CREDIT CARD FEES
AND CHARGES

رسوم وتكاليف
البطاقات االئتمانية

رسوم البطاقات االئتمانية
والدفع اإلسالمية

المعدل الرئيسي السنوي
APR
(معدل الربح) حسب شريحة
حامل البطاقة

للسعوديين:
• •عمــاء المصرفيــة الخاصــة ( فقــط
لحاملــي بطاقــات ورلــد)
• •بطاقــة بضمــان تحويــل الراتــب
أكثــر مــن  5,000ريــال
• •بطاقــة بضمــان تحويــل الراتــب
الشــهري أقــل مــن  5,000ريــال /
الراتــب غيــر محــول  /ليــس لديهــم
حســاب فــي البنــك
• •لعمــاء عمرهــم أقــل مــن 25
ســنة
• •بطاقة بضمان نقدي
لغير السعوديين:
• •عمــاء المصرفيــة الخاصــة ( فقــط
لحاملــي بطاقــات ورلــد)
• •بطاقــة بضمــان تحويــل الراتــب
أكثــر مــن  5,000ريــال
• •بطاقــة بضمــان تحويــل الراتــب
الشــهري أقــل مــن  5,000ريــال /
الراتــب غيــر محــول  /ليــس لديهــم
حســاب فــي البنــك
• •بطاقة بضمان نقدي

التكلفة
الشهرية

معدل
النسبة
السنوي

2.58%

39.72%

2.66%

41.22%

3.08%

48.95%

2.99%

47.37%

1.25%

17.69%

2.58%

39.72%

3.08%

48.95%

3.16%

50.54%

1.25%

17.69%

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 القسط3,000 :ريال 14.70 = %0.49 Xريال
•  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 األجنبية3.82908 = )%2X3.754( + 3.754 :
ريال سعودي
• •إجمالي المبلغ الذي يظهر في كشف الحساب =
• • 3,829.08 = 1,000 X 3.82908ريال سعودي

**طريقة حساب عملية الرسوم (المرابحة للبطاقات اإلسالمية)

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

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)

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

فترة السماح

حتى  51يوماً

 21يوماً من تاريخ إصدار كشف الحساب

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 X 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

* إن العمــوالت و/أو الرســوم المذكــورة فــي هذه/هــذا (االتفاقيــة  /الطلــب  /الخطــاب  /المســتند /
الفاتــورة) غيــر شــاملة لضريبــة القيمــة المضافــة .و ســوف تحتســب علــى العميــل أي ضريبــة قيمــة مضافــة
تنطبــق علــى العمولــة أو الرســم المذكــور ،و اعتبارهــا واجبــة الســداد مــن طرفــه باإلضافــة إلــى المبالــغ
المتفــق عليهــا هنــا.
**يتم احتساب هامش الربح بحسب شريحة العميل في حال قام بتحويل راتب يتجاوز  5,000ريال.
تطبــق الرســوم والتكاليــف الخاصــة لبطاقــات االئتمــان فقــط علــى عمــاء المصرفيــة الشــخصية والمميــزة
ّ
والخاصــة .وفــي حــال تغييــر نــوع قطــاع العميــل فــي البنــك األول ،يتــم تطبيــق الرســوم العاديــة علــى النحــو
المذكــور فــي األحــكام والشــروط الخاصــة بالبطاقــات االئتمانيــة فــي البنــك األول.
ابتداء من  1مارس .2016
تطبق الرسوم والتكاليف
• • ّ
ً

• •لمزيد من المعلومات يرجى االطالع على الشروط واألحكام

رسوم البطاقات االئتمانية
والدفع اإلسالمية

المعدل الرئيسي السنوي
APR
(معدل الربح) حسب شريحة
حامل البطاقة

للسعوديين:
• •عمــاء المصرفيــة الخاصــة ( فقــط
لحاملــي بطاقــات ورلــد)
• •بطاقــة بضمــان تحويــل الراتــب
أكثــر مــن  5,000ريــال
• •بطاقــة بضمــان تحويــل الراتــب
الشــهري أقــل مــن  5,000ريــال /
الراتــب غيــر محــول  /ليــس لديهــم
حســاب فــي البنــك
• •لعمــاء عمرهــم أقــل مــن 25
ســنة
• •بطاقة بضمان نقدي
لغير السعوديين:
• •عمــاء المصرفيــة الخاصــة ( فقــط
لحاملــي بطاقــات ورلــد)
• •بطاقــة بضمــان تحويــل الراتــب
أكثــر مــن  5,000ريــال
• •بطاقــة بضمــان تحويــل الراتــب
الشــهري أقــل مــن  5,000ريــال /
الراتــب غيــر محــول  /ليــس لديهــم
حســاب فــي البنــك
• •بطاقة بضمان نقدي

التكلفة
الشهرية

معدل
النسبة
السنوي

2.58%

39.72%

2.66%

41.22%

3.08%

48.95%

2.99%

47.37%

1.25%

17.69%

2.58%

39.72%

3.08%

48.95%

3.16%

50.54%

1.25%

17.69%

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 القسط3,000 :ريال 14.70 = %0.49 Xريال
•  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 األجنبية3.82908 = )%2X3.754( + 3.754 :
ريال سعودي
• •إجمالي المبلغ الذي يظهر في كشف الحساب =
• • 3,829.08 = 1,000 X 3.82908ريال سعودي

