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الرسوم السنوية نوع البطاقة
)ريال سعودي(

 معدل النسبة السنوية 
معدل الشراء لبطاقة *معدل النسبة السنويكّل شهر

االئتمان
 نسبة الحد األدنى 

للسداد
األشهر حتى سداد 

**الرصيد

راتب أقل الشريحة العامة
من 4,000

راتب أكثر 
من 4,000

راتب أقل 
من 4,000

راتب أكثر 
من 4,000

راتب أقل 
من 4,000

راتب أكثر 
من 4,000

راتب أقل 
من 4,000

راتب أكثر 
من 4,000

راتب أقل 
من 4,000

راتب أكثر 
من 4,000

ماستركارد 
400تيتانيوم

%27%23

%38.75%32.39

شهر 176شهر %28.80%24%5201
فيزا األساسية

ماستركارد 
32.91%39.29%600بالتينيوم

فيزا بالتينيوم

ماستركارد 
بالتينيوم 

لالسترداد النقدي
5208%30%39.29%28%مجانًا

معدل النسبة السنوية شريحة الوسام
معدل الشراء لبطاقة *معدل النسبة السنويكّل شهر

االئتمان
 نسبة الحد األدنى 

للسداد
األشهر حتى سداد 

**الرصيد

ماستركارد وورلد 
1,000الذهبية

176 شهر%2.30%31.37%31.37%24.00%5
فيزا سيجنتشر

ماستركارد وورلد 
1,500البالتينية

فيزا انفينيت

معدل النسبة السنوية الخدمات الخاصة
معدل الشراء لبطاقة *معدل النسبة السنويكّل شهر

االئتمان
 نسبة الحد األدنى 

للسداد
األشهر حتى سداد 

**الرصيد

ماستركارد وورلد 
إيليت

176 شهر2,000%2.30%31.37%24%5
فيزا انفنيت 

بريفيلج

** مثال: في حال سداد المبلغ األدنى المستحق شهريًا، ستصل المدة تقريبًا إلى 201 أو 176 شهر بناًء على شريحة العميل ليتم سداد المبلغ المستحق بالكامل )7,000 ريال سعودي(، علمًا بأنه يتم
إضافة معدل النسبة السنوية كل شهر )بناءًا على الراتب و/أو نوع البطاقة(. 

0.30%رسوم التورق الشهرية

بحد أقصى ال يتجاوز 30% من الحد البطاقة اإلئتماني الممنوح من البنكالحّد المتاح للسحب النقدي

75 ريال لكل عملية سحب نقدي / تحويل للحساب عن طريق القنوات الرقميةرسوم السحب النقدي

ال يوجد رسوم سنوية ألول ثالثة بطاقات إضافية. أكثر من بطاقات إضافية، 50% من الرسوم رسوم البطاقة اإلضافية
السنوية لكل بطاقة إضافية.

حمايتي: 0.39% شهريًا من الرصيد اإلجمالي المستحق. حمايتي بلس: 0.49% شهريًا من رسوم برنامج الدرع االئتمانية )حمايتي-حمايتي بلس( - اشتراك اختياري
الرصيد اإلجمالي المستحق

27% للبطاقات االئتمانية  والبطاقات مسبقة الدفعرسوم تحويل العمالت األجنبية
2.85% للبطاقات االئتمانية لإلسترداد النقدي

بتاريخ 15 من كل شهر ميالديدورة إصدار كشف الحساب

خالل 20 يوم من تاريخ إصدار الكشفتاريخ السداد
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بناءًا على آلية الحساب المعتمدة من البنك المركزي السعودي باستخدام 100,000 ريال سعودي*

رصيد البطاقة اإلئتمانيةمبلغ التمويل )المستخدم من الحد اإلئتماني(

الرسوم السنويةرسوم مدفوعة مقدمًا

رسوم التأمينرسوم التأمين المدفوعة مقدمًا

عدد السنوات الالزمة لتسديد المبلغ المستحقمدة التمويل

ربح عملية التورق + رسوم التورقمعدل النسبة السنوية كل شهر

12 دفعة ) دفعة واحدة لكل شهر (عدد الدفعات في السنة

أقساطنوع الدفع

مبلغ التمويل باإلضافة إلى معدل النسبة السنوية كل شهرإجمالي الدفعات

مثال معدل النسبة السنوي )32.39%(معدل النسبة السنوي )%38.75(

100,000 ريال سعوديمبلغ التمويل100,000 ريال سعوديمبلغ التمويل

400 ريال سعوديالرسوم السنوية400 ريال سعوديالرسوم السنوية

0رسوم التأمين0رسوم التأمين

1عدد السنوات1عدد السنوات

2.30%معدل النسبة السنوية كل شهر2.70%معدل النسبة السنوية كل شهر

12عدد الدفعات في السنة12عدد الدفعات في السنة

9,631الدفعة9,867الدفعة

115,572.474إجمالي المبلغ118,405.737إجمالي المبلغ

32.39%معدل النسبة السنوية38.75%معدل النسبة السنوية

مثال معدل النسبة السنوي )32.39%(معدل النسبة السنوي )%39.29(

100,000 ريال سعوديمبلغ التمويل100,000 ريال سعوديمبلغ التمويل

600 ريال سعوديالرسوم السنوية600 ريال سعوديالرسوم السنوية

0رسوم التأمين0رسوم التأمين

1عدد السنوات1عدد السنوات

2.30%معدل النسبة السنوية كل شهر2.70%معدل النسبة السنوية كل شهر

12عدد الدفعات في السنة12عدد الدفعات في السنة

9.631الدفعة9,867الدفعة

115,572.47إجمالي المبلغ118,405.74إجمالي المبلغ

32.91%معدل النسبة السنوية39.29%معدل النسبة السنوية

مثال معدل النسبة السنوي )32.39%(معدل النسبة السنوي )%39.29(

100,000 ريال سعوديمبلغ التمويل100,000 ريال سعوديمبلغ التمويل

0الرسوم السنوية0الرسوم السنوية

0رسوم التأمين0رسوم التأمين

1%عدد السنوات1عدد السنوات

2.00%معدل النسبة السنوية كل شهر2.80%معدل النسبة السنوية كل شهر

12عدد الدفعات في السنة12عدد الدفعات في السنة

9,631الدفعة9,867الدفعة

115,572.474إجمالي المبلغ119,112إجمالي المبلغ

31.37%معدل النسبة السنوية39.29%معدل النسبة السنوية
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