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الرقم
التسلسلي

تفاصيل الرسومنوع الرسوم

 رسوم البنك
 بالريال

 العماني/ عملة
أخرى

 مبلغ قيمة
 الضريبة

 المضافة بالريال
العماني

 إجمالي المبلغ
 بالريال العماني

 يشمل قيمة
 الضريبة
المضافة

منتجات اإليداع

حساب التوفير١

ال يوجدال يوجدال يوجدرسوم خدمات الحساب١-١

ال يوجدال يوجدال يوجدالحساب الخامل١-٢

الحساب الجاري٢

رسوم خدمات الحساب٢-١

)شهرًيا(

0٫٥000٫0٢٥0٫٥٢٥الرصيد أقل من ٢00 ر.ع

ال يوجدال يوجدال يوجدالراتب أقل من ٥00 ر.ع

الغرض من الحساب هو 
إليداع راتب التقاعد أو 

المساعدات االجتماعية 
األخرى التي تمنحها 

الحكومة للمتقاعدين وذوي 
االحتياجات الخاصة.

ال يوجدال يوجدال يوجد

في حال االحتفاظ بالحد الحسابات الخاملة٢-٢
األدنى للرصيد في الحساب

ال يوجدال يوجدال يوجد

في حال لم يتم االحتفاظ 
بالحد األدنى للرصيد في 

الحساب. رسوم كل 6 أشهر

١٫0000٫0٥0١٫0٥0

رسوم خدمات الحساب - ٢-٣
عمالت أخرى )شهرًيا(

٢١٫00 درهم١٫00 درهم٢0٫00 درهمأقل من ٢٫000 درهم إماراتي

١0٫٥0 دوالر أمريكي0٫٥0 دوالر أمريكي١0 دوالر أمريكيأقل من ٢٫000 دوالر أمريكي

أقل من ٢٫000 جنيه 
إسترليني

٥٫000 جنيه 
إسترليني

0٫٢٥ جنيه 
إسترليني

٥٫٢٥0 جنيه 
إسترليني

10٫500 يورو0٫500 يورو١0 يوروأقل من ٢٫000 يورو

عمولة السحب النقدي  بالعملة األجنبية )في حال توفر ٢-٤
العملة المطلوبة للسحب(. ١٪ من المبلغ المسحوب

٪١٫000٪0٫0٥0٪١٫0٥0

١0١٫0000٫0٥0١٫0٥0 أوراقرسوم دفتر الشيكات٢-٥

٢٥٢٫0000٫١00٢٫١00 ورقة

٥0٣٫0000٫١٥0٣٫١٥0 ورقة

١00٥٫0000٫٢٥0٥٫٢٥0 ورقة

اإلرجاع لعدم وجود رصيد رسوم الشيكات المرتجعة٢-6
كاٍف

١٥٫0000٫٧٥0١٥٫٧٥0

١0٫0000٫٥00١0٫٥00اإلرجاع ألسباب أخرى

لكل إخطار بوقف الصرف وقف الصرف٢-٧
سواء كان عدد من الشيكات 

بأرقام متسلسلة أو لكل 
شيك منفصل في اليوم

٥٫0000٫٢٥0٥٫٢٥0
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الرقم
التسلسلي

تفاصيل الرسومنوع الرسوم

 رسوم البنك
 بالريال

 العماني/ عملة
أخرى

 مبلغ قيمة
 الضريبة

 المضافة بالريال
العماني

 إجمالي المبلغ
 بالريال العماني

 يشمل قيمة
 الضريبة
المضافة

رسوم الحساب اآلخر3

٥٫0000٫٢٥0٥٫٢٥0شيكات مؤجلة الدفع٣-١

إذا كان عمر الحساب أكثر إغالق الحساب٣-٢
من عام

ال يوجدال يوجدال يوجد

إذا كان عمر الحساب أقل 
من عام

3٫0000٫1503٫150

كشف حساب٣-٣

)بخالف الكشف الدوري 
المتفق عليه( سنوًيا

5٫0000٫2505٫250شهري

20٫0001٫00021٫000أسبوعي

50٫0002٫50052٫500يومي

نسخة كشف الحساب لفترات٣-٤

سابقة

1٫0000٫0501٫050حتى 6 أشهر

63٫0000٫1503٫150 - ١٢ شهر

5٫0000٫2505٫250أكثر من ١٢ شهر

نسخ من إثبات العمليات/ ٣-٥
الشيكات المدفوعة

خالل عام واحد )لكل 
قسيمة/شيك(

2٫0000٫1002٫100

أكثر من عام واحد )لكل 
قسيمة/شيك(

3٫0000٫1503٫150

خطة التوفير من ميثاق4

يمكن القيام بعملية سحبالسحب الجزئي٤-١
جزئية واحدة فقط خالل

السنة الميالدية (يناير إلى
ديسمبر) وحتى ١0٪ من 

خطة التوفير “القيمة 
النقدية” فترة الطلب.

