تعر فة الخدمات

أعاله غير� شاملة لضر يبة القيمة المضافة التي تفرضها سلطنة عمان بموجب المرسوم السلطاني ر قم
ة المضافة والقر ار� ر قم  2021/53بإصدار� الالئحة التنفيذية .تضاف ضر يبة القيمة المضافة المطبقة
ي يتعين على العمالء دفعها.

خدمات الحسابات
رسوم الخدمة للحسابات
حساب جار ي

 200ر ً
ياال عمانياً رصيد شهر ي أدنى
حساب توفير�

 100ر ً
ياال عمانياً رصيد شهر ي كحد أدنى
حساب تحت الطلب
 1000ر ً
ياال عمانياً رصيد شهر ي
كحد أدنى
حسابات جامدة
جار ي وتوفير�

حساب الوديعة الثابتة

 500بيسة عمانية في حالة عدم االحتفاظ
بالحد األدنى في الحساب
 500بيسة عمانية في حالة عدم االحتفاظ
بالحد األدنى في الحساب
2ر ً
ياال عمانياً في حالة عدم االحتفاظ بالرصيد
األدنى في الحساب
2ر ً
ياال عمانياً في حالة عدم االحتفاظ بالرصيد
األدنى في الحساب

 5000ر ً
ياال عمانياً كحد أدنى

-

كسر� الوديعة الثابتة

سيتم تقليل الفائدة بنسبة  %1عن الفترة
السابقة لكسر� الوديعة

لفتح الحساب

بطاقة الخصم
الرسوم السنوية لبطاقة الخصم بالتجز ئة

بدون رسوم

إعادة إصدار� ر مز� التعر يف الشخصي

ياال عمانياً واحداً
ر ً

استبدال بطاقة خصم بالتجز ئة

ياال عمانياً واحداً
ر ً

المحددة ،سيتم
على الر غم من أن البطاقات يتم إصدار ها بدون رسوم ،إذا لم يتم استالمها خالل المدة
ّ
خصم مبلغ  1ر ً
ياال عمانياً للك بطاقة.

السحب من خالل أجهزة الصر اف اآللي
شبكة  QNBداخل ُعمان وشبكة ُعمان

دول مجلس التعاون الخليجي :معاملة

الشبكة الدولية

بدون رسوم

 0.600ر ً
ياال عمانياً للك

 1.5ر ً
ياال عمانياً للك معاملة

* جميع الرسوم والمصار يف المذكورة أعاله غير� شاملة لضر يبة القيمة المضافة التي تفرضها سلطنة عمان بموجب المرسوم السلطاني ر قم
 2020/121بإصدار� قانون ضر يبة القيمة المضافة والقر ار� ر قم  2021/53بإصدار� الالئحة التنفيذية .تضاف ضر يبة القيمة المضافة المطبقة
إلى الرسوم والمصار يف ذات الصلة التي يتعين على العمالء دفعها.

قر وض

رسم الخدمة

رسوم إدار ية
قرض شخصي

ياال عمانياً
 25ر ً

قرض سيارة

ياال عمانياً
 25ر ً

قرض عقار ي

ياال عمانياً
 50ر ً

تسوية مبكرة  /سداد مبكر
قرض شخصي

 %1على المبلغ الذي تم تسويته

قرض سيارة

 %1على المبلغ الذي تم تسويته

قرض عقار ي

 %1على المبلغ الذي تم تسويته

ز يادة مبلغ القرض  /رسم إعادة جدولة
قرض شخصي

 5ر ياالت عمانية

تأجيل سداد القسط
قرض شخصي*

 5ر ياالت عمانية

يتقدم بها المقترض.
(*) تسر ي فقط على طلبات التأجيل التي
ّ

دفاتر� الشياكت  /شياكت الخز ينة
دفتر� شياكت عادي
 25ور قة

2ر ً
ياال عمانياً للك دفتر

دفتر� شياكت بتصميم خاص

التلكفة األصلية  5 +ر ياالت عمانية للك دفتر

 50ور قة

دفتر� شياكت مقاس A4

إصدار� دفتر� شياكت في نفس اليوم

دفاتر� الشياكت المرسلة بالبر يد
شيك خز ينة

 3ر ياالت عمانية للك دفتر

التلكفة األصلية

نفس تلكفة دفتر� الشياكت االعتيادي  +ر ً
ياال
عمانياً واحداً
نفس تلكفة دفتر� الشياكت االعتيادي  +تلكفة
البر يد
ر ً
ياال عمانياً واحداً للك شيك

