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الرقـم
المتسلسل

نوع الرسوم

مبلغ
الرسوم

تفاصيل الرسوم

خدمات اإليـــداع
1

حساب التوفير

1.1

رسوم خدمات
الحساب

1.2

الفائدة

2

الحساب الجاري

2.1

رسوم خدمات الحساب

2.2

رسوم دفتر الشيكات

 10أوراق
 25ورقة
 50ورقة

2.3

رسوم الشيكات
المرتجعة

اإلرجاع لعدم وجود رصيد كاف
اإلرجاع ألسباب أخرى

2.٤

نسخة مصورة من
الشيك المدفوع

٢.٥

وقف الصرف

شهريًا (إذا كان الرصيد أقل من  100ر.ع).
لن يتم استيفاء رسوم تحت هذا البند إذا
كان الحساب مفتوحا لغرض إيداع معاش
التقاعد أو المساعدات اإلجتماعية األخرى
التي تمنحها الحكومة للمتقاعدين وذوي
اإلحتياجات الخاصة.

 500بيسة

شهريًا ( إذا كان الرصيد أقل من  1000درهم
إماراتي)

 5درهم

األحقية للحد األدنى من الرصيد  100ر.ع.

٪0.5

شهريًا ( إذا كان الرصيد أقل من  200ر.ع) .
لن يتم استيفاء رسوم تحت هذا البند إذا
كان الحساب مفتوحا لغرض إيداع معاش
التقاعد أو المساعدات اإلجتماعية األخرى
التي تمنحها الحكومة للمتقاعدين وذوي
اإلحتياجات الخاصة.

 500بيسة

شهريًا (إذا كان الرصيد أقل من  200ر.ع:) .
أقل من  2.000درهم إماراتي

 20درهم إماراتي

أقل من  2.000دوالر أمريكي

 10دوالر أمريكي

أقل من  2.000جنيه استرليني

 5جنيه استرليني
 10يورو

أقل من  2.000يورو
لكل عملية سحب بالعملة األجنبية
(في حالة توفر العملة المطلوبة للسحب)

%1

 1ر.ع.
 2ر.ع.
 3ر.ع.
 15ر.ع.
 10ر.ع.
( الحد األدنى)

اذا كانت فترة سداد الشيك سنة واحدة

 ٢ر.ع.

اذا كانت فترة سداد الشيك أكثر من سنة
واحدة

 ٣ر.ع.

لكل إخطار بوقف الصرف سواء كان عدد
من الشيكات بأرقام متسلسلة أو لكل شيك
منفصل

 5ر.ع.
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نوع الرسوم

مبلغ
الرسوم

تفاصيل الرسوم

رسوم خدمات محددة لمنتجات أخرى
٢.٦

الرسوم الشهرية

المنتج  /الفئة

تفاصيل رسوم الخدمات

حساب نجاحي الجاري

في الشهر إذا كان الرصيد أقل من  ٥٠٠ر.ع.

 ٢ر.ع.

األعمال المصرفية
المميزة  /أصالة

عدم الحفاظ على معايير األهلية

 ٢٠ر.ع.

حساب التوفير شبابي

رسوم الحد األدنى عند انخفاض الرصيد عن
 -/١٠ر.ع.

 ٢٥٠بيسة

حساب التوفير زينة

رسوم الحد األدنى عند انخفاض الرصيد عن
 -/١٠٠ر.ع.

 ٥٠٠بيسة

٢.٧

شيكات مؤجلة الدفع
(تاريخ مقدم)

لكل شيك مؤجل الدفع يتم اإلحتفاظ به
في البنك

2.٨

كشف حساب
(بخالف الكشف الدوري
المتفق عليه)

3

حسابات تحت الطلب

3.1

رسوم خدمات

3.2

الفائدة

شهري

 5ر.ع .سنويًا

أسبوعي

 20ر.ع .سنويًا

يومي

 50ر.ع .سنويًا

إذا كان الرصيد أقل من :

شهريًا:

 1,000ريال عماني

 2ر.ع.

