تعرفة الخدمات
من QNB

أوائـل

عضوية أوائل QNB

رسوم الخدمة

باقة الترحيب السنوية ألوائل QNB

بدون رسوم

عضوية أوائل QNB

(بطاقة عضوية مجانية لـ  12شهر� متتالي)

بطاقة أوائل  - QNBبر يميوم (بطاقة الخصم)

بدون رسوم

بدون رسوم

بطاقة أوائل  - QNBالعالمية (البطاقة االئتمانية)

بدون رسوم

دفتر� شياكت أوائل QNB

بدون رسوم

* خاضعة لشر وط وأحاكم البنك

حسابات

العملة المحلية والعمالت األخر ى :£ & € ،$ ،OMR

الحساب الجار ي(*)
حساب التوفير

حساب تحت الطلب

حساب الوديعة الثابتة

 الحد األدنى للرصيد  2000ر يال ُعماني (**) -النز ول عن الحد األدنى المطلوب ألرصدة الحسابات

 -ألقل من شهر

 -شهر� واحد أو أكثر

(*) تطبق القيود عند فتح حسابات بالعمالت األجنبية

بدون رسوم
بدون رسوم
بدون رسوم
بدون رسوم
تدفع فائدة قيمتها %0

يطبق معدل الفائدة المطبق على اكمل
فترة اإليداع

(**) أو ما يعادلها بالعمالت األخر ى
إصدار� دفتر� الشياكت

إصدار� دفتر� شياكت  -أوائل QNB

السحب النقدي على الشباك

إن إصدار� دفاتر� الشياكت مجاني إال أن التأخر� عن استالمها
خالل الفترة المقر رة يستوجب رسماً وقدره  2ر يال عماني
للدفتر� الواحد.
نسخة من كشف الحساب (الحساب وبطاقة االئتمان)

الكشوف الدور ية المرسلة للعمالء

نسخة من كشف الحساب عن طر يق الفر ع

بدون رسوم
بدون رسوم

بدون رسوم
بدون رسوم

الكشوف المصدق عليها بخالف الدور ية منها

1ر يال ُعماني للك كشف شهر ي

كشوف الحساب ألكثر� من  5سنوات

2ر يال ُعماني للك كشف شهر ي

كشوف الحساب من سنة حتى  5سنوات

 1ر يال ُعماني للك كشف شهر ي

* 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.

إيداع  /سحب
اإليداع بالعملة المحلية  /العمالت األجنبية

 -بالعمالت األخر ى

(*) سحب األور اق النقدية األجنبية يتوقف على مدى توفر ها

بدون رسوم
السحب(*)
 بنفس العملة األجنبية 5( ٪0٫2ر ياالت ُعمانية كحد أدنى)
 5( ٪1ر ياالت ُعمانية كحد أدنى)

إقفال الحساب
مضى على فتحها أكثر� من عام

مضى على فتحها أقل من عام

بدون رسوم

 3ر ياالت ُعماني

تجميد الحساب
تجميد الحساب

الحد األدنى للرصيد ال يقل عن  100ر يال عماني (*)

ا ر يال ُعماني نصف سنوياً

(*) أو ما يعادلها بالعمالت األخر ى
بطاقة الخصم المباشر

الرسوم السنوية لبطاقة خصم أوائل QNB

بدون رسوم

استبدال بطاقة خصم أوائل QNB

بدون رسوم

استبدال بطاقة خصم أوائل  / QNBباإلسم

بدون رسوم

إعادة إصدار� الر قم السر ي

بدون رسوم

إن إصدار� البطاقات مجاني إال أن التأخر� عن استالمها خالل
الفترة المقر رة

يستوجب رسماً
وقدره  1ر يال عماني للبطاقة الواحدة.

رسوم السحب من الصر اف اآللي
وعمان نت
شبكة ُ QNBعمان ُ

بدون رسوم

دول مجلس التعاون الخليجي

 0٫600ر يال ُعماني للك عملية

الشبكة الدولية خار ج ُعمان

 1.5ر يال ُعماني للك عملية

* 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.

القر وض
الرسوم اإلدار ية
قرض شخصي

قرض عقار ي
قرض سيارة

عمولة السداد المبكر

قرض شخصي
قرض عقار ي
قرض سيارة

عمولة ز يادة /إعادة جدولة القرض الحالي

قرض شخصي

عمولة تأجيل سداد القسط (*)

قرض شخصي

المقدم من المقترض حصر ياً
(*) ينطبق فقط على طلب التأجيل
ّ

رسوم الخدمة
 25ر يال عماني
 50ر يال عماني
 25ر يال عماني
 ٪1من قيمة القرض المتبقي
 ٪1من قيمة القرض المتبقي
 ٪1من قيمة القرض المتبقي
 5ر يال عماني
 5ر يال عماني

الشياكت

العماني
تحصيل الشياكت بالر يال ٌ

تقاص عادي  -نهاية اليوم

التقاص الخاص
شياكت المؤجلة
اإليداع

بدون رسوم

 10ر يال ُعماني للشيك
 1ر يال ُعماني للشيك

اإللغاء (السحب)

 1ر يال ُعماني للشيك

الخصم

 2ر يال ُعماني للشيك(بدون فوائد)

إلغاء الخصم

 5ر يال ُعماني للشيك(بدون فوائد)

شيك مر تجع مخصوم غير� مدفو ع

 10ر يال ُعماني للشيك

دفعت خالل عام واحد

 1ر يال ُعماني للشيك

نسخة من شياكت سبق دفعها

دفعت في مدة تقل عن عام واحد

 2ر يال ُعماني للشيك

* 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.

الشياكت المر تجعة

لعدم كفاية الرصيد:
للمرة األولى
للمرة الثانية

للمرة الثالثة فأكثر

ألسباب أخر ى مقبولة قانونياً

15ر يال ُعماني
15ر يال ُعماني

15ر يال ُعماني
بدون رسوم

تحصيل شياكت بالعمالت األجنبية في الحساب
تحصيل شياكت بالعمالت األجنبية
العماني
إضافة المبلغ بالر يال ُ
إضافة المبلغ بالعمالت األجنبية
شر اء شياكت بالعمالت األجنبية
المقيدة بنفس العملة األجنبية
المقيدة بالر يال العماني /العمالت األجنبية األخر ى
الشياكت المر تجعة
إيقاف دفع الشياكت

للك شيك

فقدان دفتر� الشياكت أو مجموعة متسلسلة من الشياكت
التعليمات المستديمة

طلب وتعديل تعليمات مستديمة آلية

 3ر ياالت ُعمانية للشيك  +رسوم
المر اسالت

٪0٫125من قيمة الشيك 3 ،ر ياالت ُعمانية
كحد أدنى و  25ر يال ُعماني كحد أقصى
للشيك  +رسوم المر اسالت
 %0.5عمولة تصر يف كحد أدنى
 5ر يال عماني  +رسوم البر يد
 5ر يال عماني  +رسوم البر يد

 10ر ياالت ُعمانية للشيك +رسوم
المرسالت باإلضافة إلى قيمة الشيك في
حالة الشر اء
 3ر ياالت ُعماني

 5ر ياالت ُعماني للك مرة
رسوم الخدمة

بدون رسوم

العماني
تحويالت إلى بنوك أخر ى في سلطنة ُعمان بالر يال ُ

 2ر يال ُعماني +رسوم التحويل

تعليمات مستديمة بين حسابات QNB

بدون رسوم

أمر� تحويل للرصيد
تحويالت النقود

بدون رسوم

رسوم الخدمة

* 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.

الحواالت الوار دة
عند التحويل لحساب المستفيد من أوائل QNB

بدون رسوم

أمر� الدفع
أمر� الدفع

إلغاء أمر� الدفع

 1٫5ر يال ُعماني
 2ر يال ُعماني

التحويالت الدولية
أمر ياك ،أو ر وبا ،الشر ق األقصى ،آسيا

 5ر يال ُعماني  +رسوم المر اسالت

دول مجلس التعاون الخليجي و الشر ق األوسط

 4ر يال ُعماني  +رسوم المر اسالت

في حالة استر داد مبلغ التحويل بالر يال العماني

 2ر يال عماني  +رسوم المر اسالت

في حالة استر داد مبلغ التحويل بالعملةاألجنبية

 10دوالر� أمر يكي أو ما يعادله  +رسوم
المر اسالت

إلغاء التحويل

تحويالت محلية

العماني إلى بنك داخل سلطنة ُعمان
تحويل بالر يال ُ
(اليتقاضى البنك أي رسوم عند التحويل لصالح
المؤسسات الخير ية)

1ر يال ُعماني للك عملية تحويل

جدول رسوم البطاقات االئتمانية

الرسوم السنوية لبطاقة العالم – أوائل ( QNBالبطاقة االئتمانية) بدون رسوم
الرسوم السنوية للبطاقة االئتمانية اإلضافية ألوائل QNB

بدون رسوم

رسوم اعادة اصدار� البطاقة االئتمانية ألوائل QNB

بدون رسوم

مصار� يف متابعة التأخر� في السداد

 3ر يال عماني

رسوم استبدال البطاقة االئتمانية ألوائل QNB

رسوم تجاوز� الحد االئتماني للبطاقة االئتمانية

رسوم سلفة نقدية

الحد األدنى المستحق

معدل فائدة الخدمات المصر فية لألفر اد

رسوم تحويل العمالت

بدون رسوم
بدون رسوم
%3

 %5أو  10ر يال عماني (أيهما أعلى)

%1.5

دول مجلس التعاون الخليجي

* 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.

 +الدوالر� األمر� يكي = %١

يور� و و جنية أستر ليني = %٢٫٥
العمالت ُاألخر ى = %3

تأمين الحوادث الشخصية

بدون رسوم

تأمين حماية المشتر� يات

بدون رسوم

التأمين ضد متاعب السفر�

خدمة الرسائل النصية القصيرة من QNB

خدمة كشوفات  QNBاإللكتر� ونية
الخدمات المصر فية اإللكتر ونية

الجوال
الخدمات المصر فية عبر� اإلنتر نت وعبر� الهاتف وعبر�
ّ
التسجيل

بدون رسوم
بدون رسوم
بدون رسوم
رسوم الخدمة

بدون رسوم

اإلستفسار� عن رصيد الحساب والعمليات

بدون رسوم

تحويل الرصيد حسابات QNB

بدون رسوم

طلب كشف حساب (مفصل أ مختصر� )

تحويل إلى بنك آخر
معلومات عامة

معلومات عن أسعار� الفائدة

الرسائل القصيرة  /االخطار ات من QNB

التسجيل

االخطار ات والتنبيهات

بدون رسوم
محلياً  1 :ر يال ُعماني
دولياً  1 :ر يال ُعماني  +رسوم المر اسالت
بدون رسوم
بدون رسوم
بدون رسوم
بدون رسوم

متفر قات
خدمة االحتفاظ بالبر يد

 5ر ياالت ُعمانية شهر ياً

شهادة بالفائدة المحتسبة

بدون رسوم

شهادة رصيد  /رسالة إخالء من المسؤولية /
رسائل أخر ى يطلبها العميل

 2ر يال ُعماني للطلب الواحد

رسالة تأكيد التدقيق

مطابقة التوقيع

بدون رسوم
بدون رسوم

* 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.

بنك قطر� الوطني (ش.م.ع.ق).
ص.ب4050 .
الرمز� البر يدي،112 :
ر� وي ،عمان
الهاتف )+968( 2472 5555 :
الفاكس )+968( 2477 9233 :
qnb.com/Oman

