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Banking Fees and Chargesتعرفة ورسوم المنتجات المصرفية

 www.alahli.com لالطالع على أحدث إصدار لتعرفة ورسوم المنتجات المصرفية يرجى زيارة  –
بعض عمالء البرامج قد يحصلوا على تخفيضات على تعرفة ورسوم المنتجات المصرفية المذكورة أعاله   –

تعرفة ورسوم المنتجات المصرفية أعاله خاصة بعمالء مصرفية األفراد فقط.  –
إصدار جمادى األول 1442 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

GOLD ACCOUNT

Account Opening Free مجانًا فتح الحساب

Monthly Storage Feeحساب الذهب
Weight x 0.0125 or 
12.5 SR whichever is 
higher 1

0.0125 أو  الوزن xس
12.5 ريال أيهما أعلى 1 الرسوم الشهرية مقابل الحفظ والتخزين

Execution of (Transport Order) SR 250 Each 250 ريال لكل سبيكة رسوم تنفيذ (أمر نقل)
STANDING ORDERS 
(SO)

Standing Orders Fees (Through the Branch) SR 15 15 ريال رسوم إنشاء أمر مستديم (عن طريق الفرع)
األوامر المستديمة

Standing Orders Fees in Branch (Through Digital Banking) SR 10 10 ريال رسوم إنشاء أمر مستديم (عن طريق المصرفية اإللكترونية)

MONEY TRANSFER

Transfer Within SNB (Through the Branch) Free مجانًا حوالة داخل البنك األهلي (عن طريق الفرع)

الحواالت البنكية

Transfer Within SNB (Through Digital Banking) Free مجانًا حوالة داخل البنك األهلي (عن طريق المصرفية اإللكترونية)

Quick Local Transfer ‘Sarie’ of SAR 500 or less (Through Digital Banking) SR 0.50 0.50 ريال  حوالة محلية فورية نظام سريع مبلغ 500 ريال أو أقل (عن طريق المصرفية 
االلكترونية )

Quick Local Transfer ‘Sarie’ of more than SAR 500 and max SAR 20,000 
(Through Digital Banking) SR 0.50 0.50 ريال  حوالة محلية فورية نظام سريع مبلغ أكبر من 500 ريال وبحد اقصى 20,000 

ريال (عن طريق المصرفية االلكترونية)
Local Transfer - Same Day Value (Through Digital Banking) SR 7 7 ريال حوالة محلية - استحقاق نفس اليوم (عن طريق المصرفية اإللكترونية)
Local Transfer - Next Day Value (Through Digital Banking) SR 5 5 ريال حوالة محلية - استحقاق اليوم التالي (عن طريق المصرفية اإللكترونية)
Local Transfer - Same Day Value (Through the Branch) SR 25 25 ريال حوالة محلية - استحقاق نفس اليوم (عن طريق الفرع)
Local Transfer - Next Day Value (Through the Branch) SR 15 15 ريال حوالة محلية - استحقاق اليوم التالي (عن طريق الفرع)
International Transfer (Through the Branch) SR 75 75 ريال حوالة دولية (عن طريق الفرع)
International Transfer (Through Digital Banking) SR 50 50 ريال حوالة دولية (عن طريق المصرفية اإللكترونية)

SAFE DEPOSIT BOX

Annual Rental - Large SR 1,000 1,000 ريال رسوم سنوية - حجم كبير

خزائن األمانات
Annual Rental - Medium SR 700 700 ريال رسوم سنوية - حجم وسط
Annual Rental - Small SR 500 500 ريال رسوم سنوية - حجم صغير
Break & Replace Lock Fees SR 950 950 ريال رسوم كسر واستبدال القفل

CHEQUES

Cheque Book Issuance Free مجانًا إصدار دفتر شيكات

الشيكات
Draft / Sold Cheque SR 10 10 ريال شيكات مصرفية | مباعة (بالريال السعودي)
Stop Draft / Sold Cheque (Saudi Riyals) SR 10 10 ريال إيقاف شيك مباع (بالريال السعودي)
Draft / Sold Cheque (Foreign Currency) SR 10 10 ريال شيكات مصرفية | مباعة (بالعمالت األجنبية)
Stop Draft / Sold Cheque (Foreign Currency) SR 10 10 ريال إيقاف شيك مباع (بالعمالت األجنبية)

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

MADA CAR DS FROM 
SNB

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

بطاقات
مدى من البنك األهلي

Supplementary Card Issuance | Lost / Stolen Card / PIN Blocked Card 
Replacement SR 30 30 ريال إصدار بطاقة إضافية | إعادة إصدار بطاقة مفقودة أو مسروقة أو تم إيقاف 

