
دليل رسوم البطاقات 

رسوم بطاقات االئتمان

الذهبيةتيتانيوم البالتينيةإنفنيتنوع البطاقة
١٢٦٨٤٥٢.٥٣١.٥الرئيسية
٩٤.٥٦٨.٢٥٢٦.٢٥١٥.٧٥اإلضافية  

رسوم بطاقات صدارة 

مجانا مدى الحياة للبطاقة الرئيسية و ٣ بطاقات إضافية ألي نوع من أنواع البطاقات.  .١

رسوم البطاقات األخرى 

السنة األولى :  .١
لبطاقات مزايا : بدون رسوم للبطاقة الرئيسية وبطاقة واحدة إضافية. للبطاقات األخرى : بحسب الجدول أعاله ا.   

السنة الثانية :  .٢
إعفاء بنسبة ٥٠٪ على الرسوم السنوية لبطاقة رئيسية واحدة وبطاقة إضافية واحدة لألنواع التالية : ا.   

ماستركارد الذهبية ماستركارد تيتانيوم فيزا البالتينية فيزا إنفنيت 

إجمالي االستخدام السنوي 
 من ٥,٠٠٠ ريال عماني إلى

١١,٩٩٩ ريال عماني. 

 إجمالي االستخدام 
 السنوي من ٤,٠٠٠ إلى

٩٩٩ ,٩ ريال عماني

إجمالي االستخدام السنوي 
 من ٢,٥٠٠ ريال عماني إلى

٥,٩٩٩ ريال عماني 

 االستخدام السنوي 
 من ٢,٠٠٠ ريال عماني إلى 

٤,٩٩٩ ريال عماني 

إعفاء بنسبة ١٠٠٪, من الرسوم السنوية لبطاقة رئيسية واحدة ، وبطاقة إضافية واحدة لألنواع التالية : ب.   

ماستركارد الذهبيةماستركارد تيتانيوم فيزا البالتينية فيزا إنفنيت 

إجمالي االستخدام السنوي 
من ١٢,٠٠٠ ريال عماني وأكثر 

إجمالي االستخدام السنوي 
من ١٠,٠٠٠ ريال عماني وأكثر 

إجمالي االستخدام السنوي 
من ٦,٠٠٠ ريال عماني / وأكثر 

إجمالي االستخدام السنوي 
من ٥,٠٠٠ ريال عماني وأكثر 

سيتم احتساب الرسوم السنوية من جميع البطاقات في حال كان مبلغ االستخدام أدنى من المذكور أعاله.  ج.   
سيتم احتساب رسوم على البطاقات اإلضافية بعد السنة األولى حسب جدول الرسوم أعاله.  .٣

الرسوم رسوم أخرى 

معدل الفائدة مقابل الراتب  ١.٥٪ شهريًا ١. 

معدل الفائدة مقابل اإليداع  ١.٦٦٪ شهريًا ٢. 

رسوم السحب النقدي ٣.١٥٪ من المبلغ المسحوب أو ٢.٦٢٥ ريال عماني أيهما أعلى. ٣. 

رسوم استبدال البطاقة  ١٠.٥٠٠ رياالت عمانية )٥.٢٥٠ رياالت عمانية لبطاقات صدارة(٤. 

رسوم استبدال الرقم السري  ٥.٢٥٠ رياالت عمانية )٢.٦٢٥ ريال عماني ٥. 
لعمالء صدارة(

رسوم تجاوز الحد المسموح  ٥.٢٥٠ رياالت عمانية لكل عملية تجاوز للحد المسموح ٦. 

رسوم تأخير السداد )عدم الدفع( ٥.٢٥٠ رياالت عمانية ٧. 

٨.  رسوم الدفع الجزئي )الدفع أقل من المبلغ الشهري 
٥.٢٥٠ رياالت عمانية شهريًاالمستحق(

رسوم زيادة الحد اإلئتماني مؤقتا ١٠.٥٠٠ رياالت عمانية ٩. 

عمولة صرف العملة األجنبية  .٢.٧٥٪ ١٠

رسوم الدرع االئتماني   .١١

الثالث أشهر األولى مجانية على جميع  • 
البطاقات االئتمانية  

تطبق رسوم بنسبة ٠.٥٩٪ بدءا من  • 
الشهر الرابع.  

الرسوم الزامية من تاريخ بدء التقاعد أو  • 
من عمر ٦٠ سنة فما فوق  

رسوم إلغاء خطة الدفع الميسرة  ١.٠٥٪ من المبلغ اإلجمالي ١٢. 

رسوم الغاء البطاقة  ٢٦.٢٥٠ ريال عماني ١٣. 

١٤.  رسوم االعتراض على المعامالت المتعلقة 
١٠.٥٠٠ ريال عماني بالبطاقات

نسخة من كشف الحساب إلى ٣ أشهر  ال ينطبق ١٥. 

نسخة من كشف الحساب يزيد عن ٣ أشهر  ٠.٥٢٥ ريال عماني ١٦. 

