Example of Interest Charges Calculation
(Platinum Plus Credit Card)

مثال توضيحي لحسبة الفائدة (بطاقة بالتينوم
)بلس االئتمانية

Example 1 (Month 1): assuming that the Cardholder is assigned the statement
billing date as 7th day of every month and he does the following transactions in
the billing Period March 7th - April 7th.

 من7  إذا كان حامل البطاقة يصدر له كشف الحساب بتاريخ:) (الشهر األول1 مثال
: أبريل7  مارس إلى7 كل شهر و قد قام بالعمليات التالية خالل المدة ما بين

• Retail purchases worth SAR 10,000 on March 10th
• Cash withdrawal of SAR 6,000 on April 1st

 مارس10  ريال بتاريخ10,000 • عمليات شراء بمبلغ
 أبريل1  ريال بتاريخ6,000 • عمليات سحب نقدي

It is assumed that no previous balance is carried forward from the March 7th
statement, the Cardholder will receive his April 7th statement detailing total
transactions of SAR 16,075 (principal balance + cash advance fee of SAR 75 for
every cash withdrawal).

 مارس فإن7 وإذا افترضنا أنه ال يوجد مبالغ مستحقة على البطاقة لكشف حساب
 أبريل بمبلغ إجمالي مستحق7 حامل البطاقة سوف يحصل على كشف حساب
 ريال لكل عملية75  رسوم السحب النقدي+  ريال )المبلغ المستخدم16,075 قدره
).سحب نقدي

The Cardholder needs to make a payment towards the outstanding within 23
days from the statement date (due date: April 30th). The payment can range
between 5% and 100% of the outstanding amount.

 يوم من تاريخ إصدار الكشف23 على حامل البطاقة سداد المبلغ المستحق خالل
. من المبلغ المستحق100%  إلى5% ولديه الخيار بدفع

Total interest charges for cash advance billed in the statement of April
7th will be SAR 6,075 x 29.88% x 7 days / 360 days* = SAR 35.30

 ريال6,075 : أبريل7 سيكون إجمالي رسوم الفائدة المفوترة في كشف حساب
 ريال سعودي35.30 = * يوم360 /  أيام7 أx 29.88%

* Interest on cash advance transactions is calculated on a daily basis since date of transaction until

* يتم احتساب الفائدة على معامالت الدفع النقدي على أساس يومي منذ تاريخ المعاملة حتى
.يتم تسوية مبلغ المعاملة المدفوعة بالكامل

cash advance transaction amount is fully settled.

Example 2 (Month 2): Starting April 7th, Cardholder will have the carry forward
balance of SAR 16,110.30. In case a partial payment of SAR 3,000 is received
on April 29th, Interest Charges for the May 7th statement will be calculated as
per the following:

ً
 سيكون لدى حامل البطاقة رصيد سابق، أبريل7 بدءا من
:) (الشهر الثاني2 مثال
 ريال3،000  في حالة استالم دفعة جزئية قدرها. ريال سعودي16,110.30 بمبلغ
 مايو على7  سيتم احتساب رسوم الفائدة لكشف حساب،  أبريل29 سعودي في
:النحو التالي

• Retail transaction since date of transaction (Mar 10th) until date of payment
(April 29th) : SAR 10,000 x 29.88% x 50 days / 360 days** = SAR 415.00

:) أبريل29(  مارس) وحتى تاريخ الدفع10( • معاملة الشراء بالتجزئة منذ تاريخ المعاملة
 ريال سعودي415.00 = ** يوم360 /  يوم50 اx 29.88% x  ريال سعودي10,000

• Retail transaction since date of payment (April 29th) until statement issuance
date (May 7th): SAR 10,000 x 29.88% x 9 days / 360 days** = SAR 74.70

7(  أبريل) حتى تاريخ إصدار كشف الحساب29( • معاملة الشراء بالتجزئة من تاريخ الدفع
 ريال سعودي74.70 = ** يوم360 /  أيام9 أx 29.88% x ريال سعودي10,000 :)مايو

• Cash balance since last statement issuance date (April 7th) until date of payment
(April 29th): SAR 6,110.30 x 29.88% x 21 days / 360 days = SAR 106.50

 أبريل) وحتى7( • الرصيد المتوفر للسحب النقدي من تاريخ إصدار كشف الحساب
=  يوم360 /  يوم21 x 29.88% x  ريال سعودي6,110.30 :) أبريل29( تاريخ الدفع
 ريال سعودي106.50

