381000095093 التعرفة البنكية بموجب تعميم المؤسسة رقم

Banking Tariff as per SAMA Circular No. 381000095093

Banking Service Description

Maximum Banking
Tariff

الحد األقصى
للتعرفة البنكية

1. Customer Accounts

بيان الخدمة البنكية
حسابات العمالء1.1

a. Opening an account

Free

ًمجانا

b. Decrease in average balance below
SAR 1,000

None

ال يوجد

2. mada ATM Cards and POS
Cards

 فتح حساب.أ
 ريال1000  انخفاض متوسط الرصيد عن.ب

)بطاقات الصراف اآللي (مدى2.2
ونقاط البيع

a. Issuance of ATM card for an account

Free

ًمجانا

 إصدار بطاقة صراف آلي للك حساب.أ

b. Renewal of ATM card

Free

ًمجانا

 تجديد بطاقة الصراف اآللي.ب

SAR 30

 ريال30

/  إعادة إصدار بطاقة صراف آلي (مفقودة.ج
)) مرات3(  خطأ في الرقم السري/ تالفة

Free

ًمجانا

 إعادة إصدار بطاقة صراف آلي سحبت من.د
جهاز الصراف اآللي

SAR 30

 ريال30

f. ATM cash withdrawal/ deposit

Free

ًمجانا

اإليداع النقدي على جهاز الصراف/ السحب.و
اآللي

g. Use of mada cards at POS terminal
by customers

Free

ًمجانا

 استخدام العميل لبطاقة مدى على نقاط البيع.ز

h. Naqd service (purchase with cash
back)

Free

ًمجانا

 خدمة نقد (الحصول على النقد عند الشراء.ح
)عبر نقاط البيع

c. Re-issuance of ATM card (lost/
damaged/ 3 invalid passwords)
d. Re-issuance of ATM card retained by
an ATM
e. Issuance of an additional ATM card

3. Account Statement
a. Monthly statement by regular mail
or email

 إصدار بطاقة صراف آلي إضافية.هـ

كشف الحساب3.3
 كشف الحساب الشهري بالبريد السعودي.أ
العادي أو البريد اإللكتروني

Free

ًمجانا

b. Statement for less than one year
from branch

SAR 25

 ريال25

 كشف حساب أقل من سنة عن طريق الفرع.ب

c. Statement for 1-5 years from branch

SAR 30

 ريال30

 كشف حساب من سنة إلى خمس سنوات عن.ج
طريق الفرع

d. Statement for more than five years
from branch

SAR 50

 ريال50

 كشف حساب أكثر من خمس سنوات عن.د
طريق الفرع

e. ATM mini statement electronically

Free

ًمجانا

 كشف حساب مختصر على جهاز الصراف.هـ
اآللي

4. Cash Withdrawal Using a
Withdrawal Form at Branch

Free

ًمجانا

السحب النقدي من الفرع4.4
باستخدام قسيمة السحب

5. Checks

الشياكت5.5

a. Issuance of a checkbook (25 checks)

Free

ًمجانا

b. Issuance of an additional checkbook
(25 checks)

SAR 10

 ريال10

saib.com.sa

800 124 8000

) شيك25(  إصدار دفتر شياكت.أ
) شيك25(  إصدار دفتر شياكت إضافي.ب

@saiblive

381000095093 التعرفة البنكية بموجب تعميم المؤسسة رقم

Banking Tariff as per SAMA Circular No. 381000095093

Banking Service Description

Maximum Banking
Tariff

الحد األقصى
للتعرفة البنكية

بيان الخدمة البنكية

c. Issuance of a bank check

SAR 10

 ريال10

 إصدار شيك بنكي.ج

d. Revocation of a bank check

SAR 10

 ريال10

 إلغاء شيك بنكي.د

e. Issuance of a bank check (foreign
currency)

SAR 15

 ريال15

) إصدار شيك بنكي (عملة أجنبية.هـ

f. Revocation of a bank check (foreign
currency)

SAR 15

 ريال15

) إلغاء شيك بنكي (عملة أجنبية.و

g. Requesting a copy of a check dated
to one year

SAR 10

 ريال10

 طلب نسخة شيك تاريخ صرفه إلى سنة.ز

h. Requesting a copy of a check dated
more than one year

SAR 20

 ريال20

 طلب نسخة شيك تاريخ صرفه أكثر من سنة.ح

6. Banking Transfers and
Services

التحويالت والخدمات البنكية6.6
/ الهاتف البنكي/ •إلكترونياً (اإلنترنت

•	 Electronically (internet,
telephone and ATM…)

