CREDIT CARD FEES
AND CHARGES

رسوم وتكاليف
البطاقات االئتمانية

رسوم البطاقات االئتمانية والدفع اإلسالمية

معدل الربح السنوي APR
(وفقاً لشريحة حاملي
البطاقات)

للسعوديين:
• • %30.99عمالء المصرفية الخاصة (فقط لحاملي بطاقات ورلد)
• • %31.99بطاقة بضمان تحويل الراتب الشهري أكثر من  5000ريال
• • %36.99بطاقة بضمان تحويل الراتب الشهري أقل من  5000ريال /
الراتب غير محول  /ليس لديهم حساب في البنك
• • %35.99للعمالء السعوديين عمرهم أقل من  25سنة
• • %15بطاقة بضمان نقدي
لغير السعوديين:
• • %30.99عمالء المصرفية الخاصة (فقط لحاملي بطاقات ورلد)
• • %36.99بطاقة بضمان تحويل الراتب الشهري أكثر من  5000ريال
• • %37.99بطاقة بضمان تحويل الراتب الشهري أقل من  5000ريال /
الراتب غير محول  /ليس لديهم حساب في البنك
• • %15بطاقة بضمان نقدي

الرسوم السنوية للبطاقة
األساسية

• • 99ريال لبطاقة الحد المنخفض (الفرسان البالتينية (فيزا))
• • 150ريال للبطاقة الكالسيكية
• • 350ريال للبطاقة الذهبية
• • 450ريال لبطاقة التيتانيوم
• • 600ريال للبطاقة البالتينية
• • 750ريال لبطاقة الفرسان البالتينية (ماستر كارد)
• • 1,000ريال لبطاقة ورلد
• •مجاناً لعمالء المصرفية "الشخصية" و"المميزة" و"الخاصة"

الرسوم السنوية للبطاقة
اإلضافية

مجاناً

رسوم السحب النقدي

 75ريال

رسوم إجراء عملية المرابحة

 15ريال شهرياً

الحد األدنى الواجب دفعه

• •البطاقات الكالسيكية  5% -أو  250ريال (أيهما أكثر)
• •البطاقات الذهبية والتيتانيوم والبالتينية وبطاقات ورلد  5% -أو 350
ريال (أيهما أكثر)

فترة تقديم كشف الحساب

شهرياً

رسوم التأخير في السداد

• •المبلغ المستحق أقل من  250ريال = مجاناً
• •المبلغ المستحق يساوي  250ريال أو أكثر =  100ريال

رسوم تجاوز الحد االئتماني

مجاناً

رسوم إصدار بطاقة بديلة

 100ريال

*طريقة حساب عملية الرسوم (المرابحة للبطاقات اإلسالمية)
تنطبق رسوم التمويل شهرياً على:

• •يتم احتساب الربح الشهري على أساس المبالغ المستحقة آلخر شهر ناقص المدفوعات في تاريخ
استحقاق الدفع.
• •يتم احتساب المبلغ كل شهر إلى أن يقوم العميل بسداد المبلغ المتبقي بالكامل.

مثال
شراء تذكرة سفر بـ  2,000ريال بتاريخ  1فبراير
المبلغ المستحق في  15فبراير
المبلغ الذي تم دفعه بتاريخ االستحقاق ( 6مارس)
المرحل
الرصيد
ّ
تم دفع  1,400ريال مقابل حجز فندقي في  10مارس

المبلغ (بالريال
السعودي)
+2,000
2,000
500
1,500
+1,400

حساب المرابحة ( 2.67%شهرياً ) *
أ) مبلغ المرابحة على  1,500ريال لشهر فبراير
(يظهر في شهر مارس) = 2.67% * 1,500
ب) "عمولة المبيعات" الثابتة (في فاتورة شهر مارس)
المبالغ المستحقة في  15مارس (المشتريات  -المدفوعات  +هامش المرابحة +
عمولة المبيعات)

+40.05
+15
2,955.05

*يتم احتساب هامش الربح بحسب شريحة العميل في حال قام بتحويل راتب يتجاوز  5,000ريال.

