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إلى  وقت  من  المعدلة  بصيغتها   - واألحكام”(  )“الشروط  واألحكام  الشروط  هذه  طّبق 
ُ
ت

الحسابات  على  وجدت(،  )إْن  المحّددة  اإلضافية  واألحكام  الشروط  مع  جنب  إلى   
ً
جنبا  - آخر 

وتحكم العالقة بين البنك والعميل. ويكون للبنك مطلق التقدير في القيام بتعديل أو إضافة 
أو حذف أّي بند من هذه الشروط واألحكام في أّي وقت، وإلى المدى الذي يسمح به 
القانون  وتوافق عليه الهيئة الشرعية للبنك من خالل اشعار مدته 15 يوم في هذا الخصوص 
يق أّي وسيلة اشعار أخرى معقولة عن  في الفرع الذي يتّم فيه فتح الحساب و/أو عن طر
هذه التعديالت. وُيعتبر العميل قد قبل هذه التعديالت في حالة استمراره في التعامل مع 
الحسابات بعد تسلمه لهذا اإلشعار، ما لم ُينّص على خالف ذلك في هذه الشروط واألحكام.

التعاريف والتفسير )أ( 
واألحكام  الشروط  هذه  في  التالية  للمصطلحات  تكون  التعاريف:   1-1

المعاني اآلتية:
“حساب )أو حسابات(” يعني الحساب )أو الحسابات( اإلسالمية التي يفتحها ويحتفظ 
العميل بها مع البنك، على أن تشمل - حيثما يقتضي سياق النّص هذا الحساب الجاري 

و/أو حسابات المضاربة.

أو  ورقي  شكل  في  )سواء  الحساب  فتح  نموذج  يعني  الحساب”  فتح  “نموذج 
إلكتروني( بالشكل المقّرر من البنك كما يتّم إصداره من وقت آلخر، وكما يتّم توقيعه أو 

تأكيده أو قبوله من العميل فيما يتعلق بفتح حساب.

“وكيل” يعني، ألغراض القسم )د( من هذه الشروط واألحكام، أّي طرف ثالث يطلب و/
أو يعّينه البنك لتشغيل أو إدارة الحساب أو البطاقة أو رقم التعريف الشخصي للبطاقة.

شخص  أّي  واألحكام،  الشروط  هذه  من  و)و(  )هـ(  الجزئين  ألغراض  يعني،  “وكالء” 
طبيعي أو اعتباري يعّينه البنك لتقديم أّي جزء من الخدمة أو لدعم الخدمات المصرفية 

عبر اإلنترنت، )كما يتطلبه نوع الخدمة(.

“جهاز الصراف اآللي” يعني جهاز الصراف اآللي وجهاز التعامل النقدي وأجهزة إيداع 
أو لغيره  للبنك  تابعة  البطاقة، سواء كانت  آلة تخدم  أو  أّي جهاز  النقد والشيكات، أو 
والتي  البنك،  المعّينة من وقت آلخر من  المالية  المؤّسسات  أو  المشاركة  البنوك  من 
تقبل و/أو  تصرف النقد والشيكات، باإلضافة إلى الخدمات المصرفية األخرى أو خدمات 

سداد الفواتير.

“شخص مفّوض” يعني الشخص المفّوض من العميل )سواء تّم تفويضه في نموذج 
بالحساب  يتعلق  ما  العميل في  بالنيابة عن  للتصّرف  يقة مختلفة(،  بطر أو  الحساب  فتح 

)الحسابات( وأّية معامالت مرتبطة بالحساب )الحسابات(.

القانونيين  خلفائه  أو  التابعة،  أو شركاته  أّي من فروعه،  أو  نزوى،  بنك  يعني  “البنك” 
والمتنازل إليهم.

“يوم العمل المصرفي” يعني أّي يوم تكون فيه البنوك مفتوحة عادة لألعمال في 
سلطنة عمان.

على  بناًء  البنك  من  المحّولة  األموال  بتسلم  المعني  الشخص  يعني  “المستفيد” 
تعليمات العميل بواسطة جهاز الصّراف اآللي، أو من خالل استخدام بطاقة، أو أّي من 

 لهذه الشروط واألحكام.
ً
الخدمات األخرى المتاحة وفقا

السلكية  واالتصاالت  العامة،  المرافق  شركات  فواتير  سداد  يعني  الفواتير”  “سداد 
قنوات  خالل  من  أو  الخدمة،  يق  طر عن  والهيئات  الشركات  من  غيرها  أو  والالسلكية، 

أخرى يوفرها البنك.

“بطاقة” تعني البطاقة المملوكة للبنك أو طرف ثالث، يصدرها البنك لتمكين العميل من 
الوصول إلى الخدمات المختلفة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، المسحوبات 
منافذ  من  الحساب   ومعلومات  األخرى،  المصرفية  والخدمات  يات،  والمشتر النقدية 

متنوعة يوفرها أو يرتبها البنك.

“حامل البطاقة” يعني عميل أو مسمى إضافي الذي تم إصدار بطاقة له.

يق نوافذ  البنك عن طر “السحب النقدي” يعني سحب مبالغ نقدية من حساب لدى 

التي الشروط واألحكام العامة للخدمات المصرفية األخرى  النقدية  الصّرف  ومنافذ   البيع،  نقاط  اآللي،  الصّراف  أجهزة  البنكية،  الّصرف 
يوفرها البنك.

“البنك المركزي“ يعني البنك المركزي العماني.

“بند” يعني بند من هذه الشروط واألحكام.

 كان شكلها، وتتضّمن 
ً
“المعلومات السرية” تعني كافة البيانات المتعلقة بالعميل، أّيا

يقة  بأّي طر الكتروني، أو   أو في مستند أو في ملف 
ً
عطيت شفهيا

ُ
أ أّي معلومات 

التي تكون متضّمنة أو مشتقة أو منسوخة من  أخرى  أو تسجيل معلومات   لتقديم 
هذه المعلومات،  ولكنها ال تشمل البيانات التي:

تكون أو تصبح معلومات عامة، أو )أ( 
هذه  كانت  أو  ية،  سّر غير  أنها  على  تسليمها  وقت  في  كتابة  تحديدها  تّم  )ب( 
يخ اإلفصاح عنها، أو حصل عليها البنك بعد هذا  المعلومات معلومة للبنك قبل تار

يخ، من خالل مصدر، على حسب علم ، ال صلة له بالعميل.. التار
ية  اعتبار المكّونين من شركات ومؤّسسات وكيانات  العمالء  تعني  العميل”  “الشركة 

أخرى.

ية(، الذي يفتحه ويحتفظ  “الحساب الجاري” يعني الحساب الجاري )أو الحسابات الجار
به العميل مع البنك؛ ويعتمد في هيكلته على المفهوم الشرعّي لعقد القرض ،.

إسم  أو  الحساب  صاحب  الُمسّمى  وهو  الشركة،   أو  الفرد  العميل  يعني  “العميل” 
الحساب في نموذج فتح الحساب.

“تعليمات العميل” تعني التعليمات الصادرة عن العميل إلى البنك.

أّي  يق  البنك عن طر التي تودع في أّي حساب  موجود لدى  يعني األموال  “إيداع” 
منفذ إيداع يوفره البنك.

رقابة  هيئة  أو  الفقهاء  أحد  عن  صادر  شرعي  حكم  أو  شرعي  رأي  تعني  “الفتوى” 
شرعية.

 إلى 
ً
“المعاملة المالية” تعني عملية أو مجموعة عمليات تتّم عن بعد وتنقل الكترونيا

 في رصيد أو 
ً
حدث تغييرا

ُ
البنك من خالل القنوات التي يوفرها البنك لنقل  األموال بحيث ت

أرصدة الحساب )أو الحسابات(.

“وسائل التعريف” تعني تعريف هوّية المستخدم ورقم التعريف السّري، وأّي وسائل 
تعريف أخرى مرتبطة بالخدمات المقدمة من البنك.

.
ً
 طبيعيا

ً
“العميل الفرد” يعني العميل الذي يكون شخصا

المتعلقة  المرجعية  اإلرشادات  أو  التشغيل  وتعليمات  المستندات،  تعني  “التعليمات” 
بالخدمات  المصرفية عبر اإلنترنت، والتي تصدر عن البنك في أّي نموذج مكتوب، أو في 

دليل موقع البنك الخاص بالخدمات المصرفية عبر اإلنترنت.

“اإلنترنت” تعني شبكة عالمية لشبكات الحاسب اآللي لتسهيل نقل البيانات وتبادلها.

“الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت” تعني الخدمات اإللكترونية اآلمنة التي تعتمد على 
اإلنترنت المقدمة من البنك لتمكين العميل من االتصال عن بعد بالبنك عبر اإلنترنت إلجراء 

المعامالت المالية وغير المالّية مع البنك.

“حساب استثمار” يعني حساب االستثمار الشرعي على أساس المضاربة و/أو حساب 
وكالة، لمّدة محّددة، يفتحه العميل ويحتفظ به مع البنك.

“مّدة االستثمار” تعني المّدة الزمنية المتفق عليها بين العميل والبنك، في ما يتعلق 
بمّدة استثمار حساب المضاربة أو الوكالة.

“حساب مشترك” يعني حساب ُيفتح باسم شخصين أو أكثر من العمالء األفراد.