ال يوجدال يوجدال يوجد

اإلغالق المبكر أو السحب ٤-٢
الكلي لخطة التوفير*

١٫000٪ال ينطبق١٫000٪

مالحظة:

الودائع الثابتة / الودائع ألجل من ميثاق5

اإلغالق المبكر أو كسر٥-١

الوديعة الثابتة 

يتم إعادة احتساب

الربح المستحق بناًء على 
مدة االستثمار الفعلية 

لمعدل ربح الوديعة الثابتة

ال يوجدال يوجدال يوجد

رسوم المنتجات6

5٫0000٫2505٫250حفاوة للصيرفة الحصريةحفاوة6-١

15٫0000٫75015٫750حفاوة للصيرفة المميزة

25٫0001٫25026٫250حفاوة للصيرفة الخاصة

يتم تطبيق رسوم الخدمة في حالة عدم استيفاء الزبون للمعايير المطلوبة لخدمات حفاوة.
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الرقم
التسلسلي

تفاصيل الرسومنوع الرسوم

 رسوم البنك
 بالريال

 العماني/ عملة
أخرى

 مبلغ قيمة
 الضريبة

 المضافة بالريال
العماني

 إجمالي المبلغ
 بالريال العماني

 يشمل قيمة
 الضريبة
المضافة

خدمات أخرى7

وديعة ضمان تم تحصيلها خزائن الودائع اآلمنة٧-١
مقدًما )قابلة لالسترداد عند

إخالء الخزينة(

100٫000ال ينطبق100٫000

خزينة صغيرة:
شهرى
سنوي

5٫000
50٫000

0٫250
2٫500

5٫250
52٫500

خزينة متوسطة:
شهرى
سنوي

8٫000
80٫000

0٫400
4٫000

8٫400
84٫000

خزينة كبيرة:
شهرى
سنوي

12٫000
120٫000

0٫600
6٫000

12٫600
126٫000

عند كسر الخزينة في حالة 
ضياع المفتاح

50٫0002٫50052٫500

التأخر في سداد رسوم 
اإليجار

0٫5000٫0250٫525

تسليم وإخالء الخزينة في
غضون ٣ أشهر.

اإليجار الفعلي
لفترة الثالثة
أشهر + إيجار
شهر إضافي
لنفس النوع
من الخزينة

+٥٪ قيمة الضريبة 
المضافة

رسوم البنك +٥٪ 
قيمة الضريبة 

المضافة

تسليم وإخالء الخزينة بعد 
٣ أشهر

اإليجار الفعلي
لفترة استئجار
الخزينة +إيجار
شهر إضافي
لنفس النوع
من الخزينة

+٥٪ قيمة الضريبة 
المضافة

رسوم البنك +٥٪ 
قيمة الضريبة 

المضافة

التنازل من جانب الزبون في
حالة إصرار البنك )يجب أن 

يتم تحصيله للفترة الفعلية 
التي استخدم الخزينة 

فيها وكان باإلمكان سداد 
الرصيد(

الفترة الفعلية
المستخدمة

+٥٪ قيمة الضريبة 
المضافة

رسوم البنك +٥٪ 
قيمة الضريبة 

المضافة

رفع اسم من القائمة ٧-٢
المحظورة

10٫0000٫50010٫500األفراد

20٫0001٫00021٫000الشركات

إصدار شهادة )براءة ذمة أو ٧-٣
تأكيد رصيد وغيرها(

2٫0000٫1002٫100للشهادة الواحدة

10٫0000٫50010٫500تقديم التقاريرتقارير االئتمان / أخرى٧-٤

10٫0000٫50010٫500تحصيل  التقارير
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الرقم
التسلسلي

