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شروط عامة
كافة معدالت الرسوم والمصاريف والفائدة المذكورة في هذا الجدول تخضع للمراجعة من قبل البنك وفقا للوائح البنك المركزي العماني في أي وقت.. 	

المصاريف مثل الطوابع والبريد والبرق، والفاكس وغيرها التي لم يتم تضمينها في هذا الدليل سيتم احتسابها متى تم تكبدها.. 	
تفاصيل الرسوم الخاصة بأي من المنتجات أو الخدمات التي لم يرد ذكرها في هذا الدليل سيتم توفيرها عند الطلب.. 	
للحصول على أي توضيحات إضافية بشأن محتويات هذا الدليل، يرجى التواصل معنا على األرقام التالية: ٧٧٠٠٠٠		. 	
جميع الرسـوم وأسـعار الخدمات المشار إليها أعاله تتضمن ضربية القيمة المضافة. 	

جدول الرسوم )اعتباًرا من يناير ٢٠٢٢(
القرض السكني - المنزل  

الرسومالتفاصيل
52.500 ر.ع• رسوم تنفيذ المعاملة

6٪ سنويًا• الفائدة
١.05٪ من قيمة المبلغ المدفوع قبل االستحقاق• رسوم الدفع قبل موعد االستحقاق

١5.750 ر.ع• رسوم إعادة الجدولة والقرض اإلضافي
١.050٪ سنويًا من المبلغ المتأخر• رسوم التأخر في السداد

0.0525%• رسوم التأمين 
5.250 ر.ع 

7٨.750 ر.ع

بطاقات االئتمان
الذهبيةتيتانيومالبالتينيةإنفنيتنوع البطاقة

٣١.500 ر.ع52.500 ر.ع٨٤.000 ر.ع١26.000 ر.عالرئيسية
١5.750 ر.ع26.250 ر.ع6٨.250 ر.ع٩٤.500 ر.عاإلضافية 

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

رسوم البطاقات األخرى
السنة األولى :  .١

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

السنة الثانية :  .2
إعفاء بنسبة 50٪ على الرسوم السنوية لبطاقة رئيسية واحدة وبطاقة إضافية واحدة  ا.   

لألنواع التالية :

الذهبيةتيتانيومالبالتينيةإنفنيت
إجمالي االستخدام 

السنوية بين 5،000 ر.ع إلى 
١١،٩٩٩ ر.ع

إجمالي االستخدام 
السنوية بين ٤،000 ر.ع إلى 

٩،٩٩٩ ر.ع

إجمالي االستخدام 
السنوية بين 2،500 ر.ع إلى 

5،٩٩٩ ر.ع

إجمالي االستخدام 
السنوية بين 2،000 ر.ع إلى 

٤،٩٩٩ ر.ع
ب . إعفاء من الرسوم السنوية بنسبة ١00٪ لبطاقة واحدة أساسية وأخرى إضافية في حال:

الذهبيةتيتانيومالبالتينيةإنفنيت
إجمالي االستخدام 

السنوي من ١2,000 ريال 
عماني وأكثر

إجمالي االستخدام 
السنوي من ١0,000 

ريال عماني وأكثر 

إجمالي االستخدام 
السنوي من 6,000 ريال 

عماني / وأكثر

إجمالي االستخدام 
السنوي من 5,000 ريال 

عماني وأكثر

ج.  سيتم احتساب الرسوم السنوية من جميع البطاقات في حال كان مبلغ االستخدام أدنى من   
المذكور أعاله. 

سيتم احتساب رسوم على البطاقات اإلضافية بعد السنة األولى حسب جدول الرسوم أعاله.  .٣
الرسومالرسوم األخرى

١.50٪ شهريًا معدل الفائدة مقابل الراتب 
١.660٪ شهريًا معدل الفائدة مقابل اإليداع 

٣.١50٪ من المبلغ المسحوب أو 2.625 رسوم السحب النقدي
ريال عماني أيهما أعلى. 