رسوم االعتراض على
العمليات غير الصحيحة (في  50ريال
حال لم يكن للعميل الحق)
تاريخ استحقاق الدفع
ميزات اختيارية :
• رسوم الدرع االئتماني
رسوم إجراء عمليات

• التقسيط (لكل عملية)

رسوم التحويل لعمالت
أجنبية

 21يوماً من تاريخ إصدار كشف الحساب
•  0.49%من رصيد البطاقة المستحق
طريقة حساب قسط الدرع االئتماني
المبلغ اإلجمالي المستحق بحسب آخر كشف 3,000 :ريال
نسبة الدرع االئتماني = 0.49%
مبلغ القسط 3,000 :ريال *  14.70 = 0.49%ريال
•  50ريال
بطاقة ورلد 2% -
البطاقات الكالسيكية والذهبية والتيتانيوم والبالتينية 2.99% -
مثال على تحويل العمالت (بالدوالر األمريكي)
• •مبلغ العملية  1,000 -دوالر
• •سعر الصرف  3.754 -ريال سعودي لكل دوالر أمريكي (على أساس
سعر الصرف اليومي بالنسبة لفيزا/ماستر كارد)
• •رسوم تحويل العمالت األجنبية 3.82908 = )2%*3.754( + 3.754 -
ريال سعودي
• •إجمالي المبلغ الذي يظهر في كشف الحساب =
• • 3,829.08 = 1,000 * 3.82908ريال سعودي

تطبق الرسوم والتكاليف الخاصة لبطاقات االئتمان فقط على عمالء المصرفية الشخصية والمميزة
ّ
والخاصة .وفي حال تغيير نوع قطاع العميل في البنك األول ،يتم تطبيق الرسوم العادية على النحو
المذكور في األحكام والشروط الخاصة بالبطاقات االئتمانية في البنك األول.

ابتداء من  1مارس .2016
تطبق الرسوم والتكاليف
• • ّ
ً

• •لمزيد من المعلومات يرجى االطالع على الشروط واألحكام

البطاقات االئتمانية وبطاقات الدفع
التقليدية/الرسوم والتكاليف

معدل الربح السنوي APR
(وفقاً لشريحة حاملي
البطاقات)

للسعوديين:
• • %30.99عمالء المصرفية الخاصة (فقط لحاملي بطاقات ورلد)
• • %31.99بطاقة بضمان تحويل الراتب الشهري أكثر من  5000ريال
• • %36.99بطاقة بضمان تحويل الراتب الشهري أقل من  5000ريال /
الراتب غير محول  /ليس لديهم حساب في البنك
• • %35.99للعمالء السعوديين عمرهم أقل من  25سنة
• • %15بطاقة بضمان نقدي
لغير السعوديين:
• • %30.99عمالء المصرفية الخاصة (فقط لحاملي بطاقات ورلد)
• • %36.99بطاقة بضمان تحويل الراتب الشهري أكثر من  5000ريال
• • %37.99بطاقة بضمان تحويل الراتب الشهري أقل من  5000ريال /
الراتب غير محول  /ليس لديهم حساب في البنك
• • %15بطاقة بضمان نقدي

الرسوم السنوية للبطاقة
األساسية

• • 150ريال للبطاقة الكالسيكية
• • 350ريال للبطاقة الذهبية
• • 450ريال لبطاقة التيتانيوم
• • 600ريال للبطاقة البالتينية
• • 1,000ريال لبطاقة ورلد
• •مجاناً لعمالء المصرفية "الشخصية" و"المميزة" و"الخاصة"

الرسوم السنوية للبطاقة
اإلضافية

مجاناً

رسوم السحب النقدي

• •  75ريال لكل مبلغ  5,000ريال أو أقل
• • %3لكل مبلغ أكثر من  5,000ريال بحد أقصى  300ريال

الحد األدنى الواجب دفعه

• •البطاقات الكالسيكية  5% -أو  250ريال (أيهما أكثر)
• •البطاقات الذهبية والتيتانيوم والبالتينية وبطاقات ورلد  5% -أو 350
ريال (أيهما أكثر)

فترة تقديم كشف الحساب

شهرياً

رسوم التأخير في السداد

• •المبلغ المستحق أقل من  250ريال = مجاناً
• •المبلغ المستحق يساوي  250ريال أو أكثر =  100ريال

رسوم تجاوز الحد االئتماني

مجاناً

رسوم إصدار بطاقة بديلة

 100ريال

رسوم االعتراض على
العمليات غير الصحيحة (في  50ريال
حال لم يكن للعميل الحق)
تاريخ استحقاق الدفع

 21يوماً من تاريخ إصدار كشف الحساب

فترة السماح

 51يوماً

ميزات اختيارية :
• رسوم الدرع االئتماني
رسوم إجراء عمليات

• التقسيط (لكل عملية)

رسوم التحويل لعمالت
أجنبية

•  0.49%من رصيد البطاقة المستحق
طريقة حساب قسط الدرع االئتماني
المبلغ اإلجمالي المستحق بحسب آخر كشف 3,000 :ريال
نسبة الدرع االئتماني = 0.49%
مبلغ القسط 3,000 :ريال *  14.70 = 0.49%ريال
•  50ريال
بطاقة ورلد 2% -
البطاقات الكالسيكية والذهبية والتيتانيوم والبالتينية 2.99% -
مثال على تحويل العمالت (بالدوالر األمريكي)
• •مبلغ العملية  1,000 -دوالر
• •سعر الصرف  3.754 -ريال سعودي لكل دوالر أمريكي (على أساس
سعر الصرف اليومي بالنسبة لفيزا/ماستر كارد)
• •رسوم تحويل العمالت األجنبية 3.82908 = )2%*3.754( + 3.754 -
ريال سعودي
• •إجمالي المبلغ الذي يظهر في كشف الحساب =
• • 3,829.08 = 1,000 * 3.82908ريال سعودي