تفاصيل الرسومنوع الرسوم

 رسوم البنك
 بالريال

 العماني/ عملة
أخرى

 مبلغ قيمة
 الضريبة

 المضافة بالريال
العماني

 إجمالي المبلغ
 بالريال العماني

 يشمل قيمة
 الضريبة
المضافة

شهادة تأكيد الرصيد لغرض ٧-٥
التدقيق

15٫0000٫75015٫750لكل طلب

10٫0000٫50010٫500لكل خطابخطابات المراجعة٧-6

لكل تقرير + رسوم إضافيةتقارير االئتمان٧-٧
متكبدة )إن وجدت(

١0 ر.ع + رسوم 
إضافية متكبدة

+٥٪ قيمة الضريبة 
المضافة

إجمالي الرسوم
+٥٪ قيمة الضريبة 

المضافة
حسب نوع إيداع نقدي غير منظم٧-٨

المعاملة
+٥٪ قيمة الضريبة 

المضافة
حسب المتفق

+٥٪ قيمة الضريبة 
المضافة

شركة عمان لالستثماراتمزودي الخدمة٧-٩
والتمويل

حسب السعر 
المتفق عليه

+٥٪ قيمة الضريبة 
المضافة

حسب المتفق
+٥٪ قيمة الضريبة 

المضافة
حسب السعر أوريدو

المتفق عليه
+٥٪ قيمة الضريبة 

المضافة
حسب المتفق

+٥٪ قيمة الضريبة 
المضافة

حسب السعر عمانتل
المتفق عليه

+٥٪ قيمة الضريبة 
المضافة

حسب المتفق
+٥٪ قيمة الضريبة 

المضافة
الدفع من خالل جهاز رسوم لكل فاتورة٧-١0

الصراف اآللي/ اإليداع 
النقدي والخدمات 

المصرفية عبر الهاتف 
النقال واإلنترنت(

ال يوجدال يوجدال يوجد

الدفع في الفرع نفسه:
أ- ألصحاب حساب ميثاق

0٫5000٫0250٫525

منتجات التمويل
منتجات تمويل األفراد من ميثاق8

رسوم تخليص المعاملة  - تمويل األفراد٨-١
التمويل السكني

50٫0002٫50052٫500

رسوم تخليص المعاملة 
- منتجات التمويل 

الشخصي**

25٫0001٫25026٫250

مبلغ االلتزام بالتبرع في 
حالة التأخر عن السداد

١٪ سنوًيا على
المبلغ المتأخر

٥٪ سنوًيا على
المبلغ المتأخر

١٫0٥0٪ سنوًيا على
المبلغ المتأخر

١٫0٥0٪0٫0٥0٪١٫000٪رسوم السداد المبكر

يتم تحصيل رسوم التكافل )*(
رسوم التكافل 

المطبقة فعلًيا، 
حيث ُتسترد عن 

طريق األقساط 
الشهرية

+٥٪ قيمة الضريبة 
المضافة

رسوم البنك  + 
٥٪ قيمة الضريبة 

المضافة

** تشــمل منتجــات التمويــل الشــخصي جميــع منتجــات التمويــل األخــرى )ســيولة، الســيارات، المشــتريات، الســفر، التعليــم والــزواج( باســتثناء التمويــل 
الســكني وبطاقــات االئتمــان. بالنســبة لتمويــل ســيولة الشــخصي، تبلــغ الرســوم ٢٥ ر.ع.
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الرقم
التسلسلي

تفاصيل الرسومنوع الرسوم

 رسوم البنك
 بالريال

 العماني/ عملة
أخرى

 مبلغ قيمة
 الضريبة

 المضافة بالريال
العماني

 إجمالي المبلغ
 بالريال العماني

 يشمل قيمة
 الضريبة
المضافة

الخدمات األخرى - التمويل السكني9

تغير مبلغ القسط ٩-١

5٫0000٫2505٫250

إيقاف فترة السماح ٩0٢

٩-٣
تغيير السداد إلى أقساط 

شهرية متناقصة

٩-٤
تغيير السداد إلى أقساط 

شهرية ثابتة

تغيير جدولة دفعات البناء٩-٥

تغيير المقاول٩-6

 البطاقات

بطاقات الخصم ١0
المباشر

بطاقة الخصم المباشر ١0-١
)لحسابات األفراد( 

1٫0000٫0501٫050بطاقة جديدة 

1٫0000٫0501٫050رسوم سنوية

ال يوجدال يوجدال يوجدألسباب فنيةاالستبدال 

بطاقة مفقودة/ مسروقة/ 
تالفة

2٫0000٫1002٫100

استفسار عن الرصيد / ١0-٢
كشف حساب مختصر من 

أجهزة الصراف اآللي 

من خالل أجهزة الصراف 
اآللي التابعة لبنك مسقط 

أو ميثاق

ال يوجدال يوجدال يوجد

من خالل أجهزة الصراف 
اآللي للبنوك المحلية 

)عمان نت( 

0٫5000٫0250٫525

من خالل أجهزة الصراف 
اآللي للبنوك الخليجية 

)األعضاء في شبكة البنوك 
الخليجية( 

0٫3000٫0150٫315

من خالل أجهزة الصراف 
اآللي في الخارج 

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق

0٫0500٫0030٫053كشف حساب مختصر

من خالل أجهزة الصراف سحب نقدي١0-٣
اآللي التابعة لبنك مسقط 

أو ميثاق

ال يوجدال يوجدال يوجد
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الرقم
التسلسلي

تفاصيل الرسومنوع الرسوم

 رسوم البنك
 بالريال

 العماني/ عملة
أخرى

 مبلغ قيمة
 الضريبة

 المضافة بالريال
العماني

 إجمالي المبلغ
 بالريال العماني

 يشمل قيمة
 الضريبة
المضافة

من خالل أجهزة الصراف 
اآللي للبنوك المحلية 

)عمان نت( 

0٫1000٫0050٫105

من خالل أجهزة الصراف 
اآللي للبنوك الخليجية 

)األعضاء في شبكة البنوك 
الخليجية( 

0٫8000٫0400٫840

من خالل أجهزة الصراف 
اآللي في الخارج 

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق

التحويل من الحساب التحويل من الحساب ١0-٤
)داخل الشبكة العمانية(

0٫0500٫0030٫053

التحويل من حساب إلى 
حساب )الشبكة العمانية( 

كمرسل

0٫2000٫0100٫210

رسوم التحويل للعمالت ١0-٥
األجنبية *

٢٫٥٪ال ينطبق٢٫٥٪

تنبيه: يحق للبنك التنازل عن الرسوم وفق تقديره المطلق وتحمل التكاليف المرتبطة بالعملية

بطاقات االئتمان ١١

الرسوم السنوية/ االشتراك: ماستركارد١١-١
ستاندرد 

تيتانيوم 
10٫000
50٫000

0٫500
2٫500

10٫500
52٫500

الرسوم السنوية/رسوم 
االشتراك على البطاقة 

اإلضافية: 
ستاندرد 
تيتانيوم

5٫000
5٫000

0٫250
0250

5٫250
 5,250

رسوم األجرة الشهرية *
ستاندرد 
تيتانيوم

7٫000
14٫000

ال ينطبق
ال ينطبق

7٫000
14٫000

الرسوم على كل عملية 
سحب نقدي 

2٫5000٫١٢٥2٫625

استبدال البطاقة )مفقودة 
أو مسروقة(

10٫0000٫٥0010٫5000

رسوم استبد االلبطاقة 
)عند الطوارئ أثناء 

السفر للخارج عن طريق 
ماستركارد(

ال يوجدال يوجدال يوجد

رسوم الكشف االلكتروني 
/ تنبيهات الرسائل النصية 

القصيرة للمعامالت

ال يوجدال يوجدال يوجد
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الرقم
التسلسلي