١0.500 رياالت عمانية )5.250 رياالت عمانية رسوم استبدال البطاقة 
لبطاقات صدارة(

 5.250 رياالت عمانية )2.625 ريال عماني رسوم استبدال الرقم السري
لعمالء صدارة(

5.250 رياالت عمانية لكل عملية تجاوز رسوم تجاوز الحد المسموح 
للحد المسموح 

5.250 رياالت عمانية رسوم تأخير السداد )عدم الدفع(
رسوم الدفع الجزئي )الدفع أقل من المبلغ 

5.250 رياالت عمانية شهريًاالشهري المستحق(

١0.500 رياالت عمانية رسوم زيادة الحد اإلئتماني مؤقتا
2.750٪ عمولة صرف العملة األجنبية

رسوم الدرع االئتماني 

الثالث أشهر األولى مجانية على جميع  • 
البطاقات االئتمانية  

تطبق رسوم بنسبة 0.5٩0٪ بدءا من  • 
الشهر الرابع.  

•  الرسوم الزامية من تاريخ بدء التقاعد 
أو من عمر 60 سنة فما فوق

١.050٪ من المبلغ اإلجمالي رسوم إلغاء خطة الدفع الميسرة 
26.250 ريال عماني رسوم الغاء البطاقة 

رسوم االعتراض على المعامالت المتعلقة 
١0.500 ريال عماني بالبطاقات

ال ينطبق نسخة من كشف الحساب إلى ٣ أشهر 
0.525 ريال عماني نسخة من كشف الحساب يزيد عن ٣ أشهر 

 خطة األقساط الشهرية الميسرة عبر تطبيق 
الخدمة المصرفية 

الرسومالمدة )أشهر(
6 أشهر٪5.25
١2 أشهر ٣5.٪7

بطاقة ائتمان المتقاعد
الذهبية التاتينيوم البالتينية نوع البطاقة

٤2.00026.250١5.750الرئيسية
٣١.500١2.6007.٣50اإلضافية 

 ١. السنة األولى : 
ا.  لبطاقات يمن : بدون رسوم للبطاقة الرئيسية وبطاقة واحدة إضافية.   

للبطاقات األخرى : بحسب الجدول أعاله
 2. السنة الثانية : 

ا.  إعفاء بنسبة 50٪ على الرسوم السنوية لبطاقة رئيسية واحدة وبطاقة   
إضافية واحدة لألنواع التالية :”

ماستركارد الذهبية ماستركارد تيتانيوم فيزا البالتينية
إجمالي االستخدام 

السنوي من 2،00 إلى 
٤،٩٩٩ ريال عماني

إجمالي االستخدام 
السنوي من 2،500 إلى 

5،٩٩٩ ريال عماني

إجمالي االستخدام السنوي من ٤،00 إلي ٩،٩٩٩ 
ريال عماني

ب.  إعفاء بنسبة ١00٪, من الرسوم السنوية لبطاقة رئيسية واحدة ، وبطاقة إضافية واحدة لألنواع التالية   
:

ماستركارد الذهبية ماستركارد تيتانيوم فيزا البالتينية 
إجمالي االستخدام السنوي 
من 5،000 ريال عماني  وأكثر

إجمالي االستخدام السنوي 
من 6،000 ريال عماني  وأكثر

إجمالي االستخدام السنوي من ١0،000 ريال عماني  وأكثر

٣.١50٪ من المبلغ المسحوب أو 2.625 رسوم السحب النقدي 
ريال عماني أيهما أعلى 

5.265 ريال عمانيرسوم استبدال الرقم السري 
5.250 ريال عمانيرسوم تجاوز الحد المسموح 

5.250 ريال عمانيرسوم تأخير السداد )عدم الدفع(
0.5٩0٪رسوم الدرع االئتماني 

5.250 ريال عمانيرسوم الدفع الجزئي 

٣.١50٪ من المبلغ المسحوب أو 2.625 رسوم السحب النقدي 
ريال عماني أيهما أعلى 

2.750٪عمولة صرف العملة األجنبية 
١.500٪ من المبلغ اإلجمالي رسوم إلغاء خطة الدفع الميسرة 