)...الصراف اآللي

a. Transfer to another account within
the same bank

Free

ًمجانا

 التحويل من حساب آلخر داخل البنك.أ

b. Identification of a beneficiary for
fund transfer electronically

Free

ًمجانا

ً تعريف مستفيد للتحويل إليه إلكترونيا.ب

SAR 10

 ريال10

d. Transfer to another bank inside the
Kingdom through SARIE (same day)

SAR 7

 ريال7

 التحويل من بنك آلخر داخل المملكة عبر نظام.د
)سريع (نفس اليوم

e. Transfer to another bank inside the
Kingdom through SARIE (forward)

SAR 5

 ريال5

 التحويل من بنك آلخر داخل المملكة عبر.هـ
)نظام سريع (آجلة

f. Transfer to a bank outside the
Kingdom

SAR 50

 ريال50

 التحويل إلى بنك خارج المملكة.و

g. Change/ cancel a transfer outside
the Kingdom

SAR 15

 ريال15

إلغاء حوالة خارج المملكة/ تعديل.ز

c. Setting up a standing payment order
(one time)

•	 At Branch

 تأسيس أمر دفع مستديم إلكتروني (مرة.ج
)واحدة

• عن طريق الفرع

h. Transfer to another account within
the same bank

Free

ًمجانا

i. Setting up a standing payment order
(one time)

SAR 15

 ريال15

) تأسيس أمر دفع مستديم (مرة واحدة.ط

j. Transfer to another bank inside the
Kingdom through SARIE (same day)

SAR 25

 ريال25

 التحويل من بنك آلخر داخل المملكة عبر نظام.ي
)سريع (نفس اليوم

k. Transfer to another bank inside the
Kingdom through SARIE (forward)

SAR 15

 ريال15

 التحويل من بنك آلخر داخل المملكة عبر نظام.ك
)سريع (آجلة

l. Transfer to a bank outside the
Kingdom

SAR 75

 ريال75

 التحويل إلى بنك خارج المملكة.ل

m. Change/ cancel a transfer outside
the Kingdom

SAR 25

 ريال25

إلغاء حوالة خارج المملكة/ تعديل.م

saib.com.sa

800 124 8000

 التحويل من حساب آلخر داخل البنك.ح

@saiblive

381000095093 التعرفة البنكية بموجب تعميم المؤسسة رقم

Banking Tariff as per SAMA Circular No. 381000095093

Banking Service Description
7. Electronic Payment of Bills
and Government Services
(SADAD)

Maximum Banking
Tariff

الحد األقصى
للتعرفة البنكية

بيان الخدمة البنكية
سداد الفواتير والخدمات7.7
)الحكومية إلكترونياً (نظام سداد

a. Government services payment

Free

ًمجانا

 سداد الخدمات الحكومية.أ

b. Payment of bills and services

Free

ًمجانا

 سداد الفواتير والخدمات.ب

c. SADAD Account for online payment

Free

ًمجانا

 حساب سداد للدفع اإللكتروني.ج

8. GCCNet Transaction Fees
a. Cash withdrawal within Gulf
countries
b. Balance inquiry within Gulf countries
c. Customer use of GCC cards at POS
terminals within Gulf countries

رسوم عمليات الشبكة الخليجية8.8
SAR 10

 ريال10

 السحب النقدي على الصراف اآللي داخل دول.أ
الخليج

SAR 3

 ريال3

 استفسار عن الرصيد على الصراف اآللي داخل.ب
دول الخليج

Free

ًمجانا

 استخدام العميل لنقاط البيع داخل دول.ج
الخليج

9. International Network
Transaction Fees
a. Cash withdrawal for debit cards

رسوم عمليات الشبكة الدولية9.9
SAR 25

 ريال25

•السحب النقدي من البطاقات

•	 Cash Withdrawal from Credit
Cards
b. Withdrawal of SAR 5,000 or less

 السحب النقدي لبطاقات الحسم المباشر.أ
)Debit(

االئتمانية

SAR 75

 ريال75

 ريال أو أقل5,000  سحب مبلغ.ب

3% (Max. SAR 300)

%3
) ريال300 (بحد أقصى

 ريال5,000  سحب مبلغ أكبر من.ج

d. Credit card dispute fee (if wrong
dispute)

SAR 50

 ريال50

 رسوم االعتراض على البطاقات االئتمانية (في.د
)حال اكن االعتراض خاطئ

e. Balance inquiry on ATM

SAR 3.5

 ريال3.5

 استفسار عن الرصيد على الصراف اآللي.هـ

c. Withdrawal of more than SAR 5,000

saib.com.sa

800 124 8000

@saiblive