تفاصيل الرسومنوع الرسوم

 رسوم البنك
 بالريال

 العماني/ عملة
أخرى

 مبلغ قيمة
 الضريبة

 المضافة بالريال
العماني

 إجمالي المبلغ
 بالريال العماني

 يشمل قيمة
 الضريبة
المضافة

التأخير في السداد )االلتزام 
بالتبرع( 

١٪ سنويًا على 
المبلغ المستحق 

الدفع 

0٫0٥0٪ سنويًا على 
المبلغ المستحق 

الدفع

١٫0٥0٪ سنويًا على 
المبلغ المستحق 

الدفع

مصاريف استرداد مبالغ أو 
رسوم طلب نسخة 

2٫0000٫1002٫100

٢0 ريال عماني أو أقل مبلغ مستحق الدفع
٥٪ من المبلغ 

المستحق أيهما 
أعلى 

٢0 ريال عماني أو ال ينطبق
٥٪ من المبلغ 

المستحق أيهما 
أعلى

حتى ٥٢ يوم ال يوجدحتى ٥٢ يومفترة السماح )بدون رسوم(

رسوم صرف العمالت 
األجنبية*

٢٫٥٪ال ينطبق٢٫٥٪

بطاقة فيزا١١-٢
سيجنتشر االئتمانية

الرسوم السنوية على 
البطاقة اإلضافية

30٫0001٫50031٫500

100٫0005٫000105٫000الرسوم السنوية / االشتراك

٣٥٫000ال ينطبق35٫000رسوم األجرة الشهرية

رسوم على كل عملية 
سحب نقدي

2٫5000٫1252٫625

بطاقة بديلة )لبطاقة 
مفقودة/ مسروقة(

10٫0000٫50010٫5000

5٫0000٫2505٫250رسوم كشف حساب 

التأخير في السداد )التزام 
بالتبرع(

١٪سنويًا على 
المبلغ المستحق 

الدفع 

0٫0٥0٪ سنويًا على 
المبلغ المستحق 

الدفع 

١٫0٥0٪سنويًا على 
المبلغ المستحق 

الدفع 

٢0 ريال عماني أو أقل مبلغ مستحق الدفع
٥٪ من المبلغ 

المستحق أيهما 
أعلى 

٢0 ريال عماني أو ال ينطبق 
٥٪ من المبلغ 

المستحق أيهما 
أعلى

رسوم الكشف االلكتروني 
/ تنبيهات الرسائل النصية 

القصيرة للمعامالت

ال يوجدال يوجدال يوجد

حتى ٥٢ يوم ال يوجدحتى ٥٢ يومفترة السماح )بدون رسوم(

رسوم تحويل لعمالت 
أجنبية *

٢٫٥٪ال ينطبق٢٫٥٪

10٫0000٫50010٫500الرسوم السنوية/ االشتراك بطاقة ميثاق لولو االئتمانية١١-٣
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الرقم
التسلسلي

تفاصيل الرسومنوع الرسوم

 رسوم البنك
 بالريال

 العماني/ عملة
أخرى

 مبلغ قيمة
 الضريبة

 المضافة بالريال
العماني

 إجمالي المبلغ
 بالريال العماني

 يشمل قيمة
 الضريبة
المضافة

الرسوم السنوية على 
البطاقة اإلضافية

5٫000 0٫2505٫250

15٫000ال ينطبق15٫000رسوم األجرة الشهرية *

رسوم على كل عملية 
سحب نقدي

2٫5000٫1252٫625

رسوم استبدال بطاقة 
)مسروقة أو مفقودة(

10٫0000٫50010٫500

5٫0000٫2505٫250كشف حساب

التأخير في السداد )التزام 
بالتبرع(

١٪ سنويًا على 
المبلغ المستحق 

الدفع 

0٫0٥0٪ سنويًا على 
المبلغ المستحق 

الدفع 

١٫0٥0٪سنويًا على 
المبلغ المستحق 

الدفع 

١0 ريال عماني أو أقل مبلغ مستحق الدفع
٥٪ من المبلغ 

المستحق أيهما 
أعلى 

١0 ريال عماني أو ال ينطبق 
٥٪ من المبلغ 

المستحق أيهما 
أعلى

رسوم الكشف االلكتروني 
/ تنبيهات الرسائل النصية 

القصيرة للمعامالت

ال يوجدال يوجدال يوجد

ال ينطبق ال ينطبقحتى ٥٢ يومفترة السماح )بدون رسوم(

رسوم تحويل لعمالت 
أجنبية *

٢٫٥٪ال ينطبق٢٫٥٪

تنبيه 
ــرة المحــددة  ــغ المســتحق خــالل الفت ــن المبل ــون ١00% م ــع الزب ــة أو دف ــم اســتغالل البطاق ــم يت ــة ل ــازل عــن رســوم األجــرة فــي حال ــن التن *يمك

للســداد.
*يخضع قرار التنازل عن رسوم األجرة للتقدير المطلق للبنك. 