26.250 ريال عمانيرسوم الغاء البطاقة 
رسوم االعتراض على المعامالت 

١0.500 ريال عمانالمتعلقة بالبطاقات 

ال ينطبق نسخة من كشف الحساب إلى ٣ أشهر 
نسخة من كشف الحساب يزيد عن ٣ 

0.525 ريال عماني أشهر 

رسوم تفعيل خطة الدفع الميسرة عن طريق تطبيق 
الخدمة المصرفية عبر الهاتف النقال

الرسومالمدة )أشهر(
6٪5.250
١2٪7.٣50

التحويالت
الرسومالتفاصيل

العمالءعمولة إصدار التحويل
2.١00 ر.ع• أمر الدفع )للتحويلة(

2.١00 ر.ع• حوالة أجنبية تحت الطلب )للتحويلة(
• حوالة أجنبية تحت الطلب مسحوبة

7.٣50 ر.ع على حساب غير مراسل
العمالءإلغاء التحويل

2.١00 ر.ع• أمر الدفع )للتحويلة(
5.250 ر.ع• حوالة أجنبية تحت الطلب )للتحويلة(

للعمالء فقطالتحويالت الورادة*
١.050 ر.ع• إذا كان الدفع بالريال العماني

 •  إذا تم اإليداع في نفس حساب العملة 
مع البنك الوطني العماني

١.050 ر.ع

 •  إذا تم اإليداع بحساب عملة أجنبية
 مع البنك الوطني العماني وانطوت

المعاملة على تحويل العملة

5.250 ر.ع

١.050٪ عمولة• إذا كان  الدفع بعملة غير الريال العماني
)5 ر.ع كحد أدنى( )المعامالت النقدية( 

التحويالت الصادرة*
٤.200 ر.ع• التسوية اإلجمالية في الوقت الحقيقي

١.050 ر.ع• التسوية التلقائية
االستفسار / المتابعة للحواالت

مجانًا• جميع الحواالت
العمالءرسوم سويفت / التلكس

١.050 ر.ع• داخل مسقط
5.250 ر.ع• داخل دول مجلس التعاون الخليجي

 •  حساب المستفيد في فرع البنك 
الوطني العماني في مصر

5.250 ر.ع

5.250 ر.ع• الدول األخرى
١0.500 ر.ع• الدول غير المراسلة 

0.١٣١25٪ من القيمة أو 5.250 ر.ع أيهما أعلى• تحصيل شيك بالعملة األجنبية
*دفع التحويالت المالية في بلد المستفيد يخضع للقوانين والممارسات والضرائب المطبقة في ذلك البلد. 

الحسابات الشخصية
الرسومحسابات التوفير

الحد األدنى للرصيد الشهري الوصف
ال شْي• ١00 ر.ع أو أكثر
0.525 ر.ع• أقل من ١00 ر.ع

إغالق الحساب
ال شْي• أكثر من سنة واحدة من العمر

3.150 ر.ع• خالل سنة واحدة
رسوم كشف الحساب

مجاني• كشف حساب نصف سنوي
5.250 ر.ع• كشف حساب شهري

21.000 ر.ع• كشف حساب ًاسبوعي
52.500 ر.ع• كشف حساب يومي

رسوم الحساب الخامل
ال شْي• حساب مع حد أدنى من الرصيد ١00 ر.ع

نصف سنوية 1.050 ر.ع / سنوية 2.100 ر.ع• حساب مع رصيد أقل من ١00 ر.ع
الحسابات الجارية

الحد األدنى للرصيد الشهري
ال شيء• 200 ر.ع أو أكثر
0.525 ر.ع• أقل من 200 ر.ع
إغالق الحساب

ال شيء• أكثر من سنة واحدة
3.150 ر.ع• خالل سنة واحدة

رسوم كشف الحساب
مجانًا• كشف حساب ربع سنوي

5.250 ر.ع• كشف حساب شهري
21.000 ر.ع• كشف حساب أسبوعي

52.500 ر.ع• كشف حساب يومي )بالفاكس(
رسوم الحسابات الخاملة

اليوجد• الحد األدنى للرصيد الشهري 200 ر.ع أو أكثر
نصف سنوية 1.050 ر.ع / سنوية 2.100 • أقل من 200 ر.ع

ر.ع
اصدار دفتر الشيكات

2.100 ر.ع• 25 ورقة
3.150 ر.ع• 50 ورقة
5.250 ر.ع• ١00 ورقة

رسوم أخرى
البريد المسترجع

• الحساب الشخصي 
سيتم فرض رسوم لمرة واحدة  بعد رجوع البريد لمرتين متتاليتين

بمبلغ 5.250 ر.ع  لن تتم طباعة كشف الحساب
5.250 ر.ع• أكثر من سنة واحدة

نسخة من كشف الحساب  )من الفرع(
1.050 ر.ع• ١ - 6 أشهر
3.150 ر.ع• 6-١2 شهرًا

5.250 ر.ع• أكثر من سنة
أمر موازنة الرصيد 

10.500 ر.ع سنويًا• حسابات التوفير
10.500 ر.ع سنويًا• الحسابات الجارية
األمر المستديم