للتعرف على  الهوية/االسم المستخدم  يعني رقم تعريف  الدخول”  “معّرف تسجيل 
العميل المستخدم بالتالزم مع رقم التعريف الشخصي .

يد السلع و/أو الخدمات  “تاجر” يعني أي شركة أو شخص أو مؤّسسة أخرى تقوم بتور
ويقبل البطاقة وسيلة للسداد أو الحجز من حامل البطاقة.

“المضاربة” تعني شراكة في الّربح ، بحيث يقّدم أحد األطراف رأس المال )“رب المال” أو 
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“مستثمر المضاربة”(، ويقدم الطرف اآلخر خبرته ومهارته الستثمار رأس المال )“المضارب” 
بين  ُيتفق عليها  لنسبة   

ً
الطرفين وفقا بين  ُوجد،  إْن  الّربح،  المضاربة”(. وُيقَسم  أو “مدير 

الطرفْين، بينما يتحّمل مستثمر المضاربة وحده الخسارة، إْن وجدت.

 للبند 16-1 )أ(، حساب االستثمار، وحساب التوفير، بما 
ً
“حسابات المضاربة” تعني، وفقا

فيها منتجاتهما المتعددة.

“معاملة غير مالّية” تعني البيانات اإللكترونية التي تتكون من معلومات أو مجموعة 
يق الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت   عن طر

ً
المعلومات التي تّمت عن ُبعد ونقلت إلكترونيا

ية التي تجري معامالتها  المتعلقة بحساب )أو بحسابات( و/أو غيرها من األنشطة التجار
عامل كتعليمات من العميل.

ُ
يد اإللكتروني التي ت مع البنك. ويتضمن ما سبق رسائل البر

“ُعمان” تعني سلطنة عمان.

يال العماني” يعني العملة القانونية لسلطنة عمان. “الر

 لتعليمات 
ً
“الّدفع” يعني تحويل البنك ألموال من حساب العميل إلى المستفيد وفقا

العميل.

“تعليمات الّدفع” يعني المدفوعات المصرفية التي تجرى نيابة عن العميل والتي قد 
تشمل، ولكن ال تقتصر على الشيكات والشيكات المصرفية والتحويالت البرقية.

الحد األدنى من متطلبات األمان  يتوافق مع  الذي  الرمز السري  المرور” تعني  “كلمة 
عبر  المصرفية  الخدمات  على  بالدخول  للعميل  تسمح  والتي  البنك  قبل  من  المطلوبة 

اإلنترنت.

الحسابات  أصحاب  عليها  يحصل  التي  الخدمة  يعني  بالهاتف”  المصرفية  “الخدمات 
يق الهاتف  وتوفر لهم الخدمة معلومات عامة ومعلومات  المقيمين في ُعمان عن طر
عن الحساب وتسهيالت تحويل األموال، وغيرها من الخدمات التي قد يقّدمها البنك من 

وقت آلخر.

“رقم التعريف الشخصي” يعني رقم التعريف الشخصي الصادر لحامل البطاقة والذي 
يسمح للعميل بالدخول إلى نظام الكمبيوتر الخاص بالبنك من خالل الخدمات اإللكترونية 

التي يقدمها البنك.

أو  للعميل،  الُمعتمدة  الفترة  المضاربة،  لحساب  بالنسبة  يعني،  الربح”  احتساب  “فترة 
المضاربة  األرباح على أساسها ألموال  حتسب  

ُ
ت البنك، والتي  يحّددها  بخالف ذلك كما 

 لتعريفها في البند 2-16(.
ً
)وفقا

“حساب احتياطي استقرار الربح” يعني حساب ينظمه البنك بموافقة أصحاب حسابات 
االستثمار، بغرض الحفاظ على إستقرار الّربح.

نتيجة  خسائر  أي  لتغطية  البنك  يديره  احتياطي  يعني  االستثمار”  مخاطر  “احتياطي 
 للبند 16-3 )و(.

ً
االستثمار. وفقا

الّربح،  العميل من مبلغ  البنك حّصة  يسّدد فيه  الذي  يخ  التار يعني  الّربح”  “تاريخ سداد 
انتهاء فترة حساب   بعد 

ً
يتجاوز خمسة عشر )15( يوما أن يكون في موعد ال  و يجب 

الربح المعنّية.

باستخدام  حساب  صاحب  عليها  حصل  خدمات  أو  سلع  شراء  معاملة  تعني  “شراء” 
بطاقة.

ية، تمليك مال من طرف إلى طرف آخر، على  “قرض”  يعني ، فيما يخّص الحسابات الجار
يادة.  أن يلتزم الطرف المقترض رّد مثله، دون أّية ز

“شرطة عمان“ تعني شرطة عمان السلطانية.

والذي  المختلفة(،  منتجاته  )بما في ذلك  المعامالت  يعني حساب  التوفير”  “حساب 
الرصيد  على  ربح   تحقيق  إمكانّية  للعميل  ويقّدم  المضاربة   عقد  على  هيكلته  تعتمد 

القائم، ما لم ينخفض عن الرصيد األدنى المحّدد.

“النظام” يعني نظام الّسداد الذي تديره شركة بطاقة ماستر وفيزا بدعم من محّول 
ُعمان و محّول دول مجلس التعاون.

“الخدمة” يكون لها المعنى كما هو مبّين في البند 18.

“رسم الخدمة” تعني، فيما يتعلق بالجزء )هـ( من هذه الشروط واألحكام، هي رسوم 

يها  يجر التي  المختلفة  المعامالت  عن  العميل  قبل  من  للبنك  السداد  الواجبة  الخدمة 
العميل على الخدمة. وفيما يتعلق بالجزء )و( من هذه الشروط واألحكام، تعني رسوم 

الخدمة الخاصة بالخدمات المصرفية عبر اإلنترنت المستحقة للبنك.

علماء  من  مكّونة  نزوى  بنك  لدى  مستقلة  هيئة  هي  الشرعية”  الرقابة  “هيئة 
متخّصصين في فقه المعامالت المالية اإلسالمية.

“البرنامج” يعني مجموعة من البرامج المكتوبة، اإلجراءات والقواعد والوثائق ذات الصلة 
المتعلقة بتشغيل نظام الكمبيوتر.

ي الخدمة.
ّ

“المشترك” يعني العميل المسّجل لتلق

“الُمسّمى التابع” يعني الشخص الذي ُيسّميه حامل البطاقة ليصدر له بطاقة إضافية.

البنوك، وهي شبكة كمبيوتر  بين  العالمية  المالية  االتصاالت  “سويفت” يعني جمعية 
توفر مرافق لالتصاالت بين المصارف في جميع أنحاء العالم.

لحامل  الصادر  الشخصي  الهاتف  تعريف  رقم  يعني  الشخصي”  الهاتف  تعريف  “رقم 
التي  الخدمة والخدمات األخرى  الحصول على  للعميل من خالله  البطاقة والذي يمكن 

يقدمها البنك.

 أو أكثر، مصّرح له من قبل العميل، والذي يعّين له )لهم( 
ً
 واحدا

ً
“المستخدم” يعني فردا

الخدمات  على  للحصول  المستخدم  وتعريف  الهوية  تعريف  ورقم  المرور  كلمة  البنك 
المصرفية عبر اإلنترنت.

للعميل،  البنك  يقّدمها  تفاصيل  أو  العميل  تعريف  رقم  يعني  المستخدم”  “تعريف 
خالل  الهوية  تحديد  بهدف  البنك  يوفرها  التي  األدوات  باستخدام  العميل  ينظمها  أو 

استخدام الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت.

الخاّصة بحساب االستثمار  المعاملة   الذي تصبح فيه  يخ  التار “تاريخ االستحقاق” يعني 
مستحقة للّربح.

“عقد حساب الوكالة/عقد الوكالة” يعني، باإلشارة إلى حساب االستثمار، اإلتفاقية 
 عنه في تنفيذ عمليات االستثمار، بأجر 

ً
التي يعّين فيها صاحب حساب االستثمار البنك وكيال

أو بدون أجر، وعلى مسؤولية صاحب حساب االستثمار، ولحسابه.

قبل  المعتمدة من  المضاربة  لحسابات  االستثمار  المشاركة في  أوزان  تعني  “األوزان” 
البنك في  وعاء المضاربة )كما هو معّرف في البند 3-16(.

“الزكاة” تعني حق مالي في أموال مخصوصة، واجبة األداء إلى فئات محددة من 
المستفيدين. وهي فريضة عينّية إذا توافرت شروطها.

التفسير  2-1
يجب تطبيق القواعد التالية، ما لم يقتض السياق خالف ذلك:

حيثما يتكّون مصطلح “العميل” من شخصين أو أكثر، فتعّد كافة الضمانات واالتفاقات  )ا( 
والتعهدات والشروط وااللتزامات وغيرها من األحكام الواردة في هذه الشروط 
وقابلة  ملزمة  وتكون  تّمت  قد  فيها،  عنها  المنصوص  ومسؤولّيتهم  واألحكام 
للتطبيق  ُملزمة وقابلة   

ً
أيضا للتطبيق على كل منهم مجتمعين ومنفردين، وتكون 

مجتمعين  إليهم  المحال  و/أو  القانوني  الخلف  و/أو  القانونيين  الممثلين  على 
ومنفردين، التابعين لكل منهم.