 10,000درهم إماراتي

 50درهم اماراتي

 2,000دوالر أمريكي

 20دوالر أمريكي

 2,000جنيه استرليني

 15جنيه استرليني

 2,000يورو

4

الودائع الثابتة

4.1

الحد األدنى للوديعة

الفائدة

4.2

 20يورو
حسب السعر
المتفق عليه

 1,000ريال عماني
 10,000درهم إماراتي
 5,000دوالر أمريكي
 3,000جنيه استرليني
حسب السعر
المتفق عليه

عند تاريخ اإلستحقاق

سعر فائدة السحب قبل تاريخ االستحقاق

5

خدمات أخرى

5.1

بطاقة ألكترون
(لحسابات األفراد)

سعر الفائدة
حسب الجدول
للمدة المنتهية
ناقصة %1

بطاقة جديدة

 1ر.ع .سنويًا

رسوم سنوية

 1ر.ع.

بطاقة إضافية تابعة
إستبدال

 5ر.ع.

ألسباب تقنية

 2ر.ع .سنويًا
الشيء

ألسباب فقدان  /سرقة  /تلف

 2ر.ع.
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نوع الرسوم

مبلغ
الرسوم

تفاصيل الرسوم
بين حساب مصرفي لنفس الزبون أو حساب
األطفال
بين حساب مصرفي لزبون مختلف

٥.٢

أوامر دفع ثابتة

5.3

إغالق الحساب

5.4

الحسابات الخامدة

٥٫٥

الشيء
 500بيسة

إنشاء ألول مرة

 2ر.ع.

 ( ACHمحلي)

 ١ر.ع.

( RTGمحلي)

 ٤.٢٥٠ر.ع.
 +٥ر.ع .رسوم
البنك األخرة

خارج البنك ( أجنبي)

إذا كان الحساب مضى عليه أكثر من سنة
إذا تم إغالق الحساب خالل سنة

الشيء
 ٣ر.ع.

سنويا (في حالة استيفاء الحساب للحد األدنى
من الرصيد)

الشيء

سنويا (في حالة عدم استيفاء الحساب للحد
الدنى من الرصيد )

 2ر.ع ١( .ر.ع .كل ٦
شهور)

بطاقة نجاحي للخصم
المباشر ( لزبائن األعمال
التجارية)

رسوم بطاقة جديدة

 ٢ر.ع .في السنة

رسوم إصدار بطاقة ثانوية

 ٢ر.ع .في الشهر

استبدال

ألسباب تقنية

ال شيء
 ٢ر.ع.

مفقودة  /مسروقة  /تالفة
منتجات القروض
٦

القروض االستهالكية ،قروض السيارات ،القرض السكني بيتنا
قروض السيارت

٦٫١

حسب السعر
المتفق عليه

الفوائد

 25ر.ع.

٦٫٢

رسوم الوثائق

٦٫٣

تأجيل قسط القرض

لكل طلب (تخضع لموافقة المقر الرئيسي)

٦٫٤

التسديد المقدم للقرض
قبل مدة اإلستحقاق

من المبلغ المدفوع مقدما

٦٫٥

تغيير الكفيل

٦.٦

الفائدة المتآخرة

على المبالغ المتأخرة و الفائدة المتأخرة فقط

N/A
%1
 25ر.ع.
٪١

القرض السكني بيتنا
6،٧

الفائدة

حسب السعر
المتفق عليه
 50ر.ع

6.8

رسوم المعاملة

6.9

تأجيل أقساط القرض

للطلب الواحد (وفقًا لموافقة المقر الرئيسي)

6.10

الدفع المسبق من
القروض غير المسددة
قبل تاريخ االستحقاق

من المبلغ المدفوع مقدما

6،11

تغيير الكفيل

6.12

الفائدة المتأخرة

على المبالغ المتأخرة و الفائدة المتأخرة فقط

%1
 5ر.ع
%1
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نوع الرسوم

مبلغ
الرسوم

تفاصيل الرسوم

قروض المستهلك
حسب السعر
المتفق عليه

6.13

الفائدة

6،14

رسوم المعاملة

 25ر.ع

6،15

تأجيل أقساط القرض

 5ر.ع

6.16

الدفع المسبق من
القروض غير المسددة
قبل تاريخ االستحقاق

٪١

6.17

تغيير الكفيل

 5ر.ع

6.18

رسالة براءة ذمة

 2ر.ع

6،19

إعادة جدولة القرض

 5ر.ع

6،20

شهادة تأكيد التباين

 2ر.ع

6.21

إعفاء خاص غير فترة العيد

 5ر.ع

6.22

إضافة مبلغ القرض

 5ر.ع

6.23

الفائدة المتأخرة

٧

بطاقات اإلئتمان

٧.1

الرسوم السنوية

على المبلغ المدفوع مسبقًا

على المبالغ المتأخرة و الفائدة المتأخرة فقط

فيزا كالسيك  /ماستر كارد ستاندرد
( بطاقة أساسية)

