
Services & Charges Guide
دليل الخدمات والرسوم

Account Services Fees (OMR) الرسوم  )ريال عماني( خدمات الحسابات 
Account Balance below Minimum Balance 
- Current Account (OMR 200) No Charge بدون  رسوم عدم توفر الحد األدنى للرصيد في الحساب الجاري 

)200 ريال عماني(
Account Balance below Minimum Balance  
- Savings Account (OMR 100) No Charge بدون  رسوم عدم توفر الحد األدنى للرصيد في حساب التوفير 

)100 ريال عماني(
Activation of Dormant Account Waived معفى تفعيل الحساب الخامل
Account closure (if account is less than 
1 year) OMR 3 3 ريال عماني إلغاء الحساب )أقل من سنة(

Deposit Services Fees (OMR) الرسوم  )ريال عماني( خدمات الودائع 
Minimum deposit - Term Investment 
Deposit (Mudaraba) OMR 400 ٤00 ريال  عماني الحد األدنى لإليداع - الودائع االستثمارية القائمة 

على المضاربة
Minimum deposit - Wakala Investment 
Deposit OMR 10,000 10,000 ريال عماني الحد األدنى لإليداع - الودائع االستثمارية القائمة 

على الوكالة

Early Redemption of Term Investment 
Deposit (Mudaraba and Wakala)

For Early Redemption of an 
Investment Deposit, the rate 
paid on such deposit shall be 
the actual rate applicable to 
the nearest term for which the 
deposit has run minus 1%.

عند الغاء الوديعة قبل موعد 
انتهائها فسيكون الربح 

المدفوع عليها هو الربح الفعلي 
المدفوع ألقرب فترة استثمارية 

تم االحتفاظ بالوديعة خاللها 
مطروحًا منه ٪1.

السحب المبكر للوديعة االستثمارية )القائمة على 
المضاربة والوكالة(

Cheques Fees (OMR) الرسوم  )ريال عماني( الشيكات

Cheque Book Charges  (10, 25, 50 
leaves)

10 leaves (OMR 1)
25 leaves (OMR 2)
50 leaves (OMR 3)

10 أوراق )ريال واحد(
2٥ ورقة )2 ريال عماني(
٥0 ورقة )3 ريال عماني(

رسوم دفتر الشيكات )10، 2٥، ٥0 ورقة(

Cheque return Charges 

Returned for “No funds” - 
OMR 15 
Returned for “Other reasons” - 
OMR 5

في حالة رجوع الشيك لعدم 
وجود رصيد كافي - 1٥ ريال 

عماني 
في حالة رجوع الشيك ألية 

أسباب أخرى -  ٥  ريال عماني

رسوم الشيك المرتجع 

Photocopy of paid cheque (paid within 
1 year) OMR 2 2  ريال  عماني صورة شيك مدفوع )تم دفعه خالل العام(

Photocopy of paid cheque (paid more 
than 1 year ago) OMR 3 3  ريال  عماني صورة شيك مدفوع )تم دفعه منذ أكثر من عام(

Stop payment cheque/Series of Cheques OMR 5 ٥  ريال  عماني وقف دفع شيك/ عدة شيكات
Local cheque collection Waived معفى تحصيل شيكات محلية 
Bank Statements Fees (OMR) الرسوم  )ريال عماني( كشوف الحساب

Bank Statement (other than normal 
periodicity agreed) 

Daily OMR 50 / Per Annum 
Weekly OMR 20 / Per Annum
Monthly OMR 5 / Per Annum
Yearly OMR 3 / Per Annum

يومي ٥0 ريال عماني \ سنويا
اسبوعي 20 ريال عماني \ سنويا

شهري ٥ ريال عماني \ سنويا
سنوي 3 ريال عماني \ سنويا

كشف حساب )خالف الكشوف المتفق على 
إرسالها بشكل دوري(

Duplicate Bank Statement from Branch 
From 1 to 6 months - OMR 1
From 6 to 12 month – OMR 3
More than 1 year - OMR 5