**طريقة حساب عملية الرسوم (المرابحة للبطاقات اإلسالمية)

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

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)

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

فترة السماح

حتى  51يوماً

 21يوماً من تاريخ إصدار كشف الحساب

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 X 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

* إن العمــوالت و/أو الرســوم المذكــورة فــي هذه/هــذا (االتفاقيــة  /الطلــب  /الخطــاب  /المســتند /
الفاتــورة) غيــر شــاملة لضريبــة القيمــة المضافــة .و ســوف تحتســب علــى العميــل أي ضريبــة قيمــة مضافــة
تنطبــق علــى العمولــة أو الرســم المذكــور ،و اعتبارهــا واجبــة الســداد مــن طرفــه باإلضافــة إلــى المبالــغ
المتفــق عليهــا هنــا.
**يتم احتساب هامش الربح بحسب شريحة العميل في حال قام بتحويل راتب يتجاوز  5,000ريال.
تطبــق الرســوم والتكاليــف الخاصــة لبطاقــات االئتمــان فقــط علــى عمــاء المصرفيــة الشــخصية والمميــزة
ّ
والخاصــة .وفــي حــال تغييــر نــوع قطــاع العميــل فــي البنــك األول ،يتــم تطبيــق الرســوم العاديــة علــى النحــو
المذكــور فــي األحــكام والشــروط الخاصــة بالبطاقــات االئتمانيــة فــي البنــك األول.
ابتداء من  1مارس .2016
تطبق الرسوم والتكاليف
• • ّ
ً

• •لمزيد من المعلومات يرجى االطالع على الشروط واألحكام

البطاقات االئتمانية وبطاقات الدفع
التقليدية/الرسوم والتكاليف

المعدل الرئيسي السنوي
APR
(معدل الربح) حسب شريحة
حامل البطاقة

للسعوديين:
• •عمــاء المصرفيــة الخاصــة (فقــط
لحاملــي بطاقــات ورلــد)
• •بطاقــة بضمــان تحويــل الراتــب
أكثــر مــن  5,000ريــال
• •بطاقــة بضمــان تحويــل الراتــب
الشــهري أقــل مــن  5,000ريــال /
الراتــب غيــر محــول  /ليــس لديهــم
حســاب فــي البنــك
• •لعمــاء عمرهــم أقــل مــن 25
ســنة
• •بطاقة بضمان نقدي
لغير السعوديين:
• •عمــاء المصرفيــة الخاصــة ( فقــط
لحاملــي بطاقــات ورلــد)
• •بطاقــة بضمــان تحويــل الراتــب
أكثــر مــن  5,000ريــال
• •بطاقــة بضمــان تحويــل الراتــب
الشــهري أقــل مــن  5,000ريــال /
الراتــب غيــر محــول  /ليــس لديهــم
حســاب فــي البنــك
• •بطاقة بضمان نقدي

التكلفة
الشهرية

معدل
النسبة
السنوي

2.58%

39.72%

2.66%

41.22%

3.08%

48.95%

2.99%

47.37%

1.25%

17.69%

2.58%

39.72%

3.08%

48.95%

3.16%

50.54%

1.25%

17.69%

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 القسط3,000 :ريال 14.70 = %0.49 Xريال
•  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 األجنبية3.82908 = )%2X3.754( + 3.754 :
ريال سعودي
• •إجمالي المبلغ الذي يظهر في كشف الحساب =
• • 3,829.08 = 1,000 X 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.

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)

حساب المرابحة ( 2.67%شهرياً ) **

فترة تقديم كشف الحساب

شهرياً

أ) رسوم التمويل على  2,000ريال لمدة  15يوماً (من  1إلى  15فبراير)

+26.70

رسوم التأخير في السداد

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

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

رسوم تجاوز الحد االئتماني

مجاناً

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

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

حتى  51يوماً

مثال
شراء تذكرة سفر بـ  2,000ريال بتاريخ  1فبراير
المبلغ المستحق في  15فبراير

المبلغ (بالريال
السعودي)
+2,000
2,000

المبلغ الذي تم دفعه بتاريخ االستحقاق ( 6مارس)
المرحل
الرصيد
ّ
تم دفع  1,400ريال مقابل حجز فندقي في  10مارس

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

500
1,500
+1,400

2,981.65

* إن العمــوالت و/أو الرســوم المذكــورة فــي هذه/هــذا (االتفاقيــة  /الطلــب  /الخطــاب  /المســتند /
الفاتــورة) غيــر شــاملة لضريبــة القيمــة المضافــة .و ســوف تحتســب علــى العميــل أي ضريبــة قيمــة مضافــة
تنطبــق علــى العمولــة أو الرســم المذكــور ،و اعتبارهــا واجبــة الســداد مــن طرفــه باإلضافــة إلــى المبالــغ
المتفــق عليهــا هنــا.
**يتم احتساب نسبة الفائدة بحسب شريحة العميل في حال قام بتحويل راتب يتجاوز  5,000ريال.