تتضّمن اإلشارة إلى أّي شخص، بما في ذلك اإلشارة إلى العميل و/أو البنك و/أو  )ب( 
أّي أشخاص و/أو الكيانات القانونية، إشارة إلى ممثلي و/أو الخلف القانوني و/أو 

المحال إليهم المتعلقين بالشخص.

أو  شراكة  أو  ومؤّسسة،   شركة  أّي  إلى  إشارة  شخص  أّي  إلى  اإلشارة  تتضّمن  )جـ( 
مؤّسسة إجتماعية، أو جمعية، وهيئة، ووكالة رسمية، سواء كانت محلية أو أجنبية.

لتيسير  فقط  هي  واألحكام  الشروط  بهذه  الواردة  األخرى  والعناوين  البنود  إّن  )د( 
 تؤثر في تفسير أّي حكم من أحكام هذه الشروط واألحكام.

ّ
المرجعّية، ويجب أال

تتضّمن اإلشارة إلى نّص قانوني ساري في الوقت الحاضر اإلشارة إلى أي تعديل  )هـ( 
له، أو دمجه أو إعادة إصداره، وكذلك كافة الوثائق القانونية أو األوامر الصادرة 

 لهذا النّص.
ً
وفقا
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الجمع،  بذلك،  النّص  سياق  يسمح  حيثما  المفرد،  على  الدالة  الكلمات  تشمل  )و( 
والعكس بالعكس.

تشمل الكلمات الدالة على أّي جنس، الجنسين، حيثما يسمح سياق النص بذلك. )ز( 
حيثما يتّم تعريف كلمة أو عبارة، يكون لمشتقاتها نفس المعنى. )حـ( 

تعني اإلشارات إلى “شهر” الشهر الميالدي. )ط( 

)ب( الحسابات
فتح الحساب  -2

2-1  يمكن للعميل بناًء على موافقة البنك، فتح حساب لدى البنك، في حالة  الشركات ، إذا 
كانت مسجلة بشكل صحيح في ُعمان؛ أو في حالة العمالء األفراد  المقيمين الراغبين 

 لقوانين سلطنة ُعمان. 
ً
في فتح حساب جار في سلطنة ُعمان، وفقا

يجب على العميل استكمال وتوقيع )أو تأكيد أو قبول( نموذج فتح الحساب على النحو   2-2
المطلوب ، وأْن يقّدم كافة المستندات كما يتطلبه فتح الحساب؛ ويمكن على إثر ذلك، 
 

ّ
 لما يحّدده البنك من وقت آلخر. ويحق

ً
فتح حساب شريطة إستيفاء هذه الشروط وفقا

 لُمطلق تقديره، وبدون إبداء أّية أسباب لذلك.
ً
للبنك قبول أو رفض طلب العميل وفقا

 للعميل الفرد فتح حساب باسمه، أو باالشتراك مع غيره من العمالء األفراد.
ّ

يحق  3-2

 للبنك، وبناًء على طلب العميل، فتح حسابات إضافية باسمه، ويخضع ذلك لتقدير 
ّ

يحق  4-2
البنك مع أّي متطلبات حّد أدنى مطّبق على هذا الحساب أو رسوم خدمة.  تخضع هذه 
الحسابات، ما لم ُيتفق على خالفه، لهذه الشروط واألحكام، وُيشار إليها مجتمعة في 

هذه الشروط واألحكام بـمصطلح “الحساب”.

اإليداعات والسحوبات  -3
المتعارف  المصرفية  الممارسات  من  بأّي  أو   

ً
نقدا العميل،  من  اإليداعات  البنك  يقبل  قد    1-3

قبل إيداعات من طرف ثالث فى حساب العميل دون أدنى مسؤولية على البنك.
ُ
عليها. و ت

 
ً
بها وفقا المرتبطة  والمستندات  الّدفع  وأدوات  بالشيكات  العميل  يزّود  أن  للبنك   

ّ
يحق  2-3

لهذه الشروط واألحكام.

 
ّ

كل من  واألحكام،  الشروط  هذه  مراعاة  مع  السحب،  يفّوضه  من  أو  للعميل  يمكن   3-3
حصر،  دون  ذلك  في  بما  البنك،  يتيحها  التي  الوسائل  من  أّي  باستخدام  حساب،  نوع 
أو  دفع  وأوامر  القائمة،  والتعليمات  والشيكات  السحب  وقسائم  البطاقة  استخدام 
البنك، بما في ذلك على سبيل  المتاحة من قبل  القنوات  إلكترونية؛ من خالل  تعليمات 
المثال ال الحصر نقطة البيع والفروع والخدمات المصرفية عبر اإلنترنت وجهاز الصراف اآللي، 
والخدمات المصرفية المتنقلة، والخدمة المصرفية عبر الهاتف، أو عن طريق وسائل أو 

قنوات أخرى مّما  يوفرها البنك من وقت آلخر مع مراعاة:

السمات الخاصة، والقيود والشروط واألحكام المطبقة على الحساب المعني؛ و )أ( 
ومصاريف  ورسوم  البنك،  يحّدده  الذي  الخاّص  اليومي  للّسحب  األقصى  الحّد  )ب( 

الحساب المعني.
 أو ما يعادلها 

ً
 بعد تلقي البنك هذه اإليداعات نقدا

ّ
لن تكون أّية إيداعات متاحة للعميل إال  4-3

البنك  واستالم  تحصيل  بعد   
ّ
إال اإليداعات  حصيلة  تتاح  ولن   . البنك  في  تحصيلها  يخ  بتار

وال  لإليداع،  أدوات  قبول  في  العميل  عن  تحصيل  وكيال  بصفته  البنك  يتصرف  األموال. 
يتحّمل أّية مسؤولية في تحقق تحصيل هذه األدوات المودعة.

 للبنك تحويل كافة اإليداعات أو التحويالت بالعمالت األجنبية إلى الحساب بسعر هذه 
ّ

يحق  5-3
العمالت السائد لدى البنك في يوم التحويل

 في تجميد أو تعليق تشغيل الحساب، ورفض أّي أو كافة اإليداعات، 
ّ

يكون للبنك الحق  6-3
 العميل بأّي من هذه الشروط واألحكام؛ أو إذا:

ّ
والقيود الدائنة والسحوبات إذا أخل

كانت أّي من التعليمات المرسلة إلى  البنك غامضة أو متضاربة أو غير مقبولة للبنك،   )i(
إذا اشتبه البنك بوجود أّي خداع، أو عدم قانونية أّي من المعامالت، )بما في ذلك،   )ii(

دون تقييد، أّي إخالل بأنظمة البنك المركزي العماني المتعلقة بغسيل األموال(، 
بيانات أو مستندات، في شكل ومضمون  البنك أّي تعليمات إضافية أو  إذا طلب   )iii(

مرضي للبنك، أو 

سلطة  أو  المال  سوق  وهيئة  العماني  المركزي  البنك  من  تعليمات  صدرت  إذا   )iv(
تنظيمية أخرى للقيام بذلك.

ه يجوز للبنك، وفقا لمطلق 
ّ
 أن

ّ
يقّر البنك بأن األموال المودعة تقع تحت تصّرف العميل إال  7-3

يعة، بأسلوب يتوافق   لمتطلبات الشر
ً
تقديره، استخدام الرصيد الدائن في الحساب وفقا

وبما  البنك،  في  الشرعية  الرقابة  هيئة  وتفّسرها  تطّبقها  كما  يعة،  الشر أحكام  مع 
 نوع حساب يفتحه العميل. 

ّ
يتناسب مع الضوابط والشروط الخاّصة لكل

إذا تجاوز العميل، فيما يتعلق بأّي حساب، الحّد األقصى لعدد المعامالت المسموح بها   8-3
المعامالت  البنك على هذه  المقررة من  لهذا الحساب، حينئذ تطّبق األتعاب والرسوم 

حسم من الحساب ذي الصلة.
ُ
الزائدة، وت

التحصيالت والتحويالت  -4
عتبر األدوات اآلتية والمودعة في حساب العميل، بأساليب يتيحها البنك، أدوات مقبولة 

ُ
ت  1-4

 
ّ
للتحصيل وهي: الشيكات /إشعارات األرباح /الشيكات المصرفية المحّررة ألمر العميل )إال
إذا وافق البنك على خالف ذلك(، بما يتوافق مع  الممارسات المصرفية السائدة في 
والشيكات  الشيكات  رفض  للبنك   

ّ
ويحق عمان.  سلطنة  في  العاملة  اإلسالمية  البنوك 

 في أن 
ّ

المصرفية، أو أّي أوراق مالّية أخرى محّررة ألمر أّي طرف. ويحتفظ البنك بالحق
إلى  باإلضافة  محّصلة  وغير  مدفوعة  غير  أدوات  أّية  قيمة  الحساب  رصيد  من  يحسم 

رسوم البنك، دون أن يتحّمل أّية مسئولية في حالة عدم تحصيل هذه  األدوات.