* يتم تحصيل رسوم االشتراك والرسوم السنوية لبطاقة فيزا سيجنيشتر من زبائن حفاوة 

التحويل١٢

2٫0000٫1002٫100العمولةأمر الدفع١٢-١

2٫0000٫1002٫100اإللغاء

2٫0000٫1002٫100اإلصدار طلب حوالة١٢-٢

٣٫000 ريال+ رسوم وقف الدفع
بنك المراسلة

+٥٪ ضريبة قيمة 
مضافة

كامل الرسوم 
+٥٪ ضريبة قيمة 

مضافة 

اإللغاء )على أساس معدل 
الشراء من جانب البنك(

2٫0000٫1002٫100
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الرقم
التسلسلي

تفاصيل الرسومنوع الرسوم

 رسوم البنك
 بالريال

 العماني/ عملة
أخرى

 مبلغ قيمة
 الضريبة

 المضافة بالريال
العماني

 إجمالي المبلغ
 بالريال العماني

 يشمل قيمة
 الضريبة
المضافة

4٫2500٫2134,463تحويالت )محلية(رسوم التلكس الخارجي١٢-٣

1٫0000٫0501٫050مقاصة آلية )محلية(

تحويالت خارجية بالتلكس 
)دول أخرى( 

)الرسوم المستحقة علينا( 
5٫000
15٫000

0٫250
0٫750

5٫250
15٫750

15٫0000٫75015٫750رسوم استفسارات/ متابعة

بين الحساب البنكي أوامر التحويل الدائمة ١٢-٤
لنفس الزبون أو حساب 

الطفل 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

حساب زبائن مختلفين 
في البنك

0٫5000٫0250٫525

أول مرة عند طلب أمر 
التحويل

2٫0000٫1002٫100

1٫0000٫0501٫050مقاصة آلية )محلية(

4٫2500٫2134٫463تسوية آنية )محلية(

٥٫000+ رسوم سويفت )دولي(
البنك اآلخر

+٥٪ ضريبة قيمة 
مضافة

إجمالي الرسوم + 
٥٪ ضريبة قيمة 

مضافة 

فشل أمر التحويل )رسوم 
بسبب عدم وجود رصيد 

كافي في الحساب( 

٢ ريال عن كل 
فشل

0٫1002٫100

حوالة عن طريق البريد ١٢-٥
االلكتروني 

1٫0000٫0501٫050

حوالة داخلية بالتلكس١3

الدفع بالريال العماني ١٣-١
)فوسترو( 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجدرسوم الزبائن

غير الزبائن رسوم للبنوك 
المحلية

5٫0000٫2505٫250

غير الزبائن، رسوم للبنوك 
الخارجية

١0 ريال عماني + 
رسوم البنك اآلخر

+٥٪ ضريبة قيمة 
مضافة

إجمالي الرسوم + 
٥٪ ضريبة قيمة 

مضافة 

15٫0000٫75015٫750التعديل

15٫0000٫75015٫750اإللغاء

دفع بالعملة األجنبية ١٣-٢
)نوسترو(

 ال يوجد ال يوجد ال يوجدرسوم الزبائن
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الرقم
التسلسلي

