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 لتوفيرالمزيونة لحسابات 
 

 الأسئلة الأكثر شيوًعا

 

 لتوفير المتوفرة لدى بنك مسقط؟المزيونة لحسابات أنواع ما هي  .1

 لتوفير:المزيونة ليوجد لدى البنك نوعين من حسابات 

 فوائدمع  لتوفيرالمزيونة لحساب  •

 بدون الفوائد لتوفيرالمزيونة لحساب  •

 

 ؟ لتوفير المزيونة لما هو الحد الأدنى المطلوب لفتح حساب  .2

 توفير مع بنك مسقط.لل ات المزيونةحسابمن لا يوجد حد أدنى لفتح أي 

 

 

لتوفير لأقل من ل المزيونة هل سيتم خصم أي مبلغ في حال انخفاض المبلغ المتوفر في حساب .3

 ُعماني؟ريال  100

 ريال ُعماني 100لتوفير لأقل من المزيونة لنعم في حال انخفاض المبلغ المتوفر في حساب 

لذلك  بيسة كرسوم لخدمات الحساب 500خلال أي يوم في الشهر سيتم خصم مبلغ وقدره 

 .الشهر

 . هناللاطلاع على تفاصيل رسوم البنك يرجى الضغط 

 

 لتوفير مع الفوائد؟المزيونة لما هي رسوم الفائدة لحسابات  .4

 .هناالضغط يرجى  لحساب المزيونة للتوفير مع الفوائد للاطلاع على أسعار الفائدة المقدمة

 

 توفير مع الفوائد؟المزيونة لل كيف بإمكانني فتح حساب .5

 

 زبائن البنك الحاليين:ل •

الهاتف بكل سهولة عن طريق الخدمات المصرفية عبر المزينة للتوفير بإمكانكم فتح حساب 

 حساب.تقديم استمارة فتح لكانكم أيًضا زيارة أقرب فرع لكم بإم .الإنترنتأو  النقال

 

 :الجدد للزبائن •

 أقرب فرع. عند زيارةالمزيونة للتوفير بإمكان الزبائن الجدد فتح حساب 

https://www.bankmuscat.com/en/about/Documents/Tariff%20Ara%20Book.pdf
https://www.bankmuscat.com/ar/accounts/Pages/interest-Bearing.aspx
https://youtu.be/ohHdiYsXphQ
https://youtu.be/ohHdiYsXphQ
https://youtu.be/BGmF7dTqpfo
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 جديد؟التوفير المزيونة للربط بطاقة الخصم المباشر الخاصة بي بحساب  بإمكاننيهل  .6

لتوفير الذي تم فتحه مؤخرًا عن ل المزيونة نعم بإمكانكم ربط بطاقة الخصم المباشر مع حساب

 . عبر الانترنتأو من خلال خدماتنا المصرفية  الهاتف النقالطريق تطبيق 

ملاحظة: عند القيام بعمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي بإمكانكم اختيار الحساب الذي 

تودون السحب منه أما بالنسبة لأجهزة نقاط البيع سيتم خصم الحساب الأساسي المرتبط 

 قة.بالبطا

 

 ؟حساب المزيونة للتوفير مع الفوائدمتى يتم كسب الفائدة على المبلغ المتوفر في  .7

وليس من اليوم الذي يتم  ،ن اليوم الذي يتم فيه فتح الحسابستبدأ الفائدة في التراكم بدًءا م

 .فيه تقديم الطلب

 

 ؟لحساب المزيونة للتوفير مع الفوائد كيف يتم احتساب نسبة الفائدة .8

سيقوم  د.ة مختلفة بدلاً من سعر فائدة واحهذا النوع من الحسابات على عدة أسعار فائديحتوي 

يعتمد نوع معدل الفائدة المطبق . البنك باحتساب متوسط أرصدة الإغلاق اليومية لشهر معين

يتم إضافة الفائدة إلى حساب . سمعين على متوسط الرصيد اليومي المحسوبالشهر العلى 

 .الخاص بك بهذا المعدل بناًء على عدد أيام الشهر للتوفيرالمزيونة 

 سيتم دفع الفائدة في أول يوم عمل من الشهر التالي.

 

 فوائد؟البدون  المزيونة للتوفيرهل بإمكاني اكتساب أي فائدة على حساب  .9

 بدون الفوائد. المزيونة للتوفيرلا يتم احتساب أي فوائد على حساب 

 

توفير مع المزيونة للتوفير بدون فوائد وحساب لل المزيونة حساب :حسابينهل بإمكاني فتح  .10

 الفوائد؟

لتوفير بدون الفوائد الحساب الأساسي للمعاملات اليومية المزيونة ل نعم، ننصح بجعل حساب

 دخار. اتوفير مع الفوائد للالمزيونة للوللراتب وتخصيص حساب 

 

 ماذا يحدث إذا لم أقم بإجراء أي معاملات في حساب التوفير الخاص بي؟  .11

خلال سنة سيتم تصنيف الحساب  المزيونة للتوفيراذا لم تتم أي معاملة مصرفية في حساب 

 إلى حساب غير نشط ويتطلب من الزبون زيارة أقرب فرع لإعادة تفعيله.

https://youtu.be/7gcSpz_2o40
https://youtu.be/_WiK_M50t7Q