 بعد تحصيلها الفعلي. ويكون 
ّ
إال التحصيل  بإجراء سحوبات مقابل شيكات قيد  ال ُيسمح   2-4

 في رفض سداد قيمة أّي شيك أو أداة أو تعليمات في حال كان التوقيع 
ّ

للبنك الحق
كانت  إذا  أو  البنك،  لدى  غير مقبول  تظهير،  أو  تحريف  أو  أّي قيد،  أو  الموجود عليها، 

األموال الموجودة في الحساب غير كافية.

مقبولة  الشيكات  أو  التلكس/سويفت  لتحويالت  الفعلية  القيمة  تسديد  البنك  يلتزم   3-4
والعموالت  الرسوم/المصاريف  حسم  بعد  العمالء  لصالح  الواردة  الدفع/الشيكات 

المصرفية التي يتكّبدها البنك.

البنك على قبول  ه في حالة موافقة 
ّ
أن  وبدون قيد أو شرط، 

ً
 نهائيا

ً
إقرارا العميل  يقّر   4-4

األوراق المالية والشيكات والشيكات مقبولة الدفع أو األدوات المالية المسحوبة على 
بنوك خارج ُعمان )“األدوات المالية األجنبية”( إلجراء مقاصة أو تحصيل، على ما يلي:

تعتمد المقاصة أو تحصيل األوراق المالية األجنبية على القوانين والتطبيقات السائدة  )أ( 
في البلد أو الدولة التي يقع فيها البنك المسحوب عليه؛ و

المطلقة،  بإرادته  التحصيل،  أو  للمقاصة  األجنبية  المالية  األدوات  قبول  للبنك   
ّ

يحق )ب( 
 في رفض أّي 

ّ
تسهيال للعميل بناًء على طلبه من وقت آلخر. ويحتفظ البنك بالحق

أدوات مالّية أجنبّية، ، بإرادته المطلقة، أو رّد أّي أدوات مالّية أجنبّية، في أي وقت.
ال يتحمل البنك أّية مسؤولّية عن تحقق تحصيل أّي أدوات مالّية أجنبّية مودعة لديه،  )جـ( 
يد أو االتصاالت وفقدان  أو ألّي مبلغ يقدمه بنك أجنبي، أو عن أّي تأخير في البر
يع وعن أخطاء التشغيل وتأخر نظام المقاصة أو الخسائر الناجمة  يد السر يد أو البر البر
 في حاالت التعّدي 

ّ
 كان سببها إال

ً
عن ذلك، أو عن أّي رسم أو نفقة أو خسارة أّيا

والتقصير من البنك.
الّساحب  على  الرجوع   

ّ
حق مع  البلدان،  بعض  في  للشيكات  المقاصة  تكون  قد  )د( 

حتى بعد دفع القيمة بحيث يسترّد البنك المسحوب عليه قيمة الشيك أو يطلب 
استردادها في وقت الحق.

الحسابات  في  العميل  من  الواردة  الدفع  مقبولة  والشيكات  التحويالت  البنك  يودع   5-4
 إذا تلقى البنك تعليمات مخالفة لذلك من العميل. ويحسب 

ّ
وبعملة هذه الحسابات، إال

المبلغ المودع على أساس سعر الّصرف السائد في ذات يوم اإليداع.

 للبنك رفض دفع أّي شيك مقبول الدفع أو أّي تحويل، إذا كان اسم المستفيد 
ّ

يحق  6-4
ورقم الحساب غير مطابق لسجل البنك أو ألّي سبب آخر.

 للبنك، دون إشعار  سابق و/أو موافقة من العميل، عكس أّي  قيود في الحساب 
ّ

يحق  7-4
المالية،  األدوات  من  غيرها  أو  الشيكات  أو  الحواالت  أو  التحويالت  استرداد  يتّم  عندما 
 للبنك 

ّ
 في الحساب، أو تّم رّدها غير مدفوعة ألّي سبب من األسباب. ويحق

ً
المقيدة سابقا

االحتفاظ بالشيكات أو األوراق المالّية غير المدفوعة، وممارسة جميع الحقوق بشأنها.
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تكون كافة التحويالت التي يقوم بها البنك بناًء على تعليمات العميل أو التحويالت التي   8-4
 إذا نقصت 

ً
يقوم بها العميل، على نفقة ومسؤولّية العميل، ولن يكون البنك مسؤوال

المبالغ المودعة في حسابات العمالء بسبب رسوم أو انخفاض قيمتها، كما ال يكون 
البنك مسؤوال إذا لم يتمكن العميل من االستفادة من مبالغ أخرى بسبب قيود صادرة 

عن السلطات المختصة. 

غير  أمر  أي  على  المترتبة  العواقب  عن  مسؤولين  المراسلة  والبنوك  البنك  يكون  لن   9-4
اعتيادي، أو تأخير، أو خطأ أو خلل برقي ،أو إغفال أو سوء تفسير قد ينشأ، بسبب عجز 
ين في التعليمات بشكل صحيح أو اإلحتفاظ  البنوك المراسلة عن تحديد األشخاص المذكور
باألموال. أو إذا بدا للبنك أو مراسليه أن االحتجاز مناسب في انتظار التأكد من هوية أي 

شخص أو التعليمات المذكورة أعاله عن طريق خطاب أو غير ذلك. 

المردودة  أو  المدفوعة  غير  بعضها  أو  التحويالت  كل  بقيمة  المطالبة  للعميل  يمكن   10-4
يرّد  الذي يحدث فيه االسترداد. ولن  اليوم  الشراء في  للبنك فقط على أساس سعر 
 من مراسليه يؤكد عدم دفع هذه األموال، وبأّن 

ً
البنك األموال لحين تلقي البنك إشعارا

التعليمات األصلية ألغيت.

كشف الحساب   -5
يد، أو أْن  يد االلكتروني أو البر يق البر  عن طر

ً
يا يمكن للبنك إرسال كشف الحساب للعميل دور  1-5

يوفر البنك للعميل إمكانّية الحصول على كشف الحساب من القنوات األخرى التي يوفرها 
البنك، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، فروعه أو القنوات المصرفية اإللكترونية، 
بإرادته  للبنك،   

ّ
ويحق آلخر.  البنك من وقت  يعلنها  التي  الخدمة  لرسوم  تخضع  أن  على 
المطلقة، أن يعدل فترة كشف الحساب وإرساله مع إشعار العميل بذلك.

في حالة عدم تسلم كشف الحساب، يجب على العميل إشعار البنك في غضون )أ(   2-5 
يخ نهاية الفترة المتعلقة بكشف الحساب المعني. خمسة عشر )15( يوما من تار  

كما يجب على العميل إشعار البنك في حالة وجود اختالف في أّي قيد أو  الرصيد  )ب( 
يخ صدور  الموضح في كشف الحساب في غضون خمسة عشر )15( يوما من تار

كشف الحساب.
وُيعتبر العميل قد تسلم كشف الحساب ووافق بشكل نهائي على صّحة القيود والرصيد   3-5
أو  القيود  أو  المعامالت  على  اإلعتراض   في 

ّ
حق أّي  عن  العميل  ويتنازل  به،  الموضح 

 بهذا االعتراض خالل مهلة 
ً
التعامالت األخرى على حساب العميل، ما لم يشعر البنك خطيا

 للبند 5-2 )أ( أو البند 5-2 )ب( حسب مقتضى الحال.
ً
 وفقا

ً
15 )خمسة عشر( يوما

لكافة  المعتمد  العنوان  هو  الحساب  فتح  نموذج  في  المبّين  العميل  عنوان  ُيعّد   4-5
المراسالت من خطابات وإشعارات وكشوف الحساب أو غيرها من اإلشعارات )قانوني 
أو غير ذلك(، ما لم ُيشعر العميل البنك كتابة )أو بأي وسيلة  إشعار أخرى تكون مقبولة 
 إذا كان 

ً
لدى البنك من وقت آلخر( بتغيير هذا العنوان. ويجب على العميل إبالغ البنك كتابيا

هناك تغيير في أّي من تفاصيل العميل المنصوص عليها في نموذج فتح الحساب.

يد في حال رّدها  يق البر  للبنك إيقاف إرسال اإلشعارات أو كشوف الحساب عن طر
ّ

يحق  5-5
 للبنك إلرسال كشوف 

ً
 بديال

ً
بدون تسليم مرتين متتاليتين أو أكثر، لحين تقديم العميل عنوانا

يد. الحساب بالبر

العميل  نفقة  على  الحساب  كشف  من  إضافية  نسخة  طلب  في   
ّ

الحق للعميل  يكون   6-5
ية.  لدليل أسعار البنك السار

ً
الخاصة، ويجب أن تكون هذه الرسوم وفقا

األوامر القائمة  -6
يجب على البنك قبول طلبات لتنفيذ أّي أمر من العميل شريطة وجود رصيد كاٍف في   
 
ً
يخ( استحقاق تنفيذ هذه األوامر. ولن يكون البنك مسؤوال يخ )توار حساب العميل في تار

عن أّي تأخير أو خطأ في إرسال أو في التحويل أو عن أّي خطأ يكون راجع للبنك المسحوب 
عليه أو أّي من مراسليه. ويوافق العميل أّن البنك لن يكون مسؤوال عن هذا التأخير أو 
البنك  تكّبدها  التي  والنفقات  والخسائر  األضرار  عن  البنك  بتعويض  العميل  ويلتزم  الخطأ، 

نتيجة لتنفيذ األوامر المقدمة من العميل.