عمولة إيقاف شياكت
شياكت فر دية

فقدان دفتر� الشياكت أو مجموعة شياكت

 5ر ياالت عمانية للك شيك
 5ر ياالت عمانية للك مرة

* جميع الرسوم والمصار يف المذكورة أعاله غير� شاملة لضر يبة القيمة المضافة التي تفرضها سلطنة عمان بموجب المرسوم السلطاني ر قم
 2020/121بإصدار� قانون ضر يبة القيمة المضافة والقر ار� ر قم  2021/53بإصدار� الالئحة التنفيذية .تضاف ضر يبة القيمة المضافة المطبقة
إلى الرسوم والمصار يف ذات الصلة التي يتعين على العمالء دفعها.

شياكت مر تجعة غير� مدفوعة
شياكت مر تجعة لعدم كفاية الرصيد

 15ر ً
ياال عمانياً للك شيك مر تجع

إيداعات  /سحوبات العملة
إيداعات
بالر يال العماني  /عملة أجنبية
سحوبات
بنفس العملة

بعمالت أخر ى

مجاناً
) %0.2بحد أدنى  5ر ياالت عمانية(
) %1بحد أدنى  5ر ياالت عمانية(

إقفال الحساب
إقفال الحسابات قبل مضي عام على فتحها  3ر ياالت عمانية
إقفال الحسابات بعد مضي عام على فتحها بدون رسوم

الشياكت
إيداع الشياكت
مقاصة عادية

مقاصة خاصة

مجاناً

 10ر ياالت عمانية للك شيك

شيك مؤر خ بتار يخ الحق
إيداع

2ر ً
ياال عمانياً للك شيك

خصم شياكت مؤرخة بتار يخ الحق

 5ر ياالت عمانية (بدون الفوائد المستحقة)

شيك مخصوم مر تجع غير� مدفو ع

 10ر ياالت عمانية للك شيك

اإللغاء (السحب)

إلغاء شيك مخصوم

ر ً
ياال عمانياً واحداً للك شيك

 5ر ياالت عمانية (بدون الفوائد المستحقة)

* جميع الرسوم والمصار يف المذكورة أعاله غير� شاملة لضر يبة القيمة المضافة التي تفرضها سلطنة عمان بموجب المرسوم السلطاني ر قم
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شياكت بالعملة األجنبية
تحصيل شياكت بالعمالت األجنبية في الحساب
 5ر ياالت عمانية  +رسوم البنك المتر اسل معه
إضافة مبلغ إلى الحساب بالر يال العماني
 %0.125من قيمة الشيك (  3ر ياالت عمانية
إضافة مبلغ إلى الحساب بالعمالت األجنبية بحد أدنى  25 /ر ً
ياال ُعمانياً بحد أقصى) +
رسوم البنك المتر اسل معه
شر اء شياكت بالعمالت األجنبية

إضافة مبلغ بنفس العملة األجنبية

إضافة مبلغ بالر يال العماني  /عمالت
أجنبية أخر ى

شيك مر تجع بعملة أجنبية غير� مدفو ع

 %0.5عمولة تحويل
(بحد أدنى  5ر ياالت عمانية)  +رسوم البر يد
 5ر ياالت عمانية  +رسوم البر يد

 10ر ياالت عمانية  +رسوم البنك المتر اسل
معه ( +قيمة الشيك ،حال شر ائه)

أوامر� الدفع المستديمة
إعداد أمر� دفع تلقائي مستديم

مجاناً

تعديل أمر� دفع تلقائي مستديم

مجاناً

أمر� تحويل الرصيد

مجاناً

تحويالت لبنوك أخر ى

إلغاء أوامر� الدفع  /طلب الرصيد

2ر ً
ياال عمانياً  +عمولة التحويل
ياال عمانياً
2ر ً

تحويالت األموال
التحويالت الوار دة
تحويالت بالر يال العماني
إجر اء تحويل إلى حساب QNB

تحويالت بالعمالت األجنبية
إجر اء تحويل إلى حساب QNB
بالر يال العماني أو حساب بنفس
العملة األجنبية المحولة
إجر اء تحويل إلى حساب QNB

بعملة أجنبية أخر ى

مجاناً
مجاناً
 %0.125عمولة تحويل

(بحد أنى  10دوالر ات أمر يكية أو ما يعادلها)