2.100 ر.ع باإلضافة إلى رسوم • خارج البنك
التلكس / الحوالة البريدية 

الخارجية / البريد*
1.050 ر.ع*• داخل البنك

*لكل عملية تنفيذ، أو عدم تنفيذ أو إلغاء األمر المستديم  

بطاقات الخصم من البنك الوطني العماني
١.050 ريال عماني • رسوم اصدار البطاقة 

2.١00 ريال عماني • رسوم البطاقة اإلضافية 
2.١00 ريال عماني • رسوم استبدال البطاقة

١.050 ريال عماني • رسوم استبدال الرقم السري
•  رسوم االعتراض على المعامالت 

المتعلقة بالبطاقات
١.050 ريال عماني 

١.050 ريال عماني • الرسوم السنوية 
 •  استخدام أجهزة الصراف اآللي 

للبنوك األخرى
الشبكة عمان نت

الخليجية
شبكة 

ماستركارد

1.575 ر.ع0.840 ر.ع0.105 ر.عالسحب النقدي 

0.525 ر.ع0.315 ر.ع0.053 ر.عاالستفسار عن الرصيد 

ال ينطبقال ينطبق0.053 ر.عكشف حساب قصير 

ال ينطبقال ينطبق0.525 ر.عالتحويل لحساب العميل 

ال ينطبقال ينطبق0.210 ر.عتحويل من الحساب إلى الحساب ) المرسل ( 

مجانًامجانًامجانًامعاملة من نظام نقطة البيع 

2.75٪عمولة صرف العملة األجنبية
الودائع بالبنك الوطني العماني

سحب قبل المدة  
• الوادائع الثابتة 

سعر الفائدة السائد في وقت
إيداع الوديعة للفترة الفعلية

للوديعة مع خصم نسبة ١.05٪ من المبلغ
5.250 ر.ع )إذا كانت فترة اإلشعار أقل • الوديعة تحت الطلب

من 2٤ ساعة(
سعر الفائدة السائد في وقت إيداع • الوديعة المركبة

الوديعة للفترة الفعلية للوديعة مع 
خصم نسبة ١.05٪ من المبلغ

استرجاع السجالت )وثائق صادرة عن البنك(
0.525 ر.ع للمستند• حتى سنة واحدة

3.150 ر.ع للمستند• من سنة واحدة فصاعدًا
  الحسابات بالعملة األجنبية

 ٪1.05 عمولة من المبلغ الذي • السحب النقدي بالعملة األجنبية 
تم سحبه

١.05٪ عمولة من المبلغ الذي تم• اإليداع النقدي بالعملة األجنبية 
إيداعه )التوجد عمولة على

السحب النقدي بالريال العماني(
*سيطبق سعر الفائدة المستحقة على صافي مبلغ الوديعة )أي قيمة استحقاق الوديعة مخصومًا منها 

الفائدة التي تم دفعها في األساس عند إيداع الوديعة(. وفي حالة السحب قبل موعد االستحقاق، سيتم 
احتساب الفائدة على أساس معدل الفائدة البسيط.

 رسوم الدفع عبر الخدمات الرقمية
)الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول واإلنترنت(

