
التعرفـــة البنكيـــــة



لرســــوم  األعـــــلى  الحـــد 
الخدمــــات طبقــًا للتعـــــرفة 

المحـــدثة البنكيـــــة 



تأسيس أمر دفع مستديم
)مرة واحدة(

التحويـــــل من بنـــك آلخر داخـــل 
المملكة عبر نظام سريع 

)نفس اليوم(

التحويـــل مـن بنــك آلخــر داخــــل 
المملكة عبر نظام سريع )آجلة(

التحويل إلى بنك خارج المملكة

تعديل / إلغاء حوالة خارج المملكة

10 ريال

7 ريال 

5   ريال

50 ريال 

15 ريال  

الرسومالتحويالت والخدمات المصرفية

الكترونياً             الفرع

15 ريال 

25 ريال

15 ريال

75 ريال

25 ريال

السحب النقدي لبطاقات الحسم 
المباشر دوليًا

السحب النقدي من الصراف اآللي 
داخل دول الخليج

إصدار بطاقة صراف آلي إضافية

إعادة إصدار بطاقة صرف آلي 
)مفقودة/تالفة/خطأ في الرقم 

السري لـ ٣ مرات(

استفسار عن الرصيـــد على 
الصراف اآللي

25 ريال

10 ريال 

30  ريال

30  ريال

3 ريال  

الصــراف اآللي
الخدمـــات                         الرسوم

سحب 5000 ريال أو أقل من 
البطاقة االئتمانية

سحب مبلغ أكبر من 5000 ريال

استفسار عن الرصيد على 
الصراف اآللي

رسوم االعتراض على البطاقات 
االئتمانية )في حال كان

)االعتراض خاطئ

75 ريال
%3 وبحد أقصى 

300 ريال

3,5 ريال

50 ريال

البطاقات االئتمانية
الخدمـــات                         الرسوم



إصدار شيك مصرفي

إصدار دفتر شيكات إضافي )25شيك(

إصدار شيك مصرفي )عملة أجنبية(

إلغاء شيك مصرفي

إلغاء شيك مصرفي )عملة أجنبية(

طلب نسخـــة شيـــك تاريـــخ صرفه إلى 
سنة

طلب نسخــة شيـــك تاريـــخ صرفه أكثــر 
من سنة

10 ريال

10 ريال 

15  ريال

10  ريال

15 ريال

10 ريال  

20 ريال  

الشيـــكات

كشف حساب أقل من سنة

كشف حساب من سنة إلى خمس 
سنوات

كشف حساب أكثر من خمس سنوات

25 ريال

30 ريال

50 ريال

كشــف حساب عن طريق الفرع

الخدمـــات                         الرسوم

الخدمـــات                         الرسوم



فتح الحساب

انخفاض الرصيد عن الحد 

المطلوب

السحب النقدي من الفرع 

باستخدام قسيمة السحب

كشف الحساب الشهري بالبريد

السعودي العادي أو البريد 

االلكتروني

إصدار دفتر شيكات )25( شيك

حساب سداد للدفع اإللكتروني

سداد الخدمات الحكومية

التحويل من حساب آلخر داخل 

البنك

تعريف مستفيد للتحويل إليه

الحسابات البنكية                        الصراف اآللي                       نقاط البيع

إصدار بطاقة صرف آلي لكل حساب

كشف حساب مختصر على جهاز 

الصرف اآللي

إعادة إصدار بطاقة صرف آلي ُسحبت

من جهاز الصرف اآللي

التحويل من حساب آلخر داخل البنك

إلكترونًيا

السحب / اإليداع النقدي على جهاز

الصرف اآللي

تجديد بطاقة الصرف اآللي

استخدام العميل لبطاقة مدى 

على نقاط البيع

استخدام العميل لنقاط البيع 

داخل دول الخليج

خدمة نقد )الحصول على النقد 

عند الشراء عبر نقاط البيع(

خدمـة مصرفيــة مجانيـــة طبقًا  
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P.O. Box 2992 Riyadh 11169

Kingdom of Saudi Arabia

Tel:  800-125-6666

@SAMACares 

www. SAMACares.sa

للمزيد من اإلرشادات

  )SAMACares.sa(  تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني
 @SAMACares  أو حساب ساما تهتم على موقع تويتر

  شكـــاوي العمـــالء 

 تهتــم مؤسســة النقــد فــي تحقيــق أقصــى درجــات الرضــا للعمــاء، 
ومعـالـــجة  الســتقـــبال  العــمـــاء  حــــماية  إدارة  إنشــــاء  تـــم  حيــث 
شــكاوى عمــاء المؤسســات الماليــة الخاضعــة إلشــراف المؤسســة 

للقطاعــات الثاثــة التاليــة:

البنوك
التأمين

التمويل
 

قنوات استقبال الشكاوى

الهاتف المجاني: 8001256666
  )SAMACares.sa(  الموقــع اإللكتروني لسامــا تهتــم 
 @SAMACares حساب ســـاما تهتـــم على موقع تويتـــر