* جميع الرسوم والمصار يف المذكورة أعاله غير� شاملة لضر يبة القيمة المضافة التي تفرضها سلطنة عمان بموجب المرسوم السلطاني ر قم
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التحويالت الصادرة
داخل ُعمان (الر يال العماني(

ار� تي جي اس (تحويالت فور ية) آى سي

اتش (تحويل دفعة 11:30 ،اقتطاع)

فر و ع  QNBالعالمية

دول الخليج العر بي والشر ق األوسط
الواليات المتحدة األمر يكية ،أور وبا،
الشر ق األقصى وآسيا

أمر� الدفع
صاحب الحساب

اإللغاء
التحويل اإللكتر وني

االستر داد بالر يال العماني

االستر داد بالعمالت األجنبية
أمر� دفع (إعادة األصل(

ياال عمانياً
ياال عمانياً  1ر ً
بحد أقصى  20,000ر ً
ياال عمانياً
أكثر� من  20,000ر ً

ياال عمانياً
2ر ً

ياال عمانياً
 1.7ر ً

 4ر ياالت عمانية  +رسوم المر اسالت
 5ر ياالت عمانية  +رسوم المر اسالت

ياال عمانياً
 1.5ر ً
2ر ً
ياال عمانياً  +رسوم المر اسالت

 10دوالر ات أمر يكية أو ما يعادلها  +رسوم
المر اسالت
ياال عمانياً
2ر ً

بطاقة إئتمان
رسوم سنوية  -بطاقة ائتمان تيتانيوم

 10ر ياالت عمانية

إعادة إصدار� بطاقة

 5ر ياالت عمانية

رسوم سنوية – إضافية

رسوم استبدال بطاقة

 10ر ياالت عمانية
 5ر ياالت عمانية

رسوم تجاوز� الحد االئتماني للبطاقة

 5ر ياالت عمانية

رسوم السحب النقدي

%3.00

الحد األدنى المستحق

 % 5أو  10ر ياالت عمانية (أيهما أكبر� )

معدل الفائدة الشهر ي على التجز ئة والنقد

%1.5

رسوم الدفع المتأخر

الرسوم المقدمة لتحويل العملة

يور و +جنيه استر ليني =
عمالت أخر ى=

 3ر ياالت عمانية

دول مجلس التعاون الخليجي  +الدوالر� األمر يكي=
1%
%2.5
%3

* جميع الرسوم والمصار يف المذكورة أعاله غير� شاملة لضر يبة القيمة المضافة التي تفرضها سلطنة عمان بموجب المرسوم السلطاني ر قم
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متفر قات
نسخة من كشف الحساب
كشف حساب عن عام أو أقل
كشف حساب عن عام أو أكثر

طلب نسخة من شياكت سبق دفعها
شياكت تم دفعها خالل مدة عام واحد
شياكت تم دفعها خالل مدة تز يد
عن عام واحد

الخطابات ،التأكيدات والشهادات
خطابات تأكيد تدقيق الحسابات

ر ً
ياال عمانياً واحداً عن لك شهر
 5ر ياالت عمانية عن لك شهر

2ر ً
ياال عمانياً للشيك الواحد
 3ر ياالت عمانية للشيك الواحد
2ر ً
ياال عمانياً للك خطاب

شهادات رصيد  /إخالء من المسؤولية

2ر ً
ياال عمانياً للك خطاب

االستعالم عن االئتمان
محلي

 5ر ياالت عمانية

خطابات أخر ى يطلبها العميل

دولياً (عبر� البر يد)
دولياً (عن طر يق االتصاالت المالية بين
المصار ف العالمية(
الر هن العقار ي  /التجار ي
التسجيل
شهادة إبر اء ذمة

2ر ً
ياال عمانياً للك خطاب
 30دوالر اً أمر يكياً
 50دوالر اً أمر يكياً

 50ر ً
ياال عمانياً للك تسجيل

 10ر ياالت عمانية للك شهادة

* جميع الرسوم والمصار يف المذكورة أعاله غير� شاملة لضر يبة القيمة المضافة التي تفرضها سلطنة عمان بموجب المرسوم السلطاني ر قم
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بنك قطر� الوطني (ش.م.ع.ق)
ص.ب4050 .
الرمز� البر يدي،112 :
ر� ويُ ،عمان
الهاتف )+968( 2472 5555 :
الفاكس )+968( 2477 9233 :
qnb.com/Oman
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