٪١

 ١٠ر.ع

البطاقة اإلضافية

 5ر.ع

حد السحب النقدي

٪١٠٠

فيزا بريمير  /ماستر كارد الذهبية
(بطاقة أساسية)

 ١5ر.ع

البطاقة اإلضافية

 5ر.ع

حد السحب النقدي

٪١٠٠

ماستر كارد البالتينية

 ١٠٠ر.ع
٠

البطاقة اإلضافية

٪١٠٠

حد السحب النقدي
ماستر كارد  -للشركات  -للمدراء التنفيذيين
حد السحب النقدي
ماستر كارد  -شركات
حد السحب النقدي
ماستر كارد  -بطاقة مشتريات
حد السحب النقدي
بطاقة نجاحي القياسية

 ٥٠ر.ع
٪١٠٠
 ٣٠ر.ع
٪١٠٠
 ١٠٠ر.ع
٪٠
 ٥٠ر.ع

حد السحب النقدي

٪٥٠

بطاقة نجاحي بالس

 ١٢٠ر.ع( .تدفع مرة
واحدة عند فتح
الحساب)

حد السحب النقدي
فيزا انفينيتي  (-بطاقة أساسية)

٪٥٠
 ١٢٠ر.ع

البطاقة اإلضافية

٣٥

حد السحب النقدي

٪١٠٠
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نوع الرسوم

مبلغ
الرسوم

تفاصيل الرسوم
بطاقة زينة ( بطاقة أساسية )

 ١٠ر.ع

البطاقة اإلضافية

 ٥ر.ع
٪١٠٠

حد السحب النقدي
بنك مسقط والطيران العماني اإلئتمانية
(بطاقة أساسية)
البطاقة اإلضافية

 ٥ر.ع

حد السحب النقدي

٪٥٠

بطاقة فيزا سيغنتشر اإلئتمانية
(بطاقة أساسية)

٧.1

الرسوم السنوية

٠

البطاقة اإلضافية

 ٥ر.ع

حد السحب النقدي

٪١٠٠

لولو ماستر كارد اإلئتمانية
(بطاقة اساسية)

 ١٠ر.ع

البطاقة اإلضافية

 ٥ر.ع

حد السحب النقدي

٪٥٠

فيزا انفينيتي لألعمال المصرفية الخاصة
(بطاقة أساسية)

٠

البطاقة اإلضافية

٠
٪٥٠

حد السحب النقدي
الجوهر البالتينية اإلئتمانية (بطاقة أساسية)

٧٫٢

الفائدة

٧٫٣

استبدال بطاقة اإلئتمان
بسبب الفقدان  /السرقة
 /التلف

 ١٥ر.ع

 ٣٠ر.ع

البطاقة اإلضافية

 ٥ر.ع

حد السحب النقدي

٪٥٠

تحتسب على متوسط الرصيد اليومي إلجمالي
ابتداء من تاريخ مديونية
الدين المتبقي
ً
الحساب إلى كامل السداد

 ٪ 1.5لكل شهر

 10ر.ع.

٧٫٤

رسوم السحب نقدا

لكل عملية سحب

 ٪ 3أو  3ر.ع.
(كل ما هو أعلى)

٧٫٥

رسوم الدفع المتأخر

عن كل شهر تأخير

 5ر.ع.
(بإستثناء بطاقة
لولو بنك مسقط
اإلئتمانية)

٧٫٦

رسوم تجاوز الحد
اإلئتماني

بغض النظر عن مبلغ التجاوز

 5ر.ع.
(بإستثناء بطاقة
لولو بنك مسقط
اإلئتمانية)

٧٫٧

نسخة من فاتورة البيع

لكل إيصال في حالة اإلختالف في المعاملة

٨

إدارة اإلئتمان

٨٫١

تسجيل الرهون القانونية

٨٫٢

 3ر.ع.