 ١٧.  خطة األقساط الشهرية الميسرة عبر تطبيق 
الخدمة المصرفية 

٦ أشهر٥.٢٥٪

١٢ أشهر ٧.٣٥٪

١.٠٥٠ ريال عماني ١٨. االستفسار عن الرصيد 

رسوم البطاقة االئتمانية للشركات

٨٤ ريال عمانيالرسوم السنوية )للبطاقات األساسية(

١.٦٦٪ شهريًامعدل الفائدة 

٣.١٥٪ من نسبة المبلغ المسحوب أو ٢.٦٢٥ ريال عماني أيهما رسوم السحب النقدي
أعلى

١٠.٥٠٠ رياالت عمانية رسوم استبدال البطاقة 

٥.٢٥٠ رياالت عمانية لكلرسوم تجاوز الحد االئتماني 

٥.٢٥٠ رياالت عمانية رسوم تأخير السداد )عدم الدفع(

رسوم الدفع الجزئي )الدفع أقل من المبلغ الشهري 
٥.٢٥٠ رياالت عمانيةالمستحق(

٢.٧٥٪عمولة صرف العملة األجنبية

٢٦.٢٥٠ ريال عماني في حال إغالق الحساب بأكملهرسوم الغاء البطاقة 

١٠.٥٠٠ رياالت عمانيةرسوم االعتراض على المعامالت المتعلقة بالبطاقات

١.٠٥٠ ريال عماني لكل نسخة من كشف الحسابنسخة من كشف الحساب إلى ٣ أشهر 

بطاقة ائتمان من ُيمن

الذهبية تيتانيوم البالتينيةنوع البطاقة

٤٢٢٦.٢٥١٥.٧٥الرئيسية

٣١.٥١٢.٦٧.٣٥اإلضافية  

 ١. السنة األولى : 
لبطاقات يمن : بدون رسوم للبطاقة الرئيسية وبطاقة واحدة إضافية. للبطاقات األخرى : بحسب الجدول أعاله ا.   

 ٢. السنة الثانية : 
إعفاء بنسبة ٥٠٪ على الرسوم السنوية لبطاقة رئيسية واحدة وبطاقة إضافية واحدة لألنواع التالية :” ا.   

الذهبية تيتانيوم البالتينية

إجمالي االستخدام السنوي من ٤،٠٠ إلي ٩،٩٩٩ ريال 
عماني

إجمالي االستخدام السنوي من 
٢،٥٠٠ إلى ٥،٩٩٩ ريال عماني

إجمالي االستخدام السنوي من 
٢،٠٠ إلى ٤،٩٩٩ ريال عماني

إعفاء بنسبة ١٠٠٪, من الرسوم السنوية لبطاقة رئيسية واحدة ، وبطاقة إضافية واحدة لألنواع التالية : ب.   

إجمالي االستخدام السنوي إجمالي االستخدام السنوي من ١٠،٠٠٠ ريال عماني  وأكثر
من ٦،٠٠٠ ريال عماني  وأكثر