• Cash balance since date of payment (April 29th) until statement issuance date
(May 7th): SAR 3,110.30 x 29.88% x 9 days / 360 days = SAR 23.23
Total interest charges billed in the statement of May 7th will be SAR 619.44

 أبريل) وحتى تاريخ إصدار29( • الرصيد المتوفر للسحب النقدي من تاريخ الدفع
360 /  أيام9  أx 29.88% x  ريال سعودي3,110.30 :) مايو7( كشف الحساب
 ريال سعودي23.23 = يوم
 ريال سعودي619.44  مايو سيكون7 إجمالي رسوم الفائدة المستحقة لكشف حساب

**Interest on retail transactions is calculated on a daily basis since date of transaction, if the

 نظـ ًـرا لعــدم، ** يتــم احتســاب الفائــدة علــى معامــات الشــراء بالتجزئــة علــى أســاس يومــي منــذ تاريــخ المعاملــة

outstanding balance is not fully settled by the payment due date.

Example 3 (Month 3): Starting May 7th, Cardholder will have the carry forward
balance of SAR 13,729.73
In case the customer does following transactions during this month:
• Partial payment of SAR 3,500 on May 10th
• Retail transaction of SAR 3,000 on May 16th
• Cash withdrawal transaction of SAR 600 on May 18th

.تســوية الرصيــد المســتحق بالكامــل بحلــول تاريــخ اســتحقاق الدفــع

ً
 سيكون لدى حامل البطاقة رصيد سابق بمبلغ, مايو7 بدءا بـ
:) (الشهر الثالث3 مثال
. ريال سعودي13,729.73
:في حين العميل أجرى المعامالت التالية خالل ذلك الشهر
 مايو10  ريال سعودي في3,500 • الدفع الجزئي بمبلغ
 مايو16  ريال سعودي في3,000 • معاملة شراء بالتجزئة بمبلغ
 مايو18  ريال سعودي في600 • سحب نقدي بمبلغ

Interest charges will be calculated as per the following:
• Retail balance since last statement issuance date (May 7th) until date of payment
(May 10th): SAR 10,489.70 x 29.88% x 2 days / 360 days = SAR 17.41

:ستحسب تكلفة رسوم الفائدة كالتالي
:) مايو10(  مايو) حتى تاريخ الدفع7( • رصيد معامالت الشراء بالتجزئة من آخر كشف حساب
 ريال سعودي17.41 =  يوم360 /  يوم2 x 29.88% x  ريال سعودي10,489.70

• Retail balance since date of payment (May 10th) until statement issuance date
(June 7th): SAR 10,000 x 29.88% x 29 days / 360 days = SAR 240.70

• New cash advance since date of transaction (May 18th) until statement
issuance date (June 7th)* : SAR 675 x 29.88% x 21 days / 360 = SAR 11.77

 مايو) حتى تاريخ إصدار كشف10( • رصيد معامالت الشراء بالتجزئة من تاريخ الدفع
 يوم360 /  يوم29 x 29.88% x  ريال سعودي10,000 :) يونيو7( الحساب
 ريال سعودي240.70=
 مايو) حتى7( • الرصيد المتوفر للسحب النقدي من تاريخ إصدار كشف الحساب
 يوم360 /  يوم2 x 29.88% x  ريال سعودي3,240.73 :) مايو10( تاريخ الدفع
 ريال سعودي5.38 =
 مايو) حتى تاريخ إصدار كشف10( • الرصيد المتوفر للسحب النقدي من تاريخ الدفع
=  يوم360 /  يوم29 x 29.88% x  ريال سعودي229.73 :) يونيو7( الحساب
 ريال سعودي5.53
7(  مايو) حتى تاريخ إصدار كشف الحساب18( • سلفة نقدية جديدة من تاريخ المعاملة
 ريال سعودي11.77 =  يوم360 /  يوم21 x 29.88% x  ريال سعودي675 :)يونيو

Total interest charges billed in the 7th of June statement will be SAR 280.79

 ريال سعودي280.79  يونيو سيكون7 إجمالي رسوم الفائدة المستحقة لكشف حساب

• Cash balance since last statement issuance date (May 7th) until date of
payment (May 10th): SAR 3,240.03 x 29.88% x 2 days / 360 days = SAR 5.38
• Cash balance since date of payment (May 10th) until statement issuance date
(June 7th): SAR 229.73 x 29.88% x 29 days / 360 days = SAR 5.53
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