التعليمات  -7
الوسائل  )أو غيره من  بالفاكس  المرسلة  أوامره  تنفيذ  البنك  أْن يطلب من  للعميل   

ّ
يحق  1-7

االلكترونية المقبولة لدى البنك من وقت آلخر(، فيما يتعلق بحساباته، بما في ذلك على 
سبيل المثال ال الحصر، تحويل األموال من وإلى وداخل حسابات العميل في البنك،  اإلنهاء 

المبكر لالستثمارات، وتجديد وتسوية االستثمارات.

ومصرحة  صحيحة،  تعليمات  الهاتف  أو  بالفاكس  الواردة  التعليمات  يعتبر  أن  للبنك   
ّ

يحق  2-7
وكاملة الصالحية وُملزمة للعميل، وأْن يتخذ الخطوات المتعلقة بها أو تعتمد على هذه 
 للبنك، حسب تقديره المطلق، قبول أو رفض أّي 

ّ
 لما يراه مناسبا. ويحق

ً
التعليمات وفقا

تعليمات قّدمها العميل بالفاكس أو الهاتف، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، 
إذا كانت قد تنطوي على مسؤولية البنك نتيجة تنفيذ التعليمات أو أّي جزء منها، أو إذا 
كان تنفيذ أّي تعليمات سيؤدي إلى إخالل بأّي قانون أو الئحة أو غير ذلك مما يكون من 
شأنه اإلضرار بمصالح البنك، أو إذا منع البنك من تنفيذ التعليمات أو تأخر على نحو مباشر 
أو غير مباشر ألسباب خارجة عن إرادة البنك. ويجوز للبنك، حسب تقديره، أن يرفض التصّرف 
 إذا  حصل على تأكيد من العميل بالشكل والمضمون 

ّ
بناء على تعليمات من هذا القبيل إال

المرضي للبنك.

ُيخلي العميل البنك من المسؤولية عن أّي تعويض ويلتزم بأن يدفع الضرر عن البنك من   3-7
ية والرسوم  كافة التصرفات والدعاوى واإلجراءات والتكاليف والمطالبات والطلبات الفور
من  شكل  بأي  أو  عواقب  من  سببها  كان   

ً
أيا الناشئة  وااللتزامات  والخسائر  والنفقات 

األشكال المتعلقة بما يلي:

 لتعليمات العميل المكتوبة في الفاكس أو التعليمات 
ً
تصّرف البنك بحسن نية وفقا )أ( 

بطرق  تغييرها  تّم  أو  الخطأ،  يق  أرسلت عن طر الهاتف، حتى في حال  الصادرة عبر 
سيء فهمها، أو شّوهت أثناء االتصال أو اإلرسال، أو

ُ
احتيالية، أو أ

أو  الفاكس  أو  الخطية  العميل  لتعليمات   
ً
وفقا التصرف  عن  البنك  امتناع  يكون  أن  )ب( 

الصادرة عبر الهاتف بسبب فشل عملية اإلرسال إلى البنك، أو استالم البنك لها ألّي 
ية جهاز اإلرسال أو االستقبال، أو سبب كان، سواًء كان بسبب خلل أو عدم جاهز

في  البنك  إلى  األصلية  الفاكس  تعليمات  نسخ  جميع  إحالة  في  العميل  إخفاق  )جـ( 
غضون الفترة التي يحددها البنك.

واللوائح  القوانين  بمراعاة  البنك  إلى  العميل  الفاكس من  تعليمات  كافة  تلتزم  أن  يتعّين   4-7
المخاطر  العميل بشكل كامل، ويتفهم ويقبل  ُعمان. ويقر  بها في سلطنة  المعمول 

يق الفاكس. الكامنة والمرتبطة بإرسال التعليمات عن طر

ال ينفذ أّي نشاط على الحساب في حالة وفاة العميل بدون تعليمات جديدة من الورثة   5-7
المرضي  بالشكل والمضمون  نحو قانوني وصحيح(  )المعتمدين على  للعميل  الشرعيين 

للبنك.

لتنفيذ   
ً
متاحا الخيار  يصبح مثل هذا  عندما  المطلق(  لتقديره   

ً
)وفقا البنك  العميل  يفّوض   6-7

تعليمات العميل الشفهية )بما في ذلك أية تعليمات مطلوبة من قبل أو التي قدمها 
واألحكام  الشروط  تنص هذه  لم  ما  واألحكام  الشروط  بهذه  يتعلق  ما  العميل في 

صراحة على خالفه(.

يجوز للبنك حسب تقديره المطلق أن يشترط تلقي تأكيد كتابي للتعليمات الصادرة من قبل   7-7
 في غضون الفترة التي قد يحّددها البنك.

ً
العميل شفويا

 ألّي شخص من أصحاب الحساب إعطاء أي تعليمات شفهيه، في حال فتح أي من 
ّ

يحق  8-7
 للبنك االعتماد على هذه التعليمات .

ّ
الحسابات من أكثر من شخص، ويحق

يجوز للبنك تسجيل محادثات العميل الهاتفية مع البنك أو تعليماته. وتعّد هذه التسجيالت   9-7
صالحة وُملزمة للعميل.

إيقاف أوامر الّسداد  -8
يلتزم العميل بتعويض البنك عن أّية أضرار تكّبدها البنك فيما يتعلق بأّي مبلغ تّم تجميده   
باالمتثال للمتطلبات القانونية، أو بموجب تعليمات صادرة عن البنك المركزي العماني، أو 

أّي سلطة مختصة أخرى، أو ألّية مطالبة من أّي طرف ثالث ضّد البنك.

القيود الخاطئة  -9
الحساب،  المسجلة في  القيود  خطأ في  أّي  تبّين وجود  إذا   ،

ً
تلقائيا  

ً
البنك مخوال يعتبر   

للتصحيحات.  الالزمة  التسويات  إجراء  أو  لتقديره وحده   
ً
الصلة وفقا ذات  القيود  بتصحيح 
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بالخطأ.  الحساب  في  ُسّجلت  إيداعات  أي  بقيمة  المطالبة  في  الحق  العميل  يملك  ال 
المسجلة  بالمبالغ  المطالبة  في   

ً
منفردا  

ّ
بالحق البنك  يحتفظ  أن  على  العميل  ويوافق 

 لذلك. 
ً
بالخطأ، سواًء من العميل أو مباشرة من الحساب، والحسم من الحساب وفقا

)المطالبات( في أي وقت من  المطالبة  العميل، في حالة وقوع مثل هذه  ويتعهد 
 لتعليمات البنك، إذا 

ً
األوقات أن يسّدد على الفور قيمة هذه المطالبة )المطالبات( وفقا

.
ً
كان ذلك مطلوبا

أتعاب ورسوم الخدمات المصرفية  -10
يجوز للبنك، بدون الرجوع إلى العميل، الحسم من الحسابات، ويلتزم العميل بالسداد فور   1-10
المصرفية  الخدمات  مقابل  السداد  مستحقة  عمولة  أو  نفقات  أو  رسوم  أية  الطلب 
والعموالت  المصرفية  الرسوم  حسب  واألحكام  الشروط  هذه  بموجب  المقدمة 
المعتمدة والمعلن عنها من البنك. وتسري أحكام البند 3-6 في حالة عدم وجود مبالغ 
كافية في الحسابات للسداد، أو أخفق العميل في سداد هذه الرسوم أو المصاريف أو 

العمولة، وتطّبق حتى يتّم سداد هذه المبالغ.

 الحجز والمقاّصة 
ّ

حق  -11
أموال  أّية  يحجز  أْن   وقت،  أي  في  للبنك   

ّ
يحق ه 

ّ
أن على  ويوافق  صراحة  العميل  يقبل   1-11

نقدية أو أسهم أو أوراق مالية أو غيرها من األصول والممتلكات مهما كانت طبيعتها، 
ترتيبات  أّي  تابعة أو شريك للعميل في  والمسّجلة باسم العميل أو باسم أّي شركة 
للبنك في أّي  البنك،. ويجوز  مالّية أو حساب و/أو موجودات في أي فرع من فروع 
 أو جزء من المبالغ النقدية أو األسهم أو األوراق المالية 

ّ
وقت،  إجراء مقاصة على كل

أو المستندات أو غيرها من األصول والممتلكات مهما كانت طبيعتها المسّجلة باسم 
العميل أو باسم أي شركة تابعة أو شريك للعميل، في أي حساب و/أو موجودات 
يخ استحقاق  في أّي فرع من فروع البنك )بما في ذلك، عند االقتضاء، وذلك قبل تار
 ألّي معاملة مالية، 

ً
االستثمار، إْن ُوجد(، مقابل أّية مديونية أو مبالغ مستحقة للبنك تبعا

له  تابعة  لشركة  أو  للعميل  أو الحقة،  كانت فعلية  استحقاقها سواء   كان سبب 
ً
وأيا

مستحقة  مديونّية  أّي  مشترك،  حساب  هو  الحساب  كان  حال  )وفي  شريك،  أي  أو 
هذا  في  للعمالء  شريك  أي  أو  لهم  التابعة  الشركات  أو  العمالء  من  أّي  من  للبنك 
الحساب المشترك، سواء منفردين أو مجتمعين أو غير ذلك(، وسواء كانت المديونية 
بنفس عملة الحساب أم ال. ويجوز للبنك إجراء أي تحويالت الزمة بسعر الّصرف الفوري 
السائد، وفي ذلك الوقت الذي يستطيع البنك من خالله شراء عمالت التزامات العميل 
أو االلتزامات الواردة باسم أّي من شركاته التابعة أو شركاء العميل، وذلك بأسعار البنك 
البنك وفقا لتقديره المطلق.  البنك، كما  يختار  بالّصرف المعروضة في  الخاصة  السائدة 
 الحجز والمقاصة 

ّ
وتكون كافة التكاليف التي يتكبدها البنك في ما يتعلق بممارسة حق

والتسوية الودية على حساب العميل وواجبة السداد عند الطلب.

