخر
Ownership Payment Installment 1% of loan amount 1% من مبلغ التمويل  تقسيط الدفعة األخيرة
Secondary Lease 1% of loan amount 1% من مبلغ التمويل إعادة التأجير

SMS NOTIFICATION Account or Credit Card Transactions Free مجانًا عمليات على الحساب أو عمليات بطاقة االئتمان اإلخطار بالرسائل القصيرة

BUY / SELL FOREIGN CURRENCY FX Board Rate سعر الصرف المعتمد شراء / بيع عملة أجنبية

Quick Pay fees depend on country and amount. Provided during remittance transaction.

Wessam Gold customers 1000 exempted from annual fees | Wessam Platinum customers 1500 exempted from annual fees
Private Banking customers 2000 exempted from annual fees

In the event that the transaction is proven to be wrongly charged, the bank shall waive the fees. 

Annual Percentage Rate (APR) may change on regular basis. Please ask for the current rate.

These fees are subject to change as per Traffic Department instruction.
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For Updated Version, Scan Here.

لإلطالع على آخر التحديثات، إمسح هنا.