القنوات الخدمات
المصرفية 

الموفرة 
للخدمة

الرسوممالحظاتالمدةالسقف

تحويل األموال في نفس 
الحساب

الفرع/تطبيق 
الخدمة 

المصرفية

مجانافوري2٤\١00.0007 ر.ع يوميا

الفرع/تطبيق تحويل األموال محليا
الخدمة 

المصرفية

فوري2٤\7** ر.ع يوميا

المبلغ من ١ 
الى 500 ر.ع

0.2١0 ر.ع

المبلغ من 500 
الى ١،00 ر.ع

١.500 ر.ع

الفرع/تطبيق تحويل األموال دوليا
الخدمة 

المصرفية

خالل أيام 7.500 ر.ع يوميا
العمل لغاية 

الساعة 2 
ظهرًا

٣ أيام 
عمل

5.250 ر.ع

تحويل األموال دوليا )الهند/
باكستان/إندونيسيا/

الفلبين/اإلمارات/مصر/
سيريالنكا(

تطبيق الخدمة 
المصرفية

١.050 ر.عفوري2٤\7.5007 ر.ع يوميا

الفرع/تطبيق طلب دفتر شيكات
الخدمة 

المصرفية

٣ أيام 25 شيك
عمل

2.١00 ر.ع

الفرع/تطبيق طلب دفتر شيكات
الخدمة 

المصرفية

٣ أيام 50 شيك
عمل

2.200 ر.ع

تحويل األموال فوريا من 
شخص آلخر باستخدام رقم 

الهاتف

تطبيق الخدمة 
المصرفية

0.0525 ر.عفوري2٤\2507 ر.ع يوميا

رسوم التشغيل
الرسومالتفاصيل

شهادة تأكيد رصيد 
2.100 ر.ع• جميع الحسابات

تأكيد تدقيق الرصيد
2.100 ر.ع• جميع الحسابات

إرتداد الشيك الصادر
10.500 ر.ع• أسباب فنية للعمالء األفراد

15.750 ر.ع• أسباب فنية للعمالء من الشركات
15.750 ر.ع• عدم كفاية الرصيد

5.250 ر.ع حسب الطلب• تفاصيل الشيك المرتد للعميل
إرتداد الشيك الوراد )ارتداد الشيكات المودعة من قبل عمالئنا(

مجاني• خارج مسقط
مجاني• داخل مسقط

١٣.65 دوالر أمريكي• عملة أجنبية خارج سلطنة عمان
نسخة من شيك تم دفعه

2.100 ر.ع• حتى سنة واحدة
3.150 ر.ع• أكثر من سنة

إيقاف دفع شيك )عند الطلب(
5.250 ر.ع• شيك واحد أو سلسلة شيكات

تحصيل شيكات )ينطبق على الفروع خارج مسقط(
2.625 ر.ع• وارد 

2.625 ر.ع• صادر
المقاصة الخاصة

7.٣50 ر.ع• جميع الفروع
تجهيز الرواتب 

5.250 ر.ع لكل دفعة لكل بنك• الراتب لبنوك أخرى دون نسخة إلكترونية
٣.١50 ر.ع لكل دفعة لكل بنك• الراتب لبنوك أخرى بنسخة إلكترونية

• الراتب للبنوك األخرى باستخدام الخدمات 
المصرفية  عبر اإلنترنت للشركات*

2.١00 ر. ع لكل دفعة لكل بنك

• الرواتب لبنوك اخرى باستخدام الخدمات المصرفية 
عبر اإلنترنت للشركات

١.575 ر.ع لكل دفعة

• تحويل الراتب من خالل قسم الرواتب/  الفروع من 
البنك الوطني العماني إلى البنك الوطني العماني

5.250 ر.ع لكل دفعة

• من البنك الوطني العماني إلى البنك الوطني 
العماني مع نسخة إلكترونية

2.١00 ر.ع لكل دفعة 

• من البنك الوطني العماني إلى البنك الوطني 
العماني باستخدام شريط الترميز للراتب*

١.050 ر.ع لكل دفعة في البنك

• من البنك الوطني العماني إلى البنك الوطني 
العماني باستخدام بوابة الخدمات المصرفية عبر 

اإلنترنت للشركات*

١.575 ر. ع لكل دفعة

١5.750 ر.ع  لكل خطاب• الرفض بسبب عدم كفاية الرصيد

رسوم أخرى
الرسومالتفاصيل

مجانًا   أيقاف بطاقة الصرف اآللي المفقودة 
رسوم اإليجار السنوي لخزانة الودائع اآلمنة 

52.500 ر.ع• صغيرة
78.750 ر.ع• متوسطة

105.000 ر.ع• كبيرة
31.500 ر.ع• أمنية المفتاح )قابلة لالسترداد(

105.000 ر.ع• فقدان المفتاح استبدال/كسر القفل
دفع فواتير الخدمات )الكهرباء والمياه والهاتف(

عبر مركز اتصاالت البنك الوطني العماني،
Netb@nk مجانيجهاز الصراف اآللي وعبر اإلنترنت

من خالل الكاونتر
مجاني• العمالء األميين

0.525 ر.ع للفاتورة• العمالء المتعلمين
1.050 ر.ع للفاتورة • لغير عمالء البنك الوطني العماني