تفاصيل الرسومنوع الرسوم

 رسوم البنك
 بالريال

 العماني/ عملة
أخرى

 مبلغ قيمة
 الضريبة

 المضافة بالريال
العماني

 إجمالي المبلغ
 بالريال العماني

 يشمل قيمة
 الضريبة
المضافة

غير الزبائن، رسوم للبنوك 
المحلية

5٫0000٫2505٫250

غير الزبائن، رسوم للبنوك 
الخارجية

١0 ريال عماني + 
رسوم البنك اآلخر

+٥٪ ضريبة قيمة 
مضافة

إجمالي الرسوم + 
٥٪ ضريبة قيمة 

مضافة 

15٫0000٫75015٫750التعديل

15٫0000٫75015٫750اإللغاء

التحصيل١4

1٫0000٫0501٫050محلي )مقاصة آلية(شيكات للتحصيل١٤-١

4٫2500٫2134,463محلي )تسوية آلية(

10٫0000٫50010٫500دول الخليج العربي األخرى

5٫0000٫255٫250زبائننا / غير زبائننادفع شيك بالعملة المحلية١٤-٢

رسوم رد شيك بالعملة ١٤-٣
المحلية بسبب عدم وجود 

رصيد كاف في الحساب

15٫0000٫75015٫750زبائننا

1٫0000٫0501٫050عن كل معاملةترتيبات خصم مباشر١٤-٤

رسوم تحصيل شبكات من ١٤-٥
شركة التمويل

كما يتم االتفاق عن كل معاملة
معها

+٥٪ ضريبة قيمة 
مضافة

إجمالي الرسوم + 
٥٪ ضريبة قيمة 

مضافة 

الخدمات المصرفية للشركات  الخدمات التجارية  

إدارة االئتمان١5

100٫0005٫000105٫000إنشاء أو تجديد رهن تجاري ١٥-١

50٫0002٫50052٫500إخالء سبيل رهن قانوني١٥-٢

إخالء سبيل التسجيل ١٥-٣
المشترك لألسهم أو 

لمركبة 

المصاريف 
الفعلية

+٥٪ ضريبة قيمة 
مضافة

إجمالي الرسوم + 
٥٪ ضريبة قيمة 

مضافة 

المصاريف وعد باألسهم أو المركبة١٥-٤
الفعلية

+٥٪ ضريبة قيمة 
مضافة

إجمالي الرسوم + 
٥٪ ضريبة قيمة 

مضافة 

رسوم إدارة التسهيل ١٥-٥
االئتماني 

يتوافق مع نوع 
وحجم التسهيل 

االئتماني

+٥٪ ضريبة قيمة 
مضافة

إجمالي الرسوم + 
٥٪ ضريبة قيمة 

مضافة 
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الرقم
التسلسلي

تفاصيل الرسومنوع الرسوم

 رسوم البنك
 بالريال

 العماني/ عملة
أخرى

 مبلغ قيمة
 الضريبة

 المضافة بالريال
العماني

 إجمالي المبلغ
 بالريال العماني

 يشمل قيمة
 الضريبة
المضافة

خطاب ائتمان للتصدير - إشعار١6

0٫٣٧٥٪ لكل ربع رسوم فتح خطاب ائتمان ١6-١
وبحد أدنى ٣0٫000 
لكل ربع +رسوم 

العمولة 

+٥٪ ضريبة قيمة 
مضافة

إجمالي الرسوم + 
٥٪ ضريبة قيمة 

مضافة 

25٫0001٫25026٫250كاملةرسوم سويفت١6-٢

12٫0000/60012٫600موجز 

2٫0000٫1002٫100البريد 

20٫0001٫00021٫000للدول الخليجيةالبريد السريع١6-٣ 

25٫0001٫25026٫250أخرى

القبول ١7

٢٫6٢٥٪0٫١٢٥٪٢٫٥0٪العمولة الشهريةمحلي / بنوك دبي١٧-١

١٫٥٧٥٪0٫0٧٥٪١٫٥0٪العمولة الشهريةدول أخرى١٧-٢

إلغاء خطاب ائتمان غير ١٧-٣
مستغل

العمولة + رسوم السويفت 
)إن ُوجد(

١0٫0000٫٥00١0٫٥00

رسوم اختالفات في الوثائق ١٧-٤
)يتم دفعها من جانب 

المستفيد( 

الرسوم الفعلية التي تم 
دفعها )تكلفة السويفت 

...الخ(

6٣ دوالر٣ دوالر60 دوالر 

الرسوم عن كل خطاب االئتمان الدوار١٧-٥
تجديد على 

حسب األصلي 

+٥٪ ضريبة قيمة 
مضافة

إجمالي الرسوم + 
٥٪ ضريبة قيمة 

مضافة 

التعديل١8

0٫٣٧٥٪ لكل ربع الزيادة في المبلغ ١٨-١
وبحد أدنى ٣0٫000 

ريال لكل ربع 
+رسوم العمولة

0٫0١٩ ٪ لكل ربع 
وبحد أدنى ١٫٥00 
ريال لكل ربع 

+رسوم العمولة

0٫٣٩٤٪ لكل ربع 
وبحد أدنى ٣١٫٥00 

ريال لكل ربع 
+رسوم العمولة

0٫٣٧٥٪ لكل ربع التمديد في السريان ١٨-٢
وبحد أدنى ٣0٫000 

ريال لكل ربع 
+رسوم العمولة

0٫0١٩ ٪ لكل ربع 
وبحد أدنى ١٫٥00 
ريال لكل ربع 

+رسوم العمولة

0٫٣٩٤٪ لكل ربع 
وبحد أدنى ٣١٫٥00 

ريال لكل ربع 
+رسوم العمولة

خطاب ائتمان للتصدير - إشعار١9

10٫0000٫50010٫500العمولةلكل إشعار١٩-١

10٫0000٫50010٫500العمولةاإلشعار النهائي١٩-٢

8٫0000٫4008٫400العمولةاإلشعار بالتعديل١٩-٣
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الرقم
التسلسلي

