
الرسوم واإلستحقاقات املالية
لبطاقات األهلي االئتمانية  

نوع البطاقة
الرسوم السنوية

 معدل النسبة السنوية(ريال سعودي)
 معدل الشراء لبطاقة*معدل النسبة السنويكل شهر

 اإلئتمان
 نسبة الحد األدنى

للسداد
 األشهر حتى سداد

**الرصيد

 راتب أقلالشريحة العامة

من 4,000

 راتب أك�ث

من 4,000

 راتب أقل

من 4,000

 راتب أك�ث

من 4,000

 راتب أقل

من 4,000

 راتب أك�ث

من 4,000

 راتب أقل

من 4,000

 راتب أك�ث

من 4,000

 راتب أقل

من 4,000

 راتب أك�ث

من 4,000

كارد تيتانيوم 400 ماس�ت

%2.7%2.3

%38.75%32.99

شهر 176شهر %28.8%24%5201
ا الأساسية ز ف�ي

كارد  ماس�ت
بالتينيوم

600%39.29%32.91

ا بالتينيوم ز ف�ي

كارد  ماس�ت
  بالتينيوم

داد النقدي لالس�ت

5208%30%39.29%2.8% مجاناً

 معدل النسبة السنويةشريحة الوسام
 معدل الشراء لبطاقة*معدل النسبة السنويكل شهر

اإلئتمان
 نسبة الحد األدنى

للسداد
 األشهر حتى سداد

**الرصيد

كارد وورلد  ماس�ت
1,000الذهبية

176 شهر%2.3%31.37%24%5 ا سيجنت�ث ز ف�ي

كارد وورلد  ماس�ت
1,500البالتينية

ا انفينيت ز ف�ي

 معدل النسبة السنويةالخدمات الخاصة
 معدل الشراء لبطاقة*معدل النسبة السنويكل شهر

اإلئتمان
 نسبة الحد األدنى

للسداد
 األشهر حتى سداد

**الرصيد

كارد وورلد  ماس�ت
176 شهر5%24%31.37%2.3%2,000إيليت

ا انفينيت ز  ف�ي
بريفيلج

يحة العميل ليتم سداد المبلغ المستحق بالكامل )7,000 ريال سعودي(. علماً بأنه يتم  ي حال سداد المبلغ الأد�ز المستحق شهرياً، ستصل المدة تقريباً إىل 201 أو 176 شهر بناًء عىل �ث
**مثال: �ز

إضافة معدل النسبة  السنوية كل شهر )بناءاً عىل الراتب و/أو نوع البطاقة(.

0.3%رسوم التورق الشهرية

ي الممنوح من البنكالحد المتاح للسحب النقدي
بحد أقىص ل يتجاوز 30% من الحد البطاقة الئتما�ز

75 ريال لكل عملية سحب نقدي / تحويل للحساب عن طريق القنوات الرقميةرسوم السحب النقدي

رسوم البطاقة الإضافية
ل يوجد رسوم سنوية لأول ثالثة بطاقات إضافية. أك�ث من 3 بطاقات إضافية، 50% من 

الرسوم السنوية لكل بطاقة اضافية.

اك إختياري ي بلس( – إش�ت
ي – حماي�ت

رسوم برنامج الدرع الئتمانية )حماي�ت
ي بلس: 0.49% شهرياً 

: 0.39% شهرياً من الرصيد الإجماىلي المستحق. حماي�ت ي
حماي�ت

من الرصيد الإجماىلي المستحق.

رسوم تحويل العمالت الأجنبية
ئتمانية ومسبقة الدفع  2.75% لبطاقات الأهىلي الإ
داد النقدي س�ت ئتمانية لالإ 2.85% لبطاقة الأهىلي الإ

بتاريخ 15 من كل شهر ميالدي دورة إصدار كشف الحساب

خالل 20 يوم من تاريخ إصدار الكشفتاريخ السداد



الرسوم واإلستحقاقات املالية
لبطاقات األهلي االئتمانية  

بناءًا على آلية الحساب المعتمدة من البنك المركزي السعودي باستخدام 100,000 ريال سعودي*

رصيد البطاقة الئتمانية ) ي
مبلغ التمويل )المستخدم من الحد الئتما�ز

الرسوم السنوية رسوم مدفوعة مقدماً

ز رسوم التأم�ي ز المدفوعة مقدماً رسوم التأم�ي

عدد السنوات الالزمة لتسديد المبلغ المستحق مدة التمويل

ربح عملية التورق + رسوم التورق معدل النسبة السنوية كل شهر

12 دفعة )دفعة واحدة لكل شهر(ل ي السنة
عدد الدفعات �ز

أقساط نوع الدفع

مبلغ التمويل بالإضافة إىل معدل النسبة السنوية كل شهر إجماىلي الدفعات

مثال معدل النسبة السنوي )%38.75)

100,000 ريال سعودي مبلغ التمويل

400 ريال سعوديالرسوم السنوية
ز 0 رسوم التأم�ي

1عدد السنوات

 2.70 %معدل النسبة السنوية كل شهر

ي السنة
12عدد الدفعات �ز

9,867الدفعة

118,405.737إجماىلي المبلغ

 38.75 %معدل النسبة السنوية

مثال معدل النسبة السنوي )%39.29)

100,000 ريال سعودي مبلغ التمويل

600 ريال سعوديالرسوم السنوية
ز 0 رسوم التأم�ي

1عدد السنوات

2.70 %معدل النسبة السنوية كل شهر

ي السنة
12عدد الدفعات �ز

9,867الدفعة

118,405.74إجماىلي المبلغ

 39.29 %معدل النسبة السنوية

مثال معدل النسبة السنوي )%32.99)

100,000 ريال سعودي مبلغ التمويل

400 ريال سعوديالرسوم السنوية
ز 0 رسوم التأم�ي

1عدد السنوات

 2.30 %معدل النسبة السنوية كل شهر

ي السنة
12عدد الدفعات �ز

9,631الدفعة

115,572.474إجماىلي المبلغ

 32.39 %معدل النسبة السنوية

مثال معدل النسبة السنوي )%32.91)

100,000 ريال سعودي مبلغ التمويل

600 ريال سعوديالرسوم السنوية
ز 0 رسوم التأم�ي

1عدد السنوات

 2.30 %معدل النسبة السنوية كل شهر

ي السنة
12عدد الدفعات �ز

9,631الدفعة

115,572.47إجماىلي المبلغ

 32.91 %معدل النسبة السنوية

مثال معدل النسبة السنوي )%39.29)

100,000 ريال سعودي  مبلغ التمويل

0 الرسوم السنوية

0 ز  رسوم التأم�ي

1 عدد السنوات

معدل النسبة السنوية كل شهر 2.8 %

12 عدد الدفعات

9,926 الدفعة

119,112 إجماىلي المبلغ

% 39.29 معدل النسبة السنوية

مثال معدل النسبة السنوي )%31,37)

100,000 ريال سعودي  مبلغ التمويل

0 الرسوم السنوية

0 ز  رسوم التأم�ي

1 عدد السنوات

معدل النسبة السنوية كل شهر 2 %

12 عدد الدفعات

9,631 الدفعة

115,572,474 إجماىلي المبلغ

% 31.37 معدل النسبة السنوية