رقمها السري
E-Commerce Purchase through mada network Free مجانًا شراء انترنت عبر شبكة مدى
International Cash Withdrawal SR 25 25 ريال سحب نقدي دولي
International POS Purchase / E-Commerce Free مجانًا شراء آلي دولي عبر نقاط البيع / مواقع إلكترونية
Cash Withdrawal within GCC Countries SR 10 10 ريال سحب نقدي داخل دول مجلس التعاون الخليجي
Balance Inquiry on International ATMs SR 5 5 ريال استعالم عن الرصيد من جهاز صراف آلي دولي
Foreign Exchange Conversion Rate Added on all International 
Transactions 3% %3 يضاف سعر صرف العملة األجنبية على جميع العمليات الدولية

DIGITAL BANKING
Internet banking | Mobile banking | Phone banking | ATM Free مجانًا األون الين | الموبايل | الهاتف المصرفي | جهاز الصراف اآللي

المصرفية اإللكترونية
Token SR 25 25 ريال توكن (برنامج رمز التفعيل)

BILL PAYMENTS SADAD Bill & MOI Payments | SAWA Recharge Free مجانًاً خدمة سداد الفواتير و رسوم وزارة الداخلية و إعادة شحن بطاقات سوا سداد الفواتير

CREDIT CARDS

Annual Fees

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

الرسوم السنوية

البطاقات االئتمانية

Visa Platinum | MasterCard Platinum SR 600 600 ريال فيزا بالتينيوم | ماستركارد بالتينيوم

Visa Signature | MasterCard World Exempted from Annual 
Fees معفاة من الرسوم فيزا سيجنتشر | ماستركارد ورلد

Visa Infinite | MasterCard World Exempted from Annual 
Fees معفاة من الرسوم فيزا انفينت | ماستركارد ورلد

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

Exempted from Annual 
Fees3

معفاة من الرسوم
السنوية3

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
International transaction fees using SAR 2.75% %2.75 رسوم العمليات الدولية بعملة الريال السعودي
Copy of Proof of Purchase Fees SR 60 4 60 ريال 4 رسوم طلب صورة مستند إثبات عملية شرائية 

PREPAID CARDS

Annual Fees SR 200 200 ريال الرسوم السنوية

بطاقة 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
International Transaction Fees Using SAR 2.75% %2.75 رسوم العمليات الدولية بعملة الريال السعودي
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 4 70 ريال 4 رسوم طلب صورة مستند إثبات عملية شرائية 

AL-AHLI  
CASHBACK CARD

Annual Fees Free مجانًا الرسوم السنوية

بطاقة األهلي 
االئتمانية لالسترداد 

النقدي

Monthly Tawarruq Fees 0.3% %0.3 رسوم التورق الشهرية
Annual Percentage Rate 39.29% 39.29% معدل النسبة السنوي

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 من خالل الصراف االلي 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 2.85% % 2.85 رسوم تحويل العمالت األجنبية
International Transaction Fees using SAR 2.85% % 2.85 رسوم العمليات الدولية بعملة الريال السعودي
Copy of Proof of Purchase Fees SR 60 4 60 ريال 4 رسوم طلب صورة مستند اثبات 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 5 متغير 5 معدل النسبة السنوي

Late Repayment Fees 5% of past due 
amount

5% من المبالغ 
المتأخرة رسوم تأخير السداد

– To view the latest version of fees and charges, please visit www.alahli.com
– 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

Published on Jan 2021

1. Gold Account Storage Fees is “Average Monthly Weight” x 0.0125 or SR 12.50 whichever is higher. 
2. Quick Pay fees depend on country and amount. Provided during remittance transaction.
3. Wessam Gold customers 1000 exempted from annual fees | Wessam Platinum customers 1500 exempted from annual fees
 Private Banking customers 1500 exempted from annual fees
4. In the event that the transaction is proven to be wrongly charged, the bank shall waive the fees 
5. Annual Percentage Rate (APR) may change on regular basis. Please ask for the current rate
6. The above fees are not iclusive of VAT amount and are subject to VAT as deemed as required by the relevant authorities. 
7. These fees are subject to change as per Traffic Department instruction, for Auto lease product

For Updated Version, 
Scan Here.

لإلطالع على آخر التحديثات، 
إمسح هنا.
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Services
Auto Forward Lease Contract 
of Vehicle with a Promise 
to Own

AL Unified Contract
(Retail Customer)

عقد تمويل مركبات بصيغة 
اإلجارة (لألفراد)

عقد تأجير سيارة مع الوعد 
بالتمليك بيان الخدمة

تمويل تأجيري 

Additional Driver 318.26 SR 18.26 ريال 318.26 ريال اضافة سائق

18.26 SR 18.26 ريال 18.26 ريال

International Authorization
Gulf Countries:
1 Month= 100 SR
3 Months= 200 SR
6 Months= 300 SR

Arab Countries:
1 Month= 200 SR

35 SR, in addition to 
all related expenses, 
government & Insurance 
fees.

35 ريال سعودي كما و يتحمل 
المستأجر المصاريف والتكاليف 
الحكومية والتأمينية اإلضافية 

الناتجة عن ذلك

دول مجلس التعاون الخليجي :
1 شهر = 100 ريال

3 أشهر = 200 ريال
6 أشهر = 300 ريال

الدول العربية:
1 شهر = 200 ريال

التفويض بالقيادة خارج 
المملكة العربية السعودية 

Renewal of Private Vehicle 
License 395 SR 351 SR 351 ريال  تجديد اإلستمارة مركبة  395 ريال 

خصوصي
Renewal of Commercial 
Vehicle License 695 SR 651 SR 651 ريال  695 ريال تجديد اإلستمارة مركبة 

نقل خاص
Delay in Vehicle License 
Expiry renewal

Penalty after 60 days from license expiry 100 SR for every 
year

بعد 60 يومًا من انتهاء صالحية االستمارة، يتحمل المستأجر غرامة و قدرها 
100 ريال عن كل سنة التأخر عن تجديد االستمارة

Replacement of Vehicle 
License in case of its loss 150 SR 100 SR 100 ريال 150 ريال إصدار بدل فاقد لرخصة سير 

السيارة
Replacement of Vehicle 
Plates in case of its loss 150 SR 100 SR 100 ريال 150 ريال إصدار بدل فاقد للوحة 

السيارة

Additional Spare Key 300 SR N/A ال ينطبق 300 ريال طلب مفتاح إضافي

Ownership Transfer 575  SR 366 SR 366 ريال  575 ريال نقل الملكية

Lease Transfer 1% from finance amount to be borne by new customer %1 من مبلغ التمويل يتحملها المستأجر الجديد التنازل عن عقد التأجير 
لمستأجر آخر 

Secondary Lease 1% from finance amount 1 % من مبلغ التمويل إعادة التأجير

Contract Termination 

Termination penalty which 
depends on the time of 
request termination and 
the paid down payment. 
In addition to, 0.50 SR for 
additional kilometer in excess 
of the agreed kilometer limit. 

The customer will bear all 
expenses and cost, including 
the following costs:
* Costs of missing spare key 
depends on the type of car.
* Costs of car appraisal 
depends on the appointed 
appraisal company.
* Costs of Transportation 
depends on the car 
destination.
* Cost of Yard depends on 
the car condition.

يتحمل المستأجر المصاريف و 
التكاليف التابعة نتيجة لفسخ العقد 

و منها التكاليف التاليه:
تكاليف نسخ مفاتيح و تعتمد حسب 

نوع السيارة
تكاليف تقييم السيارة و تعتمد 

حسب ماتحدده الجهات المعنية
تكاليف نقل السيارة و تعتمد حسب 

وجهة السيارة
تكاليف إيواء السيارة و تعتمد على 

حالة السيارة عند اإلستالم 

دفع غرامة انهاء العقد و تعتمد 
على وقت طلب فسخ العقد و 

قيمة الدفعة األولى المدفوعة في 
بداية العقد. كما يتحمل المستأجر 

50 هللة كرسوم لكل كيلومتر 
اضافي عند تجاوز عدد الكيلومترات 

المسموح بها  فسخ العقد أو اإلنسحاب 

Repossess vehicle 1500 SR, in addition to all related cost and cost of issuing Sijil 
Repossession certificate amounting to 850 SAR.

1,500 ريال سعودي كما يتحمل المستأجر تكلفة إصدار شهادة سحب من 
سجل بقيمة 850 ريال  سحب المركبة

 البنك األهلي السعودي شركة مساهمة سعودية خاضع إلشراف ورقابة البنك المركزي السعودي
عندما يرد ذكر اسم “البنك األهلي التجاري” أو “األهلي” أو “البنك” فتكون اإلشارة إلى “البنك األهلي السعودي”

The Saudi National Bank is a Saudi joint stock company under the supervision and control of the Saudi Central Bank 
Any reference to the National Commercial Bank, NCB or the Bank shall mean the Saudi National Bank

رسوم حفظ وتخزين الذهب هو متوسط الرصيد الشهري في 0.0125 ريال أو 12.5ريال أيهما أعلى  .1  
رسوم خدمة كويك باي تعتمد على مبلغ التحويل والدولة. سيتم إعالمك بالرسوم عند التحويل  .2  

عمالء الوسام الذهبي 1000 ريال معفاة من الرسوم السنوية  .3  
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  .4  
قد يتغير معدل النسبة السنوي بشكل مستمر. الرجاء السؤال عن النسبة الحالية  .5  

الرسوم أعاله التشمل رسوم ضريبة القيمة المضافة وسيتم إضافة ضريبة القيمة المضافة حسب ما تقتضية الجهات المعنية  .6  
الرسوم في الجدول أعاله قابلة للتغير، وذلك حسب توجيهات إدارة المرور وذلك لمنتج التمويل التأجيري  .7  

local authorization 
 renewal

SR 18.26تجديد التفويض الداخلي 
18.26 SR