تفاصيل الرسومنوع الرسوم

 رسوم البنك
 بالريال

 العماني/ عملة
أخرى

 مبلغ قيمة
 الضريبة

 المضافة بالريال
العماني

 إجمالي المبلغ
 بالريال العماني

 يشمل قيمة
 الضريبة
المضافة

خطاب ائتمان للتصدير – تأكيد اإلضافة ٢0

١٪ كحد أدنى العمولةخطاب ائتمان آني٢0-١
١0٫000 ريال عماني 

)أيهما أعلى(

+٥٪ ضريبة قيمة 
مضافة 

الرسوم 
المصرفية + ٥٪ 

ضريبة قيمة 
مضافة 

٢٪ كحد أدنى العمولة خطاب ائتمان آجل٢0-٢
١0٫000 ريال عماني 

)أيهما أعلى(

+٥٪ ضريبة قيمة 
مضافة 

الرسوم 
المصرفية + ٥٪ 

ضريبة قيمة 
مضافة 

الحد األدنى للعمولة + خطاب ائتمان قابل للتحويل ٢0-٣
التكلفة الفعلية 

25٫0001٫25026٫250

١/٤ ٪ ثابتة بحد العمولةالقبول )بنوك أخرى(٢0-٤

أدنى ١0٫000 )أيهما 
أعلى(

+٥٪ ضريبة قيمة 
مضافة 

الرسوم 
المصرفية + ٥٪ 

ضريبة قيمة 
مضافة 

15٫0000٫75015٫750عمولة التعويض

التحصيل – الفواتير المستندية٢١

0٫١٢٥٪ ثابتة وبحد اآلنية ٢١-١
أدنى ١0٫000 ريال عماني 

)أيهما أعلى 

+٥٪ ضريبة قيمة 
مضافة 

الرسوم المصرفية 
+ ٥٪ ضريبة قيمة 

مضافة 

١/٤ ٪ ثابتة وبحد اآلجلة٢١-٢

أدنى ١0٫000 ريال عماني 
)أيهما أعلى

+٥٪ ضريبة قيمة 
مضافة

الرسوم المصرفية 
+ ٥٪ ضريبة قيمة 

مضافة

2٫000٫1002٫100البريد٢١-٣

2٫000٫1002٫100التذكير٢١-٤

15٫0000٫75015٫750دول الخليج العربيالبريد السريع٢١-٥

1٫250٢6٫٢٥0 ٢٥٫000أخرى٢١-6

الضمانات ٢٢

0٫٣٧٥٪ لكل ربع ضمانات المناقصات ٢٢-١
وبحد أدنى ١0٫000 
ريال لكل ربع 

+رسوم العمولة 

+٥٪ ضريبة قيمة 
مضافة

إجمالي الرسوم + 
٥٪ ضريبة قيمة 

مضافة  ضمان حسن التنفيذ٢٢-٢

١٫٥٪ زائد رسوم ضمان الدفعة المقدمة ٢٢-٣
التحويل لكل ربع 

وبحد أدنى ١0٫000 
ريال أيهما أعلى  

+٥٪ ضريبة قيمة 
مضافة

إجمالي الرسوم + 
٥٪ ضريبة قيمة 

مضافة 
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الرقم
التسلسلي

تفاصيل الرسومنوع الرسوم

 رسوم البنك
 بالريال

 العماني/ عملة
أخرى

 مبلغ قيمة
 الضريبة

 المضافة بالريال
العماني

 إجمالي المبلغ
 بالريال العماني

 يشمل قيمة
 الضريبة
المضافة

٢٫٤٪ زائد رسوم السداد والضمانات المالية ٢٢-٤
التحويل لكل ربع 

وبحد أدنى ١0٫000 
ريال أيهما أعلى  

+٥٪ ضريبة قيمة 
مضافة

إجمالي الرسوم + 
٥٪ ضريبة قيمة 

مضافة 

ضمانات الشحن وبوليصة ٢٢-٥
الشحن الجوي

)لبوليصة الشحن 
المفقودة وبوالص الشحن 

الجوي – الهامش ١00٪(

10٫0000٫50010٫500

على أساس كل الضمان مفتوح المدة ٢٢-6
حالة على حدة 

+٥٪ ضريبة قيمة 
مضافة

إجمالي الرسوم 
الُمتفق عليها + 
٥٪ ضريبة قيمة 

مضافة 

رسوم تعديل الضمانات ٢3

الزيادة في المبلغ )على ٢٣-١
حس بنوع الضمان( 

١٫٥٪ إلى ٢٫٥٪ في 
العام زائد رسوم 

التحويل

+٥٪ ضريبة قيمة 
مضافة

إجمالي الرسوم + 
٥٪ ضريبة قيمة 

مضافة 

0٫٣٧٥٪ لكل ربع تمديد فترة السريان٢٣-٢
وبحد أدنى ١0٫000 
ريال لكل ربع 

+رسوم العمولة 

+٥% ضريبة قيمة 
مضافة

إجمالي الرسوم + 
٥٪ ضريبة قيمة 

مضافة 

10٫0000٫50010٫500التعديالت/ اإلضافات األخرى٢٣-٣

10٫0000٫50010٫500تسوية المطالبات 

الضمانات – نقل الضمان إلى بنوك أخرى ٢4

2٫0000٫1002٫100البريد الجوي٢٤-١

0٫75015٫750 15٫000دول الخليج البريد السريع٢٤-٢

25٫0001٫25026٫250الدول األخرى٢٤-٣

حد أدنى دول الخليجالسويفت٢٤-٤
١٥٫000 ريال عماني 

+٥٪ ضريبة قيمة 
مضافة

رسوم البنك + 
٥٪ ضريبة القيمة 

المضافة 

حد أدنى دول األخرى ٢٤-٥
٢0٫000 ريال عماني 

+٥٪ ضريبة قيمة 
مضافة

رسوم البنك + 
٥٪ ضريبة القيمة 

المضافة 

إدارة االئتمان ٢5

رسوم اجراء المعامالت٢٥-١

٢٥0٫000ريال كحد تسهيالت طويلة األمد٢٥-٢
أدنى أو 0٫٥-١٪ من 
قيمة التسهيل 

١٢٫٥00 ريال كحد 
أدنى أو 0٫0٢٥-

0٫0٥0٪ من قيمة 
التسهيل 

٢6٢٫٥00 ريال كحد 
أدنى أو 0٫٥0٫٥٢٥-
١٫0٥0٪ من قيمة 

التسهيل 
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الرقم
التسلسلي

تفاصيل الرسومنوع الرسوم

 رسوم البنك
 بالريال

 العماني/ عملة
أخرى

 مبلغ قيمة
 الضريبة