 25ر.ع .فقط

إنشاء أو تجديد الرهن
التجاري

 100ر.ع.

فك الرهن القانوني

 50ر.ع.
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٨٫٣

تفاصيل الرسوم

نوع الرسوم
تسريح  /فك األسهم
المشتركة

مبلغ
الرسوم
 25ر.ع .لفك
األسهم بالطلب

تسجيل األسهم

 25ر.ع .لفك
األسهم بالطلب

٨٫٤

تعهد األسهم

٨٫٥

رسوم إدارية على
التسهيالت

حسب نوع و حجم
التسهيالت

٨٫٦

مصاريف التوثيق

 250ر.ع.

٨٫٧

إعتماد قرض جديد

 % 1من إجمالي
مبلغ القرض بحد
أدنى  250ر.ع.
ترد في حالة رفض التسهيالت

٨٫٨

قيد الموافقة المبدئية

٨٫٩

تجديد تسهيالت راس
المال

٪ 0.05
من مبلغ
التسهيالت بحد
أدنى  250ر.ع.

٨٫١٠

اقرار جديد  /تعزيزات في
تسهيالت رأس المال

% 0.1
من مبلغ
التسهيالت بحد
أدنى  ٢٥٠ر.ع.

٩

شراء المستندات المالية تحت التحصيل

٩٫١

الفائدة

٩٫٢

مصاريف البريد

 1,000ر.ع.

 ٪12لكل سنة بحد
أدنى
 3أسابيع
رسوم النقل
البريد الفعلية
بحد أدنى  10ر.ع.

10

رسوم المعامالت/الخدمات

10،1

اصدار رسالة تحويل
راتب  /تمديد رسالة
تحويل راتب

 10ر.ع

10،2

تمديد تواريخ استحقاق
أقساط القرض

 10ر.ع

10،3

TOD/Adhoc LC/ LTR/
)Adv(o
(متفق عليه بأكثر وأعلى
من الحدود المعتمدة)

 ٪٠.٠٥خاضعة للحد
األدنى لمبلغ  50ر.ع

10،4

قابلية التبادل للحدود

 25ر.ع

10،5

قابلية التبادلية للحدود
من قبل مجموعة أو
شركة ذات العالقة

 25ر.ع

10،6

االصدار المؤقت لالوراق
المالية

 10ر.ع لالصدار

10،7

لتأخير في إعادة االوراق
المالية (بعد فترة سماح
مدتها شهر واحد من
الموعد المتفق عليه)

 10ر.ع للشهر الواحد

10،8

اإلصدار المستمر لالوراق
المالية

 50ر.ع

10،9

عدم تسليم لتقارير
تدقيق الحسابات قبل
الموعد المحدد

 25ر.ع للشهر
الواحد أو جزء منه
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نوع الرسوم

مبلغ
الرسوم

10،10

عدم تسليم لتقارير
تطور العقد (حدود
خاصة للمشروع) قبل
التواريخ المتفق عليها

 ١ 0ر.ع للشهر
الواحد

10،11

التنازل لمعايير األمان
القياسية (التقييم،
التأمين ،إلخ)...

 25ر.ع للسنة
الواحدة

10،12

التأخير في تسليم
تقرير/نسخة سياسة
التأمين ما بعد التاريخ
المتفق عليه

 10ر.ع للشهر الواحد

11

التحويالت والتحصيل

١1٫١

أوامر الدفع

١1٫٢

الحوالة

عمولة

 2ر.ع.

عمولة اإلصدار للعمالت األجنبية

 2ر.ع.

إيقاف صرف الحوالة

 ٢ر.ع (سعر الشراء
لدى البنك)

إلغاء الحوالة

١1٫٣

رسوم التلكس
الخارجي

١1٫٤

التحويل البريدي

تحويالت داخلية (محلية)
مبالغ كبيرة

 4.250ر.ع.

تحويالت داخلية (محلية)
مبالغ صغيرة

 1ر.ع.

تحويالت خارجية بالتلكس
(دول أخرى)

 5ر.ع.

استفسارات ومتابعة

 ١٥ر.ع.

الرسوم المستحقة علينا

 ١٥ر.ع .
 1ر.ع.

رسوم التحويل إلى الهند

التحويل السريع

١1٫٥

 ٣ر.ع  +عمولة
البنك المراسل

 1.500ر.ع.