إجمالي االستخدام السنوي من 
٥،٠٠٠ ريال عماني  وأكثر

٣.١٥٪ من المبلغ المسحوب أو ٢.٦٢٥ ريال عماني أيهما أعلى رسوم السحب النقدي 

٥.٢٦٥ ريال عمانيرسوم استبدال الرقم السري 

٥.٢٥ ريال عمانيرسوم تجاوز الحد المسموح 

٥.٢٥ ريال عمانيرسوم تأخير السداد )عدم الدفع(

٠.٥٩٪رسوم الدرع االئتماني 

٥.٢٥ ريال عمانيرسوم الدفع الجزئي 

٣.١٥٪ من المبلغ المسحوب أو ٢.٦٢٥ ريال عماني أيهما أعلى رسوم السحب النقدي 

٢.٧٥٪عمولة صرف العملة األجنبية 

١.٥٠٪ من المبلغ اإلجمالي رسوم إلغاء خطة الدفع الميسرة 

٢٦.٢٥٠ ريال عمانيرسوم الغاء البطاقة 

١٠.٥٠٠ ريال عمانرسوم االعتراض على المعامالت المتعلقة بالبطاقات 

ال ينطبق نسخة من كشف الحساب إلى ٣ أشهر 

٠.٥٢٥ ريال عماني نسخة من كشف الحساب يزيد عن ٣ أشهر 

خطة األقساط الشهرية الميسرة عبر تطبيق الخدمة 
المصرفية 

٦ أشهر٥.٢٥٪

١٢ أشهر ٧.٣٥٪

١.٠٥٠ ريال عمانياالستفسار عن الرصيد

رسوم بطاقات الخصم المباشر

بطاقات بديل المسبقة الدفع

رسوم بطاقات الخصم المباشر

١.٠٥٠ ريال عماني رسوم اصدار البطاقة 

٢.١٠٠ ريال عماني رسوم البطاقة اإلضافية 

٢.١٠٠ ريال عماني رسوم استبدال البطاقة

١.٠٥٠ ريال عماني رسوم استبدال الرقم السري

١٠.٥٠٠ رياالت عمانية رسوم االعتراض على المعامالت المتعلقة بالبطاقات

١.٠٥٠ ريال عماني الرسوم السنوية

رسوم استخدام أجهزة السحب 
اآللي غير التابعة للبنك 

الوطني الُعماني 
شبكة دول مجلس عمان نت 

شبكة ماستركارد التعاون الخليجي

١.٥٧٥ ريال عماني ٠.٨٤٠ ريال عماني ٠.١٠٥ ريال عماني السحب النقدي 

٠.٥٢٥ ريال عماني ٠.٣١٥ ريال عماني ٠.٠٥٣ ريال عماني االستفسار عن الرصيد 

ال ينطبق ال ينطبق ٠.٠٥٣ ريال عماني كشف حساب قصير 

ال ينطبق ال ينطبق ٠.٠٥٢٥ ريال عماني التحويل لحساب العميل 

ال ينطبق ال ينطبق ٠.٢١٠ ريال عماني التحويل من البطاقة إلى البطاقة

مجانًا مجانًا مجانًا معاملة من نظام نقطة البيع 

الرسوم رسوم أخرى 

٢.٧٥٪عمولة صرف العملة األجنبية

بطاقات بديل المسبقة الدفع 

بطاقة بديلالرسوم 
بطاقة بديلبطاقة بديل للسفر مسبقة الدفع 

بطاقة بديل للشباب لألغراض العامة 

٣.١٥٠ رياالت ٥.٢٥ رياالت ٥.٢٥ رياالت ٥.٢٥ رياالت رسوم اإلصدار 

الينطبق الينطبق ٥.٢٥ رياالت عمانية ٢.١٠٠ ريال عماني رسوم البطاقة اإلضافية 

٢.١٠٠ ريال عماني ٢.١٠٠ ريال عماني ٢.١٠٠ ريال عماني ٢.١٠٠ ريال عماني رسوم استبدال البطاقة 

رسوم تجديد البطاقة / الرسوم 
السنوية 

٢.١٠٠ ريال عماني ٢.١٠٠ ريال عماني ٢.١٠٠ ريال عماني ٢.١٠٠ ريال عماني 

رسوم السحب النقدي - أجهزة 
السحب اآللي التابعة للبنك 

الوطني الُعماني
مجانامجانامجانًامجانا

رسوم السحب النقدي شبكة دول 
الخليج

٠.٨٤٠ ريال عماني٠.٨٤٠ ريال عماني١.٠٥٠ ريال عماني٠.٨٤٠ ريال عماني

رسوم السحب النقدي على أجهزة الصرف 
١.٥٧٥ ريال عماني١.٥٧٥ ريال عماني١.٠٥٠ ريال عماني١.٥٧٥ ريال عمانياآللي الدولية

رسوم السحب النقدي - أجهزة السحب 
غير مقبولةغير مقبولةغير مقبولةغير مقبولةاآللي األخرى 

 رسوم اعادة تعبئة 
٠.١٠٥٪ من مبلغ التعبئةالبطاقة

٠.١٥٧٥٪ ريال عماني 
عند إعادة التعبئة 

بالريال الُعماني

٠.١٥٧٥٪ من مبلغ إعادة 
التعبئة

٠.١٠٥٪ من مبلغ إعادة 
التعبئة

عمولة صرف العملة األجنبية

٢.٧٥٪ من قيمة
المعاملة في

حال كانت عملة
المعاملة غير الريال

الُعماني

ال ينطبق عندما تكون 
عملة المعاملة 

مطابقة للعمالت 
المتوفرة في محفظة 

البطاقة ٠.٥٪ درهم 
إماراتي والريال 

السعودي ٢٪ على 
كافة العمالت المتوفرة

٢.٧٥٪ من قيمة 
المعاملة في حال 

كانت عملة المعاملة 
غير الريال الُعماني

٢.٧٥٪ من قيمة 
المعاملة في حال 

كانت عملة المعاملة 
غير الريال الُعماني

رسوم عدم التجديد بعد إنتهاء صالحية 
١.٠٥٠ ريال عماني١.٠٥٠ ريال عماني١.٠٥٠ ريال عماني١.٠٥٠ ريال عمانيالبطاقة*

رسوم االعتراض على المعامالت المتعلقة
١٠.٥٠٠ ريال عماني١٠.٥٠٠ ريال عماني١٠.٥٠٠ ريال عماني١٠.٥٠٠ ريال عمانيبالبطاقات

٥٠٠ ريال عماني١٠٠٠ ريال عماني٣٠٠٠ ريال عماني١٠٠٠ ريال عمانيالحد األقصى للرصيد لكل بطاقة

* سيتم تطبيق هذه الرسوم بعد شهر من تاريخ إنتهاء الصالحية