 المضافة بالريال
العماني

 إجمالي المبلغ
 بالريال العماني

 يشمل قيمة
 الضريبة
المضافة

تسهيالت رأس المال العامل ٢6

٢٥0٫000 ريال بحد تسهيل جديد لزبائن جدد٢6-١
أدنى أو 0٫١٪ من 

قيمة التسهيل

١٢٫٥00 ريال كحد 
أدنى أو 0٫00٥٪ من 
قيمة التسهيل

٢6٢٫٥00 ريال كحد 
أدنى أو 0٫١0٥٪ من 
قيمة التسهيل

0٫0٥٪ من قيمة تجيد وتعزيز االئتمان للزبائن الحاليين٢6-٢
التسهيل

+٥٪ ضريبة قيمة 
مضافة

رسوم البنك + 
٥٪ ضريبة القيمة 

المضافة 

٥0٫000 ريال عماني زيادة مؤقتة للخطط الحالية لرأس المال العامل٢6-٣
كحد أدنى أو 

0٫١0٪ من قيمة 
التسهيل

٢٫٥00ريال عماني 
كحد أدنى أو 

0٫00٥٪ من قيمة 
التسهيل

٥٢٫٥00 ريال عماني 
كحد أدنى أو 

0٫١0٥٪ من قيمة 
التسهيل

تسهيالت ائتمانية إضافية لزبائن حاليين.0٫١0% من قيمة ٢6-٤
االئتمان

٪0٫١00٪0٫00٥٪0٫١0٥

250٫0012٫500262٫500رسوم توثيق٢6-٥

٢٥٫000 ريال + تسجيل رهن قانوني٢6-6
المصاريف 

الفعلية

+٥٪ ضريبة قيمة 
مضافة

رسوم البنك + 
٥٪ ضريبة القيمة 

المضافة 

100٫0005٫000105٫000تجديد أو عمل رهن تجاري٢6-٧

50٫0002٫50052٫500إخالء سبيل رهن تجاري ٢6-٨

٢٥٫000 ريال + إخالء سبيل تسجيل مشترك / رهن على مركبة أو أسهم ٢6-٩
المصاريف 

الفعلية

+٥٪ ضريبة قيمة 
مضافة

رسوم البنك + 
٥٪ ضريبة القيمة 

المضافة 

٢٥٫000 ريال + رهن مركبة أو أسهم ٢6-١0
المصاريف 
الفعلية ***

+٥٪ ضريبة قيمة 
مضافة

رسوم البنك + 
٥٪ ضريبة القيمة 

المضافة 

على أساس كل إدارة التسهيل االئتماني٢6-١١
حالة على حدة

+٥٪ ضريبة قيمة 
مضافة

رسوم البنك + 
٥٪ ضريبة القيمة 

المضافة 

*** رسوم مقابل تقييم االئتمان، المراسالت، صيانة الحسابات، المراقبة .... الخ

بطاقة الشركات ٢7

 ال يوجد ال يوجد ال يوجدرسوم سنوية بطاقة المشتريات للشركات٢٧-١

 ال يوجد ال يوجد ال يوجدرسوم أجرة شهرية *

استبدال بطاقة )مسروقة 
أو مفقودة(

5٫0000٫2505٫250
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الرقم
التسلسلي

تفاصيل الرسومنوع الرسوم

 رسوم البنك
 بالريال

 العماني/ عملة
أخرى

 مبلغ قيمة
 الضريبة

 المضافة بالريال
العماني

 إجمالي المبلغ
 بالريال العماني

 يشمل قيمة
 الضريبة
المضافة

5٫0000٫2505٫250رسوم كشف حساب 

تأخر في السداد )التزام 
بالتبرع(

١٪ في العام على 
المبلغ المتأخر

0٫0٥0 ٪ في العام 
على المبلغ 

المتأخر في السداد

١٫0٥0٪ في العام 
على المبلغ 
المتأخر في 

السداد 

المبلغ األدنى ١00% من 
المبلغ المستحق

١00٪ال ينطبق١00٪

رسوم كشف حساب 
الكتروني / تنبيهات عن 

طريق الرسائل القصيرة 
لكل معاملة

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

حتى ٥٢ يوم  ال يوجدحتى ٥٢ يومفترة السماح

 

تنبيهات

يحتفظ ميثاق بالحق في تغيير الرسوم في أي وقت مع إعطاء إشعار مسبق للزبون.

تماشيًا مع قانون ضريبة القيمة المضافة المطبقة في سلطنة عمان واللوائح التنفيذية السارية اعتبارًا من 16 أبريل 2021، سيتم فرض ضريبة القيمة 
المضافة بمعدل ٪5 على رسوم بنك مسقط ورسوم البنك المحددة أعاله، حيثما ينطبق ذلك وفًقا لقانون ضريبة القيمة المضافة العماني.

المبلغ اإلجمالي المذكور أعاله كرسوم يشمل ضريبة القيمة المضافة وفًقا لقانون ضريبة القيمة المضافة العماني.

في بعض الحاالت، ربما تكون ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المقدمة للزبائن المقيمين خارج سلطنة عمان ٪0 )في حالة استيفاء المتطلبات 
القانونية لذلك(

تم تقريب مبلغ ضريبة القيمة المضافة والمبلغ اإلجمالي ألقرب ثالث نقاط عشرية ومبلغ ضريبة القيمة المضافة يمثل ٪5 من المبلغ الذي يتم تحصيله.

ال ينطبق

وفًقا للمادة 47 من قانون ضريبة القيمة المضافة العماني، فإن الرسوم التي تعتمد على الخدمات/ الهوامش المالية معفاة من رسوم ضريبة القيمة 
المضافة



للمعلومات واالستفسارات:
اتصل:  ٦٦٦٦ ٢٤٦٥ 

 meethaq@bankmuscat.com :راسلنا عبر البريد اإللكتروني
 www.meethaq.om : تفضل بزيارة
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