رسوم التحويل إلى الفلبين

 1.500ر.ع.

رسوم التحويل إلى سريالنكا

 1.500ر.ع.

رسوم التحويل إلى باكستان

 1.500ر.ع.

رسوم التحويل إلى بنجالديش

 1.500ر.ع.

رسوم االستفسارات والمتابعة

 5ر.ع.

التلكس الوارد
رسوم الزبائن

الدفع بالريال العماني
( )VOSTRO

ال يوجد رسوم

من بنك الزبون إلى بنك محلي

 5ر.ع.

من بنك الزبون إلى بنك دولي

 10ر.ع .رسوم الدفع
من بنك آخر
 ١٥ر.ع.

التعديل

 ١٥ر.ع.

إلغاء
رسوم الزبائن

الدفع بالعمالت االجنبية
( )NOSTRO

ال يوجد رسوم

من بنك الزبون إلى بنك محلي

 5ر.ع.

من بنك الزبون إلى بنك دولي

 10ر.ع .رسوم الدفع
من بنك آخر

التعديل

 ١٥ر.ع.

إلغاء

 ١٥ر.ع.
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نوع الرسوم

12

التحصيل

١2٫١

شيكات للتحصيل

مبلغ
الرسوم

تفاصيل الرسوم

 ١ HCHر.ع.
 ٤.٢٥٠ RTGSر.ع.

محلي

 ١٠ر.ع.

عمالت أجنبية أخرى
لعمالئنا

مجانًا

لغير عمالئنا

 ٥ر.ع

لعمالئنا

 ١٥ر.ع

١2٫٣

أمر دفع مباشر

لكل معاملة

 1ر.ع.

١2٫٤

تحصيل شيكات
شركات التمويل

لكل معاملة

١3

خدمات التجارة الدولية

شراء الشيكات
السياحية
١2٫٢

استرجاع الشيكات
بسبب عدم كفاية
الرصيد

حسب السعر
المتفق عليه

خدمات التجارة الدولية

١3٫١

خطاب اإلعتماد

١3٫٢

خطاب اإلعتماد الصادر

١3٫٣

عمولة فتح
اإلعتماد

رسوه حوالة سويفت

إرسال بالبريد السريع
١4

التعديالت

١4٫١

عمولة زيادة المبلغ

١4٫٢

الحد األدنى فترة  ٣أشهر  +مصاريف البريد
العاجل

 ٪٠٫١٢٥شهريًا بحد
أدنى  20ر.ع

بالكامل

 ٢٥ر.ع

جزئي

 ١٢ر.ع

البريد

 ٢ر.ع

دول الخليج

 ٢٠ر.ع

أخرى

 ٢٥ر.ع

 ٪٠.125شهريا بحد
أدنى  10ر.ع.
سويفت

 10ر.ع.

مصاريف بريد

 2ر.ع.

تمديد الصالحية

العمولة

 ٪٠.125شهريا بحد
أدنى  10ر.ع.

بنوك محلية/دبي

العمولة

 ٪٢٫٥سنويًا

أوراق مقبولة
١4٫٣

 %1.5سنويًا

بلدان أخرى
١٤٫٤

إلغاء خطاب اإلعتماد غير
المستخدم

العمولة  +رسوم السويفت ( إن وجدت)

١4٫٥

عمولة استبدال العملة

من خالل التفاوض الذي تتم تغطيته من قبل
البنوك األخرى (خطاب اعتماد مفتوح لدينا
ولكن تمت تغطيته من قبل بنك آخر)

١4٫٦

رسوم معالجة الوثائق
المتضاربة (واجبة الدفع
من قبل المستفيد)

تكلفة فعلية (تكاليف سويفت> إلخ)

١4٫٧

تدوير خطاب الضمان

10ر.ع.
 0.25%نسبة
أساسية بحد أدنى
 10ر.ع.
 ٦٠دوالر أمريكي
 ٪٠.125شهريا لكل
تجديد بحد أدنى
 ٢٠ر.ع.
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الرقـم
المتسلسل

١5
١5٫١

نوع الرسوم

مبلغ
الرسوم

تفاصيل الرسوم

خطاب اإلعتماد الصادر
إفادة المصدر عن خطاب اإلعتماد

١5٫٢

إفادة مسبقة

العمولة

 10ر.ع.