البطاقات االئتمانية وبطاقات الدفع
التقليدية/الرسوم والتكاليف

المعدل الرئيسي السنوي
APR
(معدل الربح) حسب شريحة
حامل البطاقة

للسعوديين:
• •عمــاء المصرفيــة الخاصــة (فقــط
لحاملــي بطاقــات ورلــد)
• •بطاقــة بضمــان تحويــل الراتــب
أكثــر مــن  5,000ريــال
• •بطاقــة بضمــان تحويــل الراتــب
الشــهري أقــل مــن  5,000ريــال /
الراتــب غيــر محــول  /ليــس لديهــم
حســاب فــي البنــك
• •لعمــاء عمرهــم أقــل مــن 25
ســنة
• •بطاقة بضمان نقدي
لغير السعوديين:
• •عمــاء المصرفيــة الخاصــة ( فقــط
لحاملــي بطاقــات ورلــد)
• •بطاقــة بضمــان تحويــل الراتــب
أكثــر مــن  5,000ريــال
• •بطاقــة بضمــان تحويــل الراتــب
الشــهري أقــل مــن  5,000ريــال /
الراتــب غيــر محــول  /ليــس لديهــم
حســاب فــي البنــك
• •بطاقة بضمان نقدي

التكلفة
الشهرية

معدل
النسبة
السنوي

2.58%

39.72%

2.66%

41.22%

3.08%

48.95%

2.99%

47.37%

1.25%

17.69%

2.58%

39.72%

3.08%

48.95%

3.16%

50.54%

1.25%

17.69%

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 القسط3,000 :ريال 14.70 = %0.49 Xريال
•  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 األجنبية3.82908 = )%2X3.754( + 3.754 :
ريال سعودي
• •إجمالي المبلغ الذي يظهر في كشف الحساب =
• • 3,829.08 = 1,000 X 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.

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)

حساب المرابحة ( 2.67%شهرياً ) **

فترة تقديم كشف الحساب

شهرياً

أ) رسوم التمويل على  2,000ريال لمدة  15يوماً (من  1إلى  15فبراير)

+26.70

رسوم التأخير في السداد

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

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

رسوم تجاوز الحد االئتماني

مجاناً

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

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

حتى  51يوماً

مثال
شراء تذكرة سفر بـ  2,000ريال بتاريخ  1فبراير
المبلغ المستحق في  15فبراير

المبلغ (بالريال
السعودي)
+2,000
2,000

المبلغ الذي تم دفعه بتاريخ االستحقاق ( 6مارس)
المرحل
الرصيد
ّ
تم دفع  1,400ريال مقابل حجز فندقي في  10مارس

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

500
1,500
+1,400

2,981.65

* إن العمــوالت و/أو الرســوم المذكــورة فــي هذه/هــذا (االتفاقيــة  /الطلــب  /الخطــاب  /المســتند /
الفاتــورة) غيــر شــاملة لضريبــة القيمــة المضافــة .و ســوف تحتســب علــى العميــل أي ضريبــة قيمــة مضافــة
تنطبــق علــى العمولــة أو الرســم المذكــور ،و اعتبارهــا واجبــة الســداد مــن طرفــه باإلضافــة إلــى المبالــغ
المتفــق عليهــا هنــا.
**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

رسوم إصدار بطاقة بديلة*

 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

غرامة التأخير بالسداد

 100ريال

SR 100

Late Payment Fee

رسوم السحب النقدي*

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

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

*Cash Withdrawal Fee

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%
 3.84785 = )2.5%**3.754( + 3.754ريال سعودي
• •إجمالي المبالغ المستحقة التي تذكر في الفاتورة =
 3,847.85 =1,000 ** 3.84785ريال سعودي

2.5%
)Example of Foreign currency conversion (in US Dollars
• Transaction amount - $ 1,000
• Exchange rate SR 3.754 per 1$
)(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

Foreign Currency
*Charges

فترة تقديم كشف الحساب

شهري

Monthly

Period of Statement

الحد األدنى الواجب دفعه

100%

100%

Minimum Payment

* إن العمــوالت و/أو الرســوم المذكــورة فــي هذه/هــذا (االتفاقيــة  /الطلــب  /الخطــاب  /المســتند /
الفاتــورة) غيــر شــاملة لضريبــة القيمــة المضافــة .و ســوف تحتســب علــى العميــل أي ضريبــة قيمــة مضافــة
تنطبــق علــى العمولــة أو الرســم المذكــور ،و اعتبارهــا واجبــة الســداد مــن طرفــه باإلضافــة إلــى المبالــغ
المتفــق عليهــا هنــا.
مالحظات:
ابتداء من  1مارس .2016
تطبق الرسوم والتكاليف
• • ّ
ً

• •لمزيد من المعلومات يرجى االطالع على الشروط واألحكام.

* All fees and commissions payable pursuant to this (Agreement / application / letter /
document / invoice) are exclusive of value added tax. Any chargeable value added tax in
respect of the aforementioned fee or commission shall be payable by the client together
with and in addition to any sum agreed to be paid hereunder.
Notes:

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