 للبنك ممارسة حقوق المقاّصة فيما يتعلق باألسهم واألوراق المالية عند تسييل 
ّ

يحق  2-11
 بتسييل أو نقل ملكية تلك األسهم 

ً
هذه األسهم واألوراق المالية، ويعتبر البنك مخوال

واألوراق المالية حسب رغبته، في حال تخلف العميل عن سداد أي من مستحقاته.

حسابات بالعمالت األجنبية  -12
المعامالت  ذ 

ّ
وتنف البنك،  موافقة  بعد  األجنبية  بالعملة  حسابات  فتح  للعميل   

ّ
يحق  1-12

في هذا الحساب )أو الحسابات( بنفس عملة الحساب فقط من خالل نماذج البنك أو 
الشيكات المصرفية أو التعليمات المكتوبة. 

تخضع اإليداعات النقدية في الحسابات بالعمالت األجنبية لسعر الصرف في نفس اليوم   2-12
والعموالت التي يحّددها البنك من وقت آلخر.

العملة  حسابات  من  السياحية  الشيكات  أو  األجنبية  بالعمالت  النقدي  الّسحب  يخضع   3-12
االجنبية لسعر الصرف السائد والعموالت التي يحّددها البنك من وقت آلخر.

بالعملة  حساباته  إلى  األجنبية  بالعمالت  حساباته  من  مبالغ  بتحويل  العميل  يقوم  قد   4-12
المحلية أو العكس بسعر الصرف السائد في نفس اليوم كما يحّدده البنك. ويقّر العميل 
بأّن البنك لن يكون مسؤوال عن أّي خسائر في سعر الصرف قد يتكبدها العميل عند تحويل 

أي مبلغ من حسابات العملة األجنبية إلى حسابات بعملة آخرى.

الحسابات المشتركة  -13
تعبئة نموذج  األفراد  العمالء  أكثر من  أو  اثنين  المشترك استكمال  الحساب  يتطلب فتح   1-13
الخاصة  األخرى  المستندات  وعلى  عليه  والتوقيع  الصلة  ذي  الحساب  فتح  )نماذج( 
بأصحاب الحساب المشترك. ويتم تشغيل كل حساب مشترك على أساس تفويض واحد 
الحسابات  كل  تشغيل  استخدام وحقوق متساوية في   

ّ
لكل عميل حق ويكون  فقط. 

إلى  باإلضافة  المشترك.  الحساب  يق  يمكن تشغيلها عن طر التي  المشتركة والخدمات 
ذلك، تطبق الشروط التالية بشأن الحسابات المشتركة:

المشترك،  الحساب  أصحاب  بين  فيما  اتفاق  بمثابة  واألحكام  الشروط  هذه  تعد  )أ( 
بالتكافل والتضامن، وكذلك فيما بين البنك وأصحاب الحساب المشترك.

يمكن إصدار تعليمات بشأن الحساب المشترك بشكل منفرد من العميل الواحد كما  )ب( 
نّص عليه نموذج فتح الحساب، )بما في ذلك السحب لصالح الموقع عليه(، ويقبل 
أصحاب الحساب المشترك بموجب هذه الشروط واألحكام ويصادقون على كافة 

 لهذه التعليمات.  
ّ
اإلجراءات التي يقوم بها البنك وفقا

يكون أّي رصيد مدين على الحساب المشترك، ينشأ ألّي سبب من األسباب )وأية  )جـ( 
مسؤولية أخرى التي قد تنشأ(، هي مسؤولية جميع أصحاب الحساب المشترك 
بالتضامن منفردين ومجتمعين. ولن يتم إلغاء أّي التزام من هذا القبيل أو غيرها ولن 
 منهم 

ً
يتأثر ذلك  بوفاة أّي واحد أو أكثر من أصحاب الحساب المشترك، أو فقدان أّيا

أهليته.

أو  المشترك، ألّي شيك،  الحساب  إلى  إجراء قيد،  أو  إيداع  يقبل  أن  البنك مفّوض  )د( 
ورقة مالية أو تحويل أو أمر دفع باسم واحد أو أكثر من أصحاب الحساب المشترك.

 للبنك، وفقا لتقديره 
ّ

ه يحق
ّ
يقبل أصحاب الحساب المشترك صراحة ويوافقون على أن )هـ( 

، ولكن مع إشعار الحق، ألّي من أصحاب الحساب المشترك، 
ً
وبدون موافقة  سابقا

ترتيب رهن على الحساب المشترك، واستخدام كافة األرصدة الدائنة أو أّي جزء منها 
 )

ّ
 سدادها أو لم يستحق

ّ
في إجراء مقاّصة بين أّي مبالغ )فعلية، أو الحقة، استحق

المشترك، وبين قيمة  الحساب  أصحاب   
ّ

أو من كل أّي  للبنك، من  تكون مدينة  قد 
المديونية من رصيد الحساب المشترك.

صاحب  حّصة  على  تنفيذه  سيتم  لحجز  المشترك  الحساب  أصحاب  أحد  خضع  إذا  )و( 
الحساب المشترك المحّدد وحده، إذا كانت محددة من قبل أصحاب الحساب في 
 من يوم اشعار البنك بهذا الحجز. ويوقف البنك 

ً
استمارة فتح الحساب، وذلك اعتبارا

السحب من الحساب المشترك بقدر قيمة الحّصة المحجوزة، سيبذل جهده إلشعار 
أصحاب الحساب المشترك أو ممثليهم بهذا الحجز في غضون أربعة عشر )14( يوما 
يؤثر  ال  أْن  شريطة  الحساب،  فتح  نموذج  في  المبين  عنوانه  على  الحجز  يخ  تار من 
إخفاق البنك في إرسال إشعار من هذا القبيل على حقوق البنك بموجب هذا البند 

أو ُينشئ أّي التزام مالّي على البنك.

 لجميعهم.
ً
إن إشعار البنك ألي من أصحاب الحساب يعتبر تبليغا

 لسياساته ، إصدار بطاقة لكل أصحاب الحساب المشترك، أو أْن يختار 
ً
 للبنك، وفقا

ّ
يحق )ز( 

 بالتعامل على الحساب بتوقيع واحد 
ً
 واحد منهم مفوضا

ّ
 منهم إذا كان كل

ً
أحدا

االلتزامات  كافة  عن  مجتمعين،  أو  منفردين  بالتضامن  مسؤولين  ويكونون  فقط، 
التي تنشأ من جراء استخدام هذه الخدمة.

فتح  نموذج  في  المقدمة  المعلومات  على  االعتماد  في  االستمرار  للبنك   
ّ

يحق )حـ( 
الحساب حتى يتّم إعالمه بخالفها من قبل أّي واحد أو أكثر من أصحاب الحساب 

المشترك.

يحق للبنك، في حالة علمه بوفاة أحد أصحاب الحساب المشترك، وبإرادته المطلقة: )ط( 

تجميد أو وقف عمليات الحساب المشترك ورفض كافة اإليداعات والقيود     )1(
كافة  من  المقبول  بالشكل  البنك،  تلقي  لحين  والسحوبات  الحساب  على 
بنصيب  يتعلق  فيما  التعليمات  أو  واألدلة  الصحيحة  البيانات  للبنك،  النواحي 
المتوفى صاحب الحساب المشترك في الرصيد الدائن من الحساب المشترك 

)“نصيب العميل”(، أو
 للتعليمات الصحيحة التي تلقاها 

ً
يع نصيب العميل وفقا ويتعّين على البنك توز  )2(

ية في حينه في   لقوانين اإلرث السار
ً
البنك من األشخاص المصّرح لهم، وفقا
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سلطة قضائية مختصة في سلطنة ُعمان. ولن يكون للعمالء األحياء الحق 
في استخدام نصيب العميل المتوفى. 

العمالء الشركات   -14
يقّر العميل ويتعّهد، مع مراعاة أّية تعليمات كتابية من العميل، بأنه:   1-14

يحة من الشخص المفّوض. يحق للبنك التصرف فقط بناًء على تعليمات صر )أ( 

، بالتصرف بالنيابة عن العميل 
ً
)ب( يجب أن يكون أّي شخص مفّوض من العميل مفّوضا

بموجب  صحيح  نحو  على  بالحساب،  والمتعلقة  البنك  مع  المعامالت  جميع  في 
االمتثال  للبنك  يجوز  أنه  على  صراحة  العميل  ويوافق  الرسمية،  العميل  مستندات 

والتصّرف بناًء على أّي تعليمات تلقاها من أّي شخص مفوض بدون قيد، و

ين بالصالحيات الممنوحة له بدون   ألّي شخص مفّوض أن يقوم بتفويض اآلخر
ّ

ال يحق )جـ(  
اشعار كتابي سابق إلى البنك.