١5٫٣

إفادة نهائية

العمولة

 10ر.ع.
 8ر.ع.

١5٫٤

إفادة التعديالت

العمولة

١5٫٥

تعزيز اإلئتمان

سوف تتفاوت نسبة العمولة ( بزيادة أو
النقصان) باالعتماد على مخاطر البنك أو الدولة

١5٫٦

عند الدفع الفوري

العمولة

 ٪٠.25ربع سنوي
بحد أدنى  20ر.ع.

١5٫٧

إعتمادات مؤجلة
السداد لفترات ثابتة

العمولة

 ٪٠.25ربع سنوي
بحد أدنى  20ر.ع.

١5٫٨

خطاب إعتماد قابل
للتحويل

العمولة  -حد أدنى  +التكلفة
الفعلية

١5٫٩

أوراق مقبولة وقابلة
للتفاوض (بنوك أخرى)

العمولة

 ٪٠.25ربع سنوي
بحد أدنى  20ر.ع

عمولة إسترداد
١6

الفواتير الصادرة المخصومة

١6٫١

الفائدة

١6٫٢

العمولة

١6٫٣

رسوم البريد السريع

١6٫٤

سويفت

١7

التحصيل

١7٫١

كمبياالت مستندية

١7٫٢

الصادرة  /الواردة

إرسال بالبريد
السريع
17،3
١8
١8٫١

سند ضمان
المناقصة

 15ر.ع.

%10.75
وقت االستحقاق و دفع الفواتير

%0.25

دول مجلس التعاون الخليجي

 ٢٠ر.ع.

دول أخرى

 25ر.ع.
 15ر.ع.

عند الدفع الفوري

 ٪٠.125بصفة
أساسية
بحد أدنى  10ر.ع.

مؤجلة السداد

 ٪٠.25بصفة
أساسية
بحد أدنى  10ر.ع.

سويفت

 7ر.ع.

بريد

 2ر.ع.

رسالة تذكير

 2ر.ع.

دول الخليج

 ٢٠ر.ع.

دول أخرى

 25ر.ع.

تمديد  LTRمسبقا ()0
بعد تاريخ االستحقاق
الضمانات

٪٠.25

 5ر.ع.

لكل شهر(الحد األدنى  3شهور)

 ٪٠.125بحد
أدنى  ٢٠ر.ع.
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الرقـم
المتسلسل

نوع الرسوم

مبلغ
الرسوم

تفاصيل الرسوم

 ٪٠.125بحد
أدنى  ٢٠ر.ع.

١8٫٢

ضمان إنجاز المعاملة

لكل شهر(الحد األدنى  3شهور)

١8٫٣

ضمان الدفع المقدم

(الحد األدنى  3شهور)

% 1.5سنويا بحد
أدنى  ٢٠ر.ع.

١8٫٤

ضمانات الدفع والتمويل

العمولة

% 2.4سنويا بحد
أدنى  ٢٠ر.ع.

١8٫٥

ضمان مفتوح

العمولة  -إضافية

 % .25لكل سنة

١8٫٦

ضمانات النقل البحري و
ضمانات فواتير الشحن

(في حالة فقدان فواتير الشحن وفواتير النقل
الجوي ) بتأمين مقداره % 100

١8٫٧

تعديل الضمانات

أ

زيادة المبلغ (حسب
نوع الضمان)

العمولة (الحد األدنى  3شهور)

 % 1.5إلى
 % ٢٫٥سنويًا

ب

تمديد فترة السريان

العمولة (الحد األدنى  3شهور)

 ٪٠.125شهريأ بحد
أدنى  10ر.ع.

ج

 ١٠ر.ع.

تعديالت أخرى /اضافات

 ١٠ر.ع.

١8٫٨

تسوية المطالبات

 ١٠ر.ع.

١8٫٩

تحويل الضمانات لبنوك
أخرى
بريد جوي

 2ر.ع.

ب

سويفت خارج دول
مجلس التعاون
الخليجي

أ

حد أدنى

 20ر.ع.

ج

دول مجلس التعاون

حد أدنى

 15ر.ع.

د

البريد العاجل

دول مجلس التعاون

 ٢٠ر.ع.

دول أخرى

 25ر.ع.