رفع االسم من قائمة الحظر
10.500 ر.ع• لألفراد

21.000 ر.ع• لآلخرين
متفرقات

5.250 ر.ع• التحقق من توقيع العميل
5.250 ر.ع للتعديل• تعديل مستندات التحصيل
الرسوم للمرة الواحدة 5.250 ر.ع• تعليمات الخصم المباشر

القروض الشخصية والسحب على المكشوف 
الرسومالتفاصيل

26.250 ر.ع• رسوم تنفيذ المعاملة )جديدة(
5.250 ر.ع• رسوم تأجيل األقساط
2.100. ر.ع• شهادة عدم ممانعة
5.250 ر.ع )حسب طلب العميل(• رسوم التنازل الخاص

6٪ سنويًا• الفائدة
١.050٪ من قيمة المبلغ • رسوم الدفع قبل موعد االستحقاق

المدفوع قبل موعد االستحقاق
١.050٪ سنويًا • رسوم الدفعات المتأخرة السداد

0.0525٪• رسوم التأمين 
5.250 ر.ع

7٨.750 ر.ع

بطاقات بديل مسبقة الدفع
بطاقة بديل الرسوم

مسبقة الدفع
بطاقة بديل 

للسفر
بطاقة بديل

لألغراض 
العامة

بطاقة بديل 
للشباب

3.150 ر.ع5.250 ر.ع5.250 ر.ع5.250 ر.عرسوم اإلصدار 

الينطبقالينطبق5.250 ر.ع2.100 ر.ع رسوم البطاقة اإلضافية 

2.100 ر.ع 2.100 ر.ع 2.100 ر.ع 2.100 ر.ع رسوم استبدال البطاقة 

رسوم تجديد البطاقة / 
الرسوم السنوية 

2.100 ر.ع 2.100 ر.ع 2.100 ر.ع 2.100 ر.ع 

رسوم السحب النقدي 
- أجهزة السحب اآللي 

التابعة للبنك الوطني 
الُعماني

مجانًامجانًامجانًامجانًا

رسوم السحب النقدي 
شبكة دول الخليج

0.٨٤0 ر.ع0.٨٤0 ر.ع١.050 ر.ع0.٨٤0 ر.ع

رسوم السحب النقدي 
على أجهزة الصرف اآللي 

الدولية

1.575 ر.ع1.575 ر.ع١.050 ر.ع١.575 ر.ع

رسوم السحب النقدي 
- أجهزة السحب اآللي 

األخرى 

غير مقبولةغير مقبولةغير مقبولةغير مقبولة

 رسوم اعادة تعبئة 
البطاقة

0.١05٪ من 
مبلغ 

التعبئة

0.١575٪ ريال 
عماني عند 

إعادة التعبئة 
بالريال 

الُعماني

0.١575٪ من 
مبلغ إعادة 

التعبئة

0.١05٪ من 
مبلغ إعادة 

التعبئة

عمولة صرف العملة 
األجنبية

0.١05٪ من 
مبلغ 

التعبئة

0.١575٪ ريال 
عماني عند 

إعادة التعبئة 
بالريال 

الُعماني

0.١575٪ من 
مبلغ إعادة 

التعبئة

0.١05٪ من 
مبلغ إعادة 

التعبئة

رسوم عدم التجديد بعد 
إنتهاء صالحية البطاقة*

2.750٪ من 
قيمة

المعاملة 
في

حال كانت 
عملة

المعاملة 
غير الريال
الُعماني

ال ينطبق 
عندما 

تكون عملة 
المعاملة 

مطابقة 
للعمالت 

المتوفرة 
في محفظة 
البطاقة ٪0.5 

درهم إماراتي 
والريال 

السعودي ٪2 
على كافة 

العمالت 
المتوفرة

 ٪2.750
من قيمة 
المعاملة 

في حال 
كانت عملة 

المعاملة 
غير الريال 

الُعماني

 ٪2.750
من قيمة 
المعاملة 

في حال 
كانت عملة 

المعاملة 
غير الريال 

الُعماني

رسوم عدم التجديد بعد 
إنتهاء صالحية البطاقة*

١.050 ر.ع١.050 ر.ع١.050 ر.ع١.050 ر.ع

رسوم االعتراض على 
المعامالت المتعلقة 

بالبطاقات
١0.500 ر.ع ١0.500 ر.ع ١0.500 ر.ع ١0.500 ر.ع 

الحد األقصى للرصيد 
500 ر.ع١000 ر.ع٣000 ر.ع١000 ر.علكل بطاقة