إْن كانت أّية تعليمات غير واضحة أو إذا تلقى البنك تعليمات متضاربة، فيجوز للبنك عدم   2-14
اتخاذ اإلجراءات بشأنها أو أّي جزء منها، لحين إزالة الغموض أو التضارب على نحو مرضي 

للبنك. وال يوجد أي التزام على البنك  للتحقق من مصداقية أّية تعليمات.

إذا وافق البنك على التصرف بناًء على تعليمات بالهاتف أو بالفاكس أو بخطاب أو بأّي   3-14
هذا  من  تعليمات  على  بناًء  التصرف  في   

ً
مفوضا البنك  يعتبر  التعليمات،  من  آخر  شكل 

القبيل، ينسب صدورها أو يعتقد البنك أنها صدرت من الشخص المفوض. ويقبل العميل 
ويخلي  ويتنازل  األساليب،  بهذه  التعليمات  بتوصيل  المصاحبة  المخاطر  جميع  ويتحمل 
مسؤولية البنك، ويبرؤه من أي مطالبات أو التزامات أو حقوق تكون للعميل أو قد تنشأ، 
 بالتأكيد أو طلب االستفسار عن صحة 

ً
بناء على هذه التعليمات. ولن يكون البنك مطالبا

 القيام بذلك، وبإرادته المطلقة،أو 
ً
التعليمات ومع ذلك يجوز للبنك، دون أن يكون ملتزما

أن يرفض التنفيذ بناًء على تعليمات من هذا القبيل و/أو يطلب التحقق من التعليمات عن 
طريق مكالمة هاتفية للعميل.

يجب على العميل تعويض البنك أو مسؤوليه و/أو عامليه و/أو وكالئه، عن أي خسارة   4-14
غير  أو  مباشرة  يقة  )بطر منهم  أّي  أو  البنك  تكبده  مالّي   التزام  أو  ضرر  أو  تكلفة  أو 
مباشرة( قد تنشأ عن تصّرف البنك أو أّي من مسؤوليه أو موظفيه أو وكالئه بناًء على 
تلك التعليمات، أو تأخيره أو امتناعه عن القيام بالتصرف بناًء على تعليمات من العميل أو 

ينسبها إلى العميل، أو التي يعتقد البنك أنها قد صدرت من العميل أو عنه.

والدعاوى  التصرفات  كافة  عن  يعّوضه  وأن  المسؤولية  من  البنك  إبراء  العميل  يلتزم   5-14
والرسوم  والمطالبات   القانونية(،  التكاليف  ذلك  في  )بما  والتكاليف  واإلجراءات 
والمصاريف والخسائر وااللتزامات المالّية، مهما كان سبب نشأتها  نتيجة أو الرتباطها بأّي 

شكل بما يلي:

وعلى  بالفاكس،  الواردة  الكتابية  العميل  لتعليمات   
ً
وفقا نّية  بحسن  البنك  تصّرف  )أ( 

يق الخطأ، أو تّم تغييرها  الرغم من أّن مثل هذه التعليمات قد تمت أو أرسلت عن طر
يق االحتيال، أو أسيئ فهمها، أو شّوهت في خطوط االتصال أو اإلرسال؛ عن طر

 لتعليمات العميل بالفاكس بسبب فشل، سواًء في 
ً
امتناع البنك عن التصّرف وفقا )ب( 

لها ألّي سبب كان، سواًء كان هذا  البنك  أو استالم  البنك  إلى  الفعلي  إرسالها 
متصال بالخطأ، أو الفشل أو عدم استعداد الجهاز لإلرسال أو االستقبال أو غير ذلك؛ 

أو

البنك  إلى  بالفاكس  التعليمات  النسخ األصلية من  إرسال كافة  العميل في  إخفاق  )جـ( 
في خالل الفترة التي قد يحددها البنك.

بطاقة  أو  القانونية  تغييرات في مستنداته  بأّي  الفور  البنك على  بإبالغ  العميل  يتعّهد   6-14
المفوض بالتوقيع أو عقد التأسيس أو النظام األساسي أو تغيير في شكله القانوني 
ين واألشخاص  المدير أو  الشركاء  أو  إدارته  أو مجلس  تأسيسه  نظام  تغيير في  أي  أو 
المفوضين أو ممثليه القانونين أو أّي تغييرات في المفوضين بالتوقيع. ولن يتحّمل البنك 
يه أو  أّي مسؤولية في حالة إخالل أّي من أعضاء مجلس اإلدارة أو الشركاء، أومدير
ممثليه القانونين باألحكام الواردة في مستندات العميل القانونية أو بطاقة المفوض 
حدود  عن  الخارج  تصّرفهم  عن  أو  األساسي  نظامه  أو  التأسيس  عقد  أو  بالتوقيع 

سلطتهم أو المتجاوز لسلطاتهم.

المعامالت  جميع  الحساب  رصيد  من  والحسم  السداد  في  البنك  العميل  يفّوض   7-14
بعد  أصبح  أو   ، رصيد  الحساب  كان في  الحساب، سواًء  بإدارة  المفوضين  عن  الصادرة 
يادة على  ز أّية  للبنك استيفاء  ه ال يجوز 

ّ
أن نتيجة لهذه السحوبات، على  ذلك مكشوفا 

 عن أي تعليمات أو أوامر صدرت للبنك من قبل 
ً
الرصيد المدين. ويكون العميل مسؤوال

المفوضين بإدارة الحساب وبإجراء كافة المعامالت المصرفية والمالية، بما في ذلك فتح 
بما في ذلك طلبات  المعامالت  األموال، وجميع  المستندية وتحويل  االعتماد  خطابات 

التسهيالت االئتمانية.

العميل  عن  نيابة  المصرفية  المعامالت  يوقعون  الذين  المفّوضون  األشخاص  يكون   8-14
مسؤولين، باإلضافة إلى العميل، مسؤولية شخصية عن تعويض البنك بالكامل عن أّية 
بالبنك  ديون، حالّية أو في المستقبل، أو أّي مبلغ تكّبده أو أّي خسائر أو أضرار لحقت 

نتيجة أّية تصرفات غير قانونية يقومون بها.

أو أي  البنك،  إلى  الدخل  المدققة وقوائم  العمومية  الميزانية  بتقديم  العميل  يتعّهد   9-14
مستند آخر يطلبه البنك، للفترات وفي الوقت الذي يطلب البنك فيه ذلك.

شريك/ أي  صالحيات  تعديل  حالة  في  ه 
ّ
أن المعنّيون  /المساهمون  الشركاء  يتعّهد   10-14

أو  االنسحاب  أو  االستقالة  بسبب  سواء  المؤسسة/المنشأة،  الشركة/  يمثل  شخص 
الفصل أو أي تعديل في النظام االساسي للشركة أو تغيير اسم، أو يكون فقد الصفة 
انضمام  أو  أو وفاة،  إفالس  إشهار  أو  الشركاء/األشخاص  أكثر من  أو  واحد  القانونية 
كافة  احتجاز  الحق في  للبنك  الشركاء/األشخاص، ويكون  أكثر من  أو  واحد  انسحاب  أو 
 
ً
األرصدة الدائنة للشركة/المؤسسة/المنشأة لصالح البنك السترداد مستحقاته، أو تنفيذا

ألّي أمر أو حكم قضائي.

أنواع من الحسابات )ج( 
الحساب الجاري  -15

 للبنك، ال يستحق عليه ربح أو 
ً
ُيعتبر رصيد العميل الدائن المودع في الحساب الجاري قرضا  1-15

أّي شكل آخر من أشكال العوائد  ويتعّهد البنك بسداد الرصيد القائم في الحساب الجاري 
بالكامل عند طلب العميل، شريطة مراعاة العميل لهذه الشروط واألحكام. ويجوز للبنك 
، وفقا لمطلق تقديره بما 

ً
استثمار رصيد الحساب الجاري باألسلوب الذي يراه البنك مناسبا

يعة اإلسالمية. ويخضع فتح هذا الحساب الجاري لمتطلبات  ال يتعارض مع مبادئ الشر
بها  آلخر ويشعر  ًعمان من وقت  المركزي في  البنك  يحدده  الذي  للرصيد  األدنى  الحد 

للعميل، ويمكن تشغيلها حسب هذه الفئات التي يعتمدها البنك من وقت آلخر.

 للبند 3-3. وتقبل اإليداعات في الحساب الجاري 
ً
ويتّم السحب من الحساب الجاري وفقا  2-15

المسحوبة  بالنقد، وبالتحويالت، وبالشيكات  البنك في سلطنة عمان  في جميع فروع 
على فروع البنك أو البنوك المحلية أو من خالل أجهزة الّصراف اآللي الخاّصة بالبنك، أو أي 

يقة أخرى مقبولة للبنك. طر

 في رفض سداد أّي أوامر دفع أو شيكات مكتوبة بنماذج أخرى غير 
ّ

يكون للبنك الحق  3-15
نماذج البنك، وبدون أي مسؤولية  مهما كانت على البنك.

شيكات  البنك  يقبل  ولن  ية.  اإلنجليز أو  العربية  باللغة  الشيكات  ير  تحر العميل  على  يجب   4-15
مكتوبة بأّي لغة أخرى.