١9

خدمات خاصة متنوعة

١9٫١

إصدار شهادة
(براءة ذمة أو تأكيد رصيد
وغيرها)

١9٫٢

نسخة كشف
الحساب لفترات
سابقة

١9٫٣

نسخ من إثبات العمليات
 /شيكات مدفوعة

خدمات خاصة متنوعة

لكل شهادة

 2ر.ع.

أ  6 - 0 -شهر

 1ر.ع.

ب 12 -6 -شهر

 3ر.ع.

ج -أكثر  12شهر

 5ر.ع.

أ-

خالل عام واحد

(لكل قسيمة  /شيك)

 2ر.ع.

ب-

أكثر من عام واحد

(لكل قسيمة  /شيك)

 3ر.ع.

١9٫٤

تقارير اإلئتمان /
أخرى

أ  -تقديم التقارير

 10ر.ع.

ب -الحصول على التقارير من
بنك آخر

 10ر.ع.
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الرقـم
المتسلسل

نوع الرسوم

مبلغ
الرسوم

تفاصيل الرسوم

رسائل
 .1الرسالة االعتيادية
١9٫٥

 20ر.ع.

 .2رسالة تسجيل PDO
مجلس المناقصات/
أخرى

 50ر.ع.

 .3رسائل تدل على رغبتنا
للنظر في تسهيالت
المشروع

 100ر.ع.

١9٫6

اإليداع اآلمن في الخزائن

١9٫7

إيداع ( قابل لالسترداد)

١9٫8

الرسوم السنوية

١9٫9

تأكيد الرصيد المدقق

20

تحصيل فواتير المنافع (شركة عمان لإلستثمارات والتمويل ،النورس وغيرها)
الرسوم لكل فاتورة

 100ر.ع.
أ  -خزينة صغيرة (الفروع) (المقر الرئيسي)

 50ر.ع.
 150ر.ع.

ب  -خزينة متوسطة (الفروع) (المقر الرئيسي)

 80ر.ع.
 250ر.ع.

ب  -خزينة كبيرة (الفروع) (المقر الرئيسي)

 120ر.ع.
 300ر.ع.

د  -خزينة كبيرة جدا (الفروع)

 150ر.ع.
 15ر.ع.

السداد من خالل مركز اإلتصاالت  /أجهزة
الصرف اآللي  /أجهزة إيداع النقدي

الشيء

السداد النقدي من خالل الفروع :
 500بيسة

أ  -لحاملي حسابات بنك مسقط
ب -لغير حاملي حسابات بنك مسقط
جهاز الصراف اآللي

السحب من خالل
جهاز الصراف
اآللي

21

لكل عملية

أ  -من خالل أجهزة
الصراف اآللي لبنك
مسقط

ال شيء

ب -من خالل أجهزة
البنوك المحلية
األخرى ( ضمن
شبكة عُ مان)

 100بيسة

ج-

من خالل البنوك
األعضاء في
شبكة الخليج

د -أجهزة الصراف
اآللي خارج عمان
22

رفع إسم من القائمة
المحظورة

23

خطابات المراجعة

24

تقارير اإلئتمان

 1ر.ع.

األفراد
المؤسسات

االستفسار عن
رصيد أو كشف
الحساب من
خالل جهاز
الصراف اآللي
ال شيء

 ٥0بيسة

 ٨٠٠بيسة

 ٣٠٠بيسة

 1.5ر.ع.

غير قابل للتطبيق
 10ر.ع.
 20ر.ع.
 10ر.ع .لكل رسالة

لكل تقرير  +عموالت
أخرى ( إن وجدت)

 10ر.ع.
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الرقـم
المتسلسل

تفاصيل الرسوم

نوع الرسوم

مبلغ
الرسوم

حسب نوع المعاملة

25

إيداع نقد غير منظم

26

عموالت من مزودي الخدمات

٢6٫١

شركة عمان لالستثمار
والتمويل

حسب السعر المتفق عليه مع الشركة

٢6٫٢

أوريدو

حسب السعر المتفق عليه مع الشركة

٢6٫٣

أوريدو (تحصيل الفواتير)

حسب السعر المتفق عليه مع الشركة

٢6٫٤

أمريكان أكسبريس

حسب السعر المتفق عليه مع الشركة

يحتفظ بنك مسقط بحقه في تغيير الرسوم متى ما أراد ذلك.
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