من شهر إلى ٦ أشهر - 1 ريال 
عماني

من ٦ إلى 12 شهر - 3 ريال عماني
أكثر من سنة -  ٥ ريال عماني

نسخة إضافية عن كشف الحساب من الفرع

Debit Cards Fees (OMR) الرسوم  )ريال عماني( بطاقات الخصم
Debit Card issuance - first time Waived معفى إصدار بطاقة الخصم - أول مرة
Debit Card annual fee Waived معفى الرسوم السنوية على بطاقة الخصم
Supplementary Card issuance OMR 2 2 ريال عماني إصدار بطاقة إضافية

Replacement card issuance OMR 2 for lost, stolen or 
damaged

2 ريال عماني في حالة الضياع أو 
السرقة أو التلف إصدار بطاقة بديلة

Cash Withdrawal - Local Banks ATM's Waived معفى السحب النقدي - أجهزة الصراف اآللي التابعة 
للبنوك المحلية

Cash Withdrawal - Gulf Countries (ATMs 
with GCC net logo) 800 Bz + Currency Exchange ٨00 بيسة  +  تكلفة تحويل 

العملة
السحب النقدي - في دول الخليج )األجهزة التي 

(GCC net تحمل عالمة
Cash Withdrawal -  other international 
countries

OMR 1.500 + Currency 
Exchange

1,٥00 ريال عماني + تكلفة تحويل 
العملة السحب النقدي - الدول األخرى 

Balance Enquiry  - Inside Oman (through 
ATMs) Waived معفى التحقق من الرصيد – داخل عمان )عبر أجهزة 

الصراف اآللي(
Balance Enquiry - Outside Oman & GCC 
(through ATM’s) 300 Bz 300 بيسه التحقق من الرصيد - خارج عمان ودول الخليج )عبر 

أجهزة الصراف اآللي(
Balance Enquiry - Outside Oman (through 
ATMs with GCC net logo) 300 Bz 300 بيسه التحقق من الرصيد- خارج عمان   ) األجهزة التي تحمل 

)GCC net  عالمة

Cash/Cheque deposit at ATM Waived معفى اإليداع النقدي/ إيداع الشيكات عبر أجهزة الصراف 
اآللي

Fund transfer to accounts through ATM Waived معفى تحويل المبالغ بين الحسابات عبر أجهزة الصراف 
اآللي

PIN change through ATM Waived معفى تغيير رقم التعريف الشخصي عبر أجهزة الصراف 
اآللي

Mini statement through ATM Waived معفى كشف حساب مصغر عبر أجهزة الصراف اآللي
Finance Products Fees (OMR) الرسوم  )ريال عماني( منتجات التمويل
Application Processing Fee - Auto 
Murabaha OMR 25 2٥  ريال  عماني الرسوم اإلدارية لتمويل السيارات )المرابحة(

Application Processing Fee - Home 
Finance (Ijarah, Forward Ijarah, 
Diminishing Musharaka)

OMR 50 ٥0  ريال  عماني الرسوم اإلدارية للتمويل السكني )اإلجارة، اإلجارة 
الموصوفة في الذمة، مشاركة متناقضة(

Application Processing Fee - Personal 
Finance (Goods Murabaha & Service 
Ijarah)

OMR 25 2٥  ريال  عماني الرسوم اإلدارية للتمويل الشخصي )مرابحة 
البضائع وإجارة الخدمات(

Early settlement - All Finance Products Kindly consult the Branch for 
further details

الرجاء االتصال بالفرع للمزيد من 
المعلومات السداد المبكر - كافة منتجات التمويل

Late payment fee - All Finance Products 
- Donated to Charity 1% p.a. on the overdue amount 1٪ سنويًا من المبلغ المتأخر رسوم التأخر في السداد - كافة منتجات التمويل 

- تودع في حساب الخيرات
Letters & Certificates Fees (OMR) الرسوم  )ريال عماني( الرسائل والشهادات
No Objection Letter OMR 2 2  ريال  عماني رسالة عدم ممانعة 
Liability Letter OMR 2 2  ريال  عماني رسالة مديونية 
Balance confirmation letter OMR 2 2  ريال  عماني رسالة تأكيد الرصيد 
Clearance Certificate OMR 2 2  ريال  عماني شهادة مخالصة 
Audit Confirmation of Account Balance OMR 2 2  ريال  عماني تدقيق رصيد الحساب
Standing Instructions Fees (OMR) الرسوم  )ريال عماني( األوامر المستديمة
Setup of New Standing Instruction Waived معفى إعداد أوامر مستديمة جديدة
Amending an existing Standing Instruction Waived معفى تعديل األوامر المستديمة القائمة
Standing Instructions within Bank (per 
transaction) OMR 1 أوامر مستديمة – داخل البنك )لكل عملية( 1 ريال  عماني

Standing Instructions - inside Oman (per 
transaction) OMR 1 1  ريال  عماني أوامر مستديمة – داخل عمان )لكل عملية(

Standing Instructions - international (per 
transaction) OMR 2 + SWIFT charges 2  ريال   عماني + رسوم 

السويفت أوامر مستديمة – دولية )لكل عملية(

Standing Instructions cancelation OMR 2 2  ريال  عماني إلغاء أوامر مستديمة 
Other Services Fees (OMR) الرسوم  )ريال عماني( خدمات أخرى
Payment of utility bills  Waived معفى دفع الفواتير
Cash Withdrawal in the Branch Waived معفى السحب من الفروع
Cash / Cheque Deposit in the Branch Waived معفى اإليداع النقدي/ الشيكات في الفروع
Internet Banking Subscription (Monthly) Waived معفى االشتراك في الخدمات المصرفية عبر االنترنت
SMS Banking Subscription (Monthly) Waived معفى االشتراك في خدمات الرسائل النصية 

Mobile Banking Subscription (Monthly) Waived معفى االشتراك في الخدمات المصرفية عبر الهاتف 
النقال )شهريًا(

Removal from CBO's Caution List (for 
Individual/Personal customers) OMR 10 10  ريال  عماني حذف من القائمة المحظورة الصادرة عن البنك 

المركزي - لألفراد
Removal from CBO's Caution List for 
Corporate customers OMR 20 20  ريال  عماني حذف من القائمة المحظورة الصادرةعن البنك 

المركزي – للشركات 

Remittances & Collections Fees (OMR) الرسوم  )ريال عماني( الحواالت والتحصيل
Pay order (Manager Cheque) OMR 2 2  ريال  عماني أمر دفع 
Pay order cancelation OMR 2 2  ريال  عماني إلغاء أمر دفع 
Inward Remittance - if paid in OMR 
(local) Waived معفى قيد حوالة دولية سويفت في الحساب- بالريال 

العماني
Inward Remittance - if paid in foreign 
currency account involving conversion OMR 5 ٥  ريال  عماني قيد حوالية دولية سويفت بعملة أجنبية )تتطلب 

تصريف العملة( 
Local Telex OMR - RTGS OMR 1 1  ريال  عماني تلكس محلي RTGS بالريال العماني
Local Telex OMR - ACH OMR 1 1  ريال  عماني تلكس محلي ACH بالريال العماني
International Telex Transfer  - SWIFT OMR 5 ٥  ريال  عماني تحويل تلكس دولي - سويفت 
Foreign Inward Bills of Collections (FIBC) 
- OMR OMR 5 ٥  ريال  عماني شيكات بالريال العماني مستلمة من البنوك 

االجنبية للتحصيل المحلي 
Foreign Outward Bills of Collections 
(FOBC) - Please check with the branch 
for the availability of the required foreign 
currency

OMR 3 plus mailing charges 3  ريال  عماني باالضافة الى 
رسوم البريد

شيكات بالعملة االجنبية مستلمة  للتحصيل - 
الرجاء التحقق من توفر عملة التحصيل المطلوب 

لدى الفرع

Trade Finance التجارة الخارجية
Import Letter of Credit Fees (OMR) الرسوم  )ريال عماني( اعتماد مستندي صادر

Letter of Credit Issuance
1.5% p.a from Letter of Credit 
value rounded to the nearest
full month (min. OMR 25)

سنويًا 1.5 ٪ من قيمة االعتماد 
المستندي مدورة إلى أقرب شهر 

كامل
)الحد األدنى 25 ريال عماني(

اصدار اعتماد مستندي

Letter of Credit Amendment
(Increase in Amount and/or Extension 
in Validity)

1.5% p.a from Letter of Credit 
value rounded to the nearest full 
month (min. OMR 25)

سنويًا 1.5 ٪ من قيمة االعتماد 
المستندي مدورة إلى أقرب شهر 

كامل
)الحد األدنى 25 ريال عماني(

تعديل اعتماد مستندي
)زيادة في المبلغ و/أو المدة(

Letter of Credit Amendment  
(Amendment in Terms & Conditions) OMR 15 15  ريال  عماني تعديل اعتماد مستندي

)تعديل في الشروط و االحكام(

Letter of Credit Bill Handling

Sight Bill - 0.125% Flat from 
bill value
Usance Bill - 1.5% p.a from bill 
value on acceptance tenor 
(min. OMR 25)

كمبيالة باالطالع  - 0٬12٥٪ ثابتة 
من قيمة الكمبيالة.

كمبياله أجل الدفع - سنويًا 
1.٥٪ من قيمة الكمبياله علي 
فترة القبول )الحد األدنى 2٥ 

ريال عماني(

مراجعة كمبياالت اعتماد مستندي

Discrepancy Handling OMR 30 30  ريال  عماني كمبياالت مخالفه 
Cancellation of Unutilized Letter of 
Credit OMR 10 10  ريال  عماني إلغاء اعتماد مستندي غير مستخدم

Revolving Letter of Credit Issuance 

1.5% p.a from Letter of Credit 
value on every renewal
rounded to the nearest full 
month (min. OMR 25)

سنويًا 1.5 ٪ من قيمة االعتماد 
المستندي عند كل تجديد

 مدورة إلى أقرب شهر كامل
)الحد األدنى 25 ريال عماني(

اصدار اعتماد مستندي متجدد/دائري

Export Letter of Credit Fees (OMR) الرسوم  )ريال عماني( اعتماد مستندي وارد

Letter of Credit Advising  Bank customers OMR 15
Non Bank customers OMR 30

1٥ ريال عماني لعمالء البنك
30 ريال عماني لغير عمالء البنك تبليغ اعتماد مستندي 

Letter of Credit Amendment Advising Bank customers OMR 10
Non Bank customers OMR 20

10 ريال عماني لعمالء البنك
20 ريال عماني لغير عمالء البنك تبليغ تعديل اعتماد مستندي

Letter of Credit Confirmation 
1.5%  p.a from Letter of Credit 
value rounded to the nearest full 
month  (min. OMR 25)

سنويًا 1.5 ٪ من قيمة االعتماد 
المستندي مدورة إلى أقرب شهر 

كامل
)الحد األدنى 25 ريال عماني(

تعزيز اعتماد مستندي

Confirmed Letter of Credit Bill Handling

Sight Bill - 0.125% Flat from 
bill value
Usance Bill - 1.5% p.a from bill 
value on acceptance tenor
(min. OMR 25)

كمبيالة باالطالع  - 0٬12٥٪ ثابتة 
من قيمة الكمبيالة.

كمبياله أجل الدفع - سنويًا ٥.٪1 
من قيمة الكمبياله علي فترة 

القبول
)الحد األدنى 2٥ ريال عماني(

مراجعة كمبياالت اعتماد مستندي معزز

Un-confirmed Letter of Credit Bill 
Handling

0.125% Flat from bill value
(min. OMR 25)

 0٬12٥٪ ثابتة من قيمة الكمبيالة.
)الحد األدنى 2٥ ريال عماني( مراجعة كمبياالت اعتماد مستندي غير معزز

Transferable Letter of Credit Issunace
1.5% p.a from Letter of Credit 
value rounded to the nearest 
full month (min. OMR 25)

سنويًا 1.5 ٪ من قيمة االعتماد 
المستندي مدورة إلى أقرب شهر 

كامل
)الحد األدنى 25 ريال عماني(

تحويل اعتماد مستندي

Assignment of Proceeds OMR 20 20 ريال عماني تحويل مبلغ االعتماد المستندي لمستفيد آخر
Documentary Collection Fees (OMR) الرسوم  )ريال عماني( مستندات تحصيل

Documentary Collection Bill Handling

Sight Bill - 0.125% Flat from 
bill value
Usance Bill - 0.25% Flat from 
bill value (min. OMR 25)

كمبيالة باالطالع  - 0٬12٥٪ ثابتة 
من قيمة مستندات التحصيل.

كمبياله أجل الدفع - 0٬2٥٪ ثابتة 
من قيمة مستندات التحصيل 

)الحد األدنى 2٥ ريال عماني(

تبليغ مستندات تحصيل

Documentary Collection Bill Amendment OMR 10 10  ريال  عماني تعديل مستندات تحصيل 
Return of Documentary Collection Bill   OMR 20 20  ريال  عماني استرجاع مستندات تحصيل 

Documentary Collection Bill Avalization 

2.5% p.a. from Documentary 
Collection value on acceptance 
tenor rounded to the nearest full 
month (min. OMR 25)

سنويا 2٬٥٪ من قيمة مستندات 
التحصيل على فترة القبول 

مدورة الى أقرب شهر)الحد 
األدنى 2٥ ريال عماني(

ضمان دفع مستندات تحصيل 

Letter of Guarantee Fees (OMR) الرسوم )الريال العماني( خطـــــاب الضمـــــان
Letter of Guarantee Issuance
(Tender Bond / Performance Bond / 
Advance Payment Guarantee / Retention 
Guarantee)

1.5% p.a. from Letter of 
Guarantee value rounded to
the nearest full month
(min. OMR 25)

1,٥٪ سنويًا من قيمة خطاب 
الضمان مدورة إلى أقرب شهر 

كامل 
)الحد األدنى 2٥ ريال عماني(

اصدار خطاب ضمان
)ضمان العطاء / ضمان حسن تنفيذ / ضمان 

الدفعة المقدمة / ضمان المبالغ المحتجزة (

Letter of Guarantee Issuance  
(Payment Guarantee)

2.5% p.a from Letter of 
Guarantee value rounded to
the nearest full month 
(min. OMR 25)

2,٥٪ سنويًا من قيمة خطاب 
الضمان مدورة إلى أقرب شهر 

كامل
)الحد األدنى 2٥ ريال عماني(

اصدار خطاب ضمان دفع

Shipping Guarantee /Delivery Order 
Issuance OMR 10 10 ريال عماني إصدار خطاب ضمان الشحن / أمر التسليم

Letter of Guarantee Amendment
(Amendment in Terms and Conditions) OMR 15 1٥ ريال عماني تعديل خطاب ضمان

)تعديل في الشروط و االحكام(

Letter of Guarantee Amendment
(Increase in Amount and/or Extension in 
Validity)

1.5% p.a. from Letter of 
Guarantee value rounded to
the nearest full month 
(min. OMR 25)

1,٥٪ سنويًا من قيمة خطاب 
الضمان مدورة إلى أقرب شهر 

كامل
)الحد األدنى 2٥ ريال عماني(

تعديل خطاب ضمان 
)زيادة في المبلغ و/أو المدة(

Payment Letter of Guarantee Amendment
(Increase in Amount and/or Extension in 
Validity)

2.5% p.a from Letter of 
Guarantee value rounded to the 
nearest full month (min. OMR 
25)

2,٥٪ سنويًا من قيمة خطاب 
الضمان مدورة إلى أقرب شهر 

كامل
)الحد األدنى 2٥ ريال عماني(

تعديل خطاب ضمان دفع 
)زيادة في المبلغ و/أو المدة(

Other Trade Finance Services Fees (OMR) الرسوم  )ريال عماني( خدمات أخرى خاصة بالتجارة الخارجية
Cancellation of request after providing 
draft OMR 5 5  ريال  عماني إلغاء الطلب بعد تقديم مسودة 

Handling of Takaful Insurance request OMR 30 30  ريال  عماني خدمة إصدار بوليصة تأمين )تكافل( 
Tracer OMR 5 5  ريال  عماني متابعة 
Full Trade Finance SWIFT OMR 25 25  ريال  عماني السوفت )طويل(
Brief Trade Finance SWIFT OMR 10 10  ريال  عماني السوفت )قصير(
Local Postage OMR 2 2  ريال  عماني إرسال بالبريد 
Courier Service Mail OMR 20 20  ريال  عماني ارسال بالبريد السريع 
Hand Delivery OMR 10 10  ريال  عماني توصيل باليد
Reimbursement OMR 20 20  ريال  عماني تنفيذ امر سداد

Terms & Conditions apply
تطـبـق الـشــروط واألحـكــام