القابلة  المستندات  من  غيرها  أو  الشيكات  بقيمة  الوفاء  الزام،  أي  دون   ، للبنك   
ّ

يحق  5-15
الحساب  يصبح  أن  في  هذا  تسبب  لو  حتى  الجاري  الحساب  على  المسحوبة  للتداول، 
. يتعهد العميل بأن يسدد أو يرد فورا بناء على طلب من البنك كافة 

ً
الجاري مكشوفا

المبالغ المدينة المستحقة من العميل عن الحساب الجاري المكشوف.

 للبنك، دون أدنى مسؤولية عليه،رفض سداد قيمة الشيكات، والسحوبات وأوامر 
ّ

يحق  6-15
الدفع المسحوبة على الحساب الجاري إذا كان الرصيد ال يكفي، حتى لو كان للعميل رصيد 
 إذا قام العميل بإجراء ترتيبات كتابية سابقة مع البنك لتغطية 

ّ
في أّي حسابات أخرى، إال

ية أو حسابات التوفير  قيمة الشيكات أو أّي مسحوبات أخرى من أّي من حساباته الجار
الموجودة مع البنك شريطة دفع أّية رسوم خدمة يعلنها البنك من وقت آلخر.

 للبنك، دون أدنى مسؤولية عليه، أن يقبل من العميل وقف سداد أّي شيك في 
ّ

يحق  7-15
 لما 

ً
حالة فقدانه مع ضرورة تقديم دليل من شرطة عمان السلطانية، أو  غيرها وفقا

يسمح به القانون ويعتمده البنك ولكن يتحمل العميل أّي ضرر وخسارة وتكلفة )بما في 
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ذلك التكاليف القانونية( نتيجة لهذه األفعال.

يجب  على العميل بذل العناية الواجبة للحفاظ على دفتر الشيكات الصادرة له من البنك،   8-15
 
ً
ويكون مسؤوال أّي شيك،  بإصدار واستخدام  يتعلق  فيما  المسؤولية  كامل  ويتحمل 

في جميع األحوال  عن سرقة دفتر الشيكات أو سوء استخدام أّي من شيكاته  بما في 
 النظر عّما إذا كان  سوء اإلستخدام المذكور أعاله ارتكبه أّي موظف 

ّ
ذلك التزوير وبغض

)موظفين( لدى العميل أو أّي شخص آخر. ويجب على العميل تحّمل كافة النتائج المترتبة 
على اإلخالل وتعويض وإبراء ذمة البنك في جميع األحوال. ويلزم أن يشعر العميل البنك 
 للتبليغ عن فقدان أو سرقة أّي شيك أو أدوات دفع، وأن ُيعيد إلى البنك 

ً
مباشرة كتابيا

الصلة، عند إغالق  أو أدوات دفع والمستندات ذات  أّي شيك غير مستخدم  يتلف  أو 
الحساب المعني. ويجب على العميل عدم اعطاء أّي من دفاتر الشيكات إلى أّي طرف 
 عند فقدان أو سرقة دفتر الشيكات 

ً
 فورا

ً
ثالث كما يجب على العميل إبالغ البنك كتابيا

ويتحّمل العميل كافة ما يترتب عن حاالت إساءة االستخدام في حالة عدم اإلشعار.

 للبنك رفض إصدار دفتر شيكات للعميل، دون إبداء أّي سبب، وال يحول ذلك دون 
ّ

يحق  9-15
الحق في الّسحب من الحساب بطرق أخرى.

القائمة  في  العميل  اسم  إدراج  في  يسعى  وأن  الجاري  الحساب  إغالق  للبنك   
ّ

يحق  10-15
من  أي  أو  العماني  المركزي  البنك  أو  معنية  ائتمان  وكالة  أّي  للوائح   

ً
وفقا السوداء 

السلطات التنظيمية األخرى المعمول بها من وقت آلخر.

أّي  الجاري في  الحساب  على  المسحوبة  للشيكات  اإلجمالي  المبلغ  يتجاوز  ال  أْن  يجب   11-15
والمتوفرة  الجاري  الحساب  من  المتاحة  األرصدة  بعد،  للتحصيل  تقدم  لم  وقت،والتي 
 بصرف شيكات محّررة في مقابل مدفوعات غير محققة 

ً
للّسحب. ولن يكون البنك ُملزما

أو غير محّصلة في الحساب الجاري وسيقوم البنك بفرض رسم على أّي شيك يتم رّده 
ويكون غير محّصل بسبب نقص األموال.

حسابات المضاربة  -16
تأهيل الحسابات   1-16

األدنى  الحّد  بمتطلبات  تفي  التي  ية(  الجار الحسابات  )باستثناء  الحسابات  فقط  تؤّهل   
للرصيد، على النحو الذي يقّرره البنك و/أو البنك المركزي العماني من وقت آلخر، على 
ية(  التي تدخل وعاء المضاربة وال  أنها حسابات مضاربة. الحسابات )باستثناء الحسابات الجار
 على أساس وزنها في وعاء المضاربة. 

ً
تلتزم بمتطلبات الحد األدنى للرصيد ستستلم أرباحا

 في حال قل رصيد الحساب عن متطلبات الحد األدنى.
ً
ال يجوز للبنك أن يفرض رسوما

الحسابات  2-16

يفّوض العميل في حساب المضاربة )بصفته صاحب األموال )“أموال المضاربة” أو  )أ( 
العميل  أموال  االستثمار”( الستثمار  “مدير  أو  “المضارب”  )بصفته  البنك  المال”(  “رّب 
يراه  الذي  وباألسلوب  اإلسالمية،  يعة  الشر لضوابط   

ً
وفقا المضاربة  حساب  في 

 لتقديره المطلق.
ً
 وفقا

ً
البنك مناسبا

يمكن للعميل إجراء عمليات سحب من حسابات المضاربة وفقا للبند 3-3.  )ب( 
قد تكون حسابات المضاربة بالفئات التي يعتمدها البنك من وقت آلخر. )جـ( 

االستثمار واألرباح  3-16

يحق للبنك أن يستثمر الرصيد في حسابات المضاربة )“أموال المضاربة”( التي يحتفظ  )أ( 
المضاربة”( مع  )“صندوق  المشترك  البنك، في صندوق االستثمار  العميل مع  بها 
ين، ويتّم إدارتها واستثمارها بواسطة البنك في  ين اآلخر رأس مال البنك والمستثمر
يعة  الشر لضوابط   

ً
وفقا مقّيد  غير  أساس  على  المضاربة”(  )“أصول  معينة  أصول 

اإلسالمية.
 للبند 

ً
وّزع األرباح )“أرباح المضاربة”( التي تتحقق نتيجة النشاط االستثماري للبنك، وفقا

ُ
ت )ب( 

الفرعي )أ( أعاله، بين البنك والعميل على النحو التالي:
 لهذه الشروط 

ً
 للبنك، نظير خدمة إدارة رأس المال التي يقّدمها وفقا

ّ
يحق  1

واألحكام، الحصول على نسبة مئوية محّددة ُمسبقا من أرباح المضاربة عن 
نفس فترة االستثمار )“حّصة المضارب في الربح “(؛

)“مبلغ  الّربح  في  المضارب  حّصة  حسم  بعد  المتبقي،  المضاربة  ربح  ُيوّزع    2
 للبند 16-3 )هـ(. تحّدد 

ً
ين بالرجوع إلى األوزان وفقا الربح”(، فيما بين المستثمر

 لمعدل الّربح السنوي )“معدل الربح”( المطّبق 
ً
حّصة العميل من األرباح وفقا

بالعميل،  الخاصة  المضاربة  ودائع  إليها  تنتمي  التي  الصلة  ذات  الفئة  على 
يخ سداد الّربح ذي الصلة؛ وتسّدد في تار

فئة،  لكل  المقّررة  واألوزان  الّربح  في  المضارب  حّصة  البنك  يحّدد  أن  يجب   3
ويوافق عليها العميل في عقد المضاربة.

فئة،   
ّ

لكل المقّررة  واألوزان  الّربح  في  المضارب  حّصة  على  الحصول  يمكن   4
 لتطبيقات البنك 

ً
عرض في جميع فروع البنك  من البنك وفقا

ُ
والتي يجب أن ت

األوزان  و/أو  الّربح  في  المضارب  حّصة  تغيير   
ّ

بحق البنك  ويحتفظ  السائدة. 
الصادرة  المعنية  التوجيهات  و/أو  السائدة  للقوانين   

ً
وفقا آلخر،  وقت  من 

الّربح التي تلي هذه  ية من بداية فترة حساب  له. وتعّد هذه التغييرات سار
حال  التعديالت  في   على هذه 

ً
العميل موافقا وُيعتبر  التعديالت مباشرة. 

 على خالف ذلك خالل سبعة 
ّ

عدم استالم البنك أي إشعار من العميل يدل
)7( أيام من صدور  التعديالت.

تفسيره على  يمكن  ما  واألحكام  الشروط  توجد في هذه  ال  بأنه  العميل  ويقبل  )جـ( 
أنه تعهد أو إشارة من البنك ألّية أرباح مضمونة أو أّي ضمان لسداد ألّي جزء أو 
كامل الحّصة فيما يتعلