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 )19-كوفید فایروس لحالة( العمالء لدعم اإلضافیة ءاتااإلجر

 

  .التوجیھات من المزید على الحصول حتى  كلذو مؤقتا عنھا  ءافعإلا تم  هاندأ بالخدمات المتعلقة والتكالیف  موسرلا إن .أ

  ةدیدجلا التكلفة/ موسرلا         ةیلاحلا التكلفة/ الرسوم                                     الخدمة وصف 
 معفى ع.ر 1  مویلا بنفس األموال تحویل 1
 معفى                                . ع.ر 3  يروف بشكل األموال تحویل 2
 معفى معفى                      المقاصة بنظام الشیكات تحصیل 3
 معفى ع.ر 0.050                        النقال الھاتف نظام عبر التحویل 4

 

  النقال الھاتف عبر الدفع نظام على المعامالت حدود مراجعة-ب

 : التالي النحو على لتكون النقال الھاتف عبر الدفع نظام على المطبقة المعامالت حدود تعدیل تم

  ينورتكلالا العمالء محفظة التفاصیل 

  )العادي عمیلك  فرعا(   

 البنكي الحساب

  دجوی ال عماني لایر 1000  دیصرلا األعلى الحد 1
 عماني لایر 500 عماني لایر 500  ةلماعم لكل األعلى الحد 2
  الیومیة مالتاللمع األعلى الحد 3

  شخص، الى شخص من(
 ) مؤسسة الى شخص

 

 *عماني عماني لایر لایر 1000 *عماني لایر 1000

  .الواحد الیوم في عماني لایر 1000 یتجاوز ال أن یجب خصمھ یتم الذي المبلغ إجمالي إن*

 

إن جمیع رسوم الخدمات والرسوم المشار إلیھا ھنا ال تتضمن ضریبة القیمة المضافة (VAT). تسري ضریبة القیمة 
المضافة بالسعر السائد اعتباًرا من ۱٦ أبریل ۲۰۲۱. وبالتالي ، اعتباًرا من ۱٦ أبریل ۲۰۲۱ ، سیتم تطبیق ضریبة 

القیمة المضافة على رسوم الخدمات المذكورة ھنا وسیتم تحصیلھا من العمالء جنبًا إلى جنب مع رسوم الخدمات 
المصرفیة عن طریق الخصم من حساباتھم المخصصة.
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 المعدلةوالمصاریف الرسوم 

، وفیما م 2020ینایر  1لقد قمنا بمراجعة الرسوم والمصاریف الخاصة لمختلف الخدمات وذلك اعتبارا من 
 یلي تفاصیل الرسوم التي تم تعدیلھا : 

 

 رسوم الخدمات المصرفیة العامة :

 الرسوم/مبلغ الخدمة تفاصیل الخدمة  الرقم
 ر.ع 10 شیك مسترجع (  سباب أخرى )    .1
 ر.ع 10 طلب الحصول على تفاصیل تتعلق بشیك مسترجع   .2
ن) ( لكل معاملة )   .3 ُعما ر دائمة ( التحویل داخل  وام  ر.ع 2 أ
 ر.ع 2 بسبب عدم وجود رصید كاف –أوامر دائمة غیر صحیحة   .4
 ر.ع 0.05 شبكة عمانت –ا�ستفسار عن الرصید   .5
 ر.ع 3 محلیا -الفوریة التحوی�ت   .6
تحویل سریع من الحساب إلى بطاقة الخصم( التطبیق ا�لكتروني/الخدمات المصرفیة   .7

 عبر ا�نترنت/ جھاز الصرف ا�لي)
 ر.ع 0.200

 عن وا�ستفسار ا موال استرجاع التحویل الدولي بنظام التلكس ( سویفت) (رسوم  .8
 إضافیة تفاصیل وإرسال ، عمل یومي من أقل خ�ل التحویل بالتلكس عملیات تأكید

 الحالیة)  التعلیمات وتعدیل ،

 ر.ع 2

 ر.ع 5 إلغاء البطاقة ا�ئتمانیة ( ینطبق فقط على البطاقات الرئیسیة )  .9
 ر.ع 5 یوما من تاریخ صدورھا 45عدم است�م البطاقة ا�ئتمانیة خ�ل   .10

 

 الرسوم المتعلقة بالتحوی�ت الدولیة بعم�ت أخرى

 الرسوم المطبقة العملة  البنك المرسل 
 ر.ع 15 الجنیھ ا�سترلیني تشارترد ، الممكلة المتحدة ستاندرد بنك

 ر.ع 30 الیورو بنك بابلورا دي سوندریو 
 ر.ع 180 الین الیاباني  تشارترد ، ا�مارات العربیة المتحدة ستاندرد

 ر.ع 10 الربیة الھندیة  یس بنك لمیتد ، الھند 
 ر.ع 12 الدرھم ا�ماراتي بنك دبي التجاري، ا�مارات العربیة المتحدة

 ر.ع 8  بنك الجزیرة ، الممكلة العربیة السعودیة
 ر.ع 8  مصرف الریان ، قطر

 ر.ع 10 الدینار الكویتي البنك ا ھلي المتحد ، الكویت 
 ر.ع 9 الدینار البحریني بنك البحرین ا�س�مي ، البحرین 

  

 الرسوم المتعلقة بإدارة الثروات 

 الرسوم المطبقة  فئة العمیل 
 30,000في حال كانت الودیعة  أقل عن  –العم�ء الذین لدیھم ودائع 

 شھرین متتالیین .  خ�ل 
 ر.ع 10

الريال السعودي

الريال القطري

الف ريال معاين



العم�ء الذین لدیھم راتب شھري ، إذا كان الراتب في الحساب الجاري/التوفیر أقل عن 
 £ عماني خ�ل شھرین متتالیین .   4000

 ر.ع 10

 

م . نرجو الرجوع إلى دلیل  2020ینایر  1تسري الرسوم والمصاریف المعدلة أع�ه اعتبارا من تاریخ 
 لرسوم الحالیة . ¥ط�ع على تفاصیل االرسوم والمصاریف ل

 