*طريقة حساب عملية الرسوم (المرابحة)
تنطبق رسوم التمويل شهرياً على:

• •المشتريات من تاريخ عملية الشراء ،في حال لم يدفع العميل المبالغ المستحقة بالكامل في تاريخ الدفع.
• •عمليات السحب النقدي من تاريخ العملية وحتى تاريخ الدفع .ولن يتم احتساب فائدة في فترة السماح
المجانية على عمليات المقدم النقدي.

مثال

المبلغ (بالريال
السعودي)
+2,000

شراء تذكرة سفر بـ  2,000ريال بتاريخ  1فبراير

2,000

المبلغ المستحق في  15فبراير

500

المبلغ الذي تم دفعه بتاريخ االستحقاق ( 6مارس)

1,500

المرحل
الرصيد
ّ

+1,400

تم دفع  1,400ريال مقابل حجز فندقي في  10مارس
حساب المرابحة ( 2.67%شهرياً ) *
أ) رسوم التمويل على  2,000ريال لمدة  15يوماً (من  1إلى  15فبراير)

+26.70

ب) رسوم التمويل على  2,000ريال لمدة  21يوماً (من  16فبراير إلى  7مارس)

+37.38

ج) رسوم التمويل على  1,500ريال لمدة  9أيام (من  7إلى  15مارس)

+10.34

د) رسوم التمويل على  1,400ريال لمدة  9أيام (من  10إلى  15مارس)	

+7.23

إجمالي رسوم التمويل في فاتورة  15مارس (أ+ب+ج+د)

81.65

المبلغ المستحق في فاتورة  15مارس (المشتريات  -المدفوعات  +مبلغ التمويل)

2,981.65

*يتم احتساب نسبة الفائدة بحسب شريحة العميل في حال قام بتحويل راتب يتجاوز  5,000ريال.

رسوم وتكاليف البطاقات االئتمانية للشركات

CORPORATE CREDIT CARD FEES

الرسوم السنوية للبطاقة
األساسية

 600ريال

SR 600

Card Annual Fee

الرسوم السنوية للبطاقة
اإلضافية

 100ريال

SR 100

Card Replacement Fee

رسوم االعتراض على
العمليات غير الصحيحة (في
حال لم يكن للعميل الحق)

 50ريال

SR 50

Invalid Transaction
Dispute (for incorrect
)client claim

SR 100

Late Payment Fee

غرامة التأخير بالسداد

 100ريال

رسوم السحب النقدي

• • 75ريال لكل مبلغ  5,000ريال أو أقل
• • 3%لكل مبلغ أكثر من  5,000ريال بحد أقصى  300ريال

رسوم التحويل لعمالت أجنبية

2.5%
مثال لتحويل العمالت (بالدوالر األمريكي)
• •مبلغ العملية هو  1,000دوالر
• •سعر الصرف هو  3.754لكل دوالر (على أساس سعر الصرف اليومي
بالنسبة لفيزا/ماستر كارد)
• •رسوم تحويل العمالت = )2.5%*3.754( + 3.754 = 2.5%
 3.84785ريال سعودي
• • إجمالي المبالغ المستحقة التي تذكر في الفاتورة
=  3,847.85 =1,000 * 3.84785ريال سعودي

• SR 75 for SR 5,000 or less
• 3% for more than SR 5,000, up to a maximum of SR 300
2.5%

Cash Withdrawal Fee
Foreign Currency Charges

)Example of Foreign currency conversion (in US Dollars
• Transaction amount - $ 1,000
• Exchange rate – SR 3.754 per $ (based on VISA/MasterCard
)daily exchange rate
= )• Foreign currency charge of 2.5% = 3.754 + (3.754*2.5%
SR 3.84785
* • Total converted amount reflected in statement = 3.84785
1,000 = SR 3,847.85

فترة تقديم كشف الحساب

شهري

Monthly

Period of Statement

الحد األدنى الواجب دفعه

100%

100%

Minimum Payment

مالحظات:

ابتداء من  1مارس .2016
تطبق الرسوم والتكاليف
• • ّ
ً

• •لمزيد من المعلومات يرجى االطالع على الشروط واألحكام.

Notes:

• These fees and charges are applicable from March 1, 2016.
• Please refer to Terms and conditions for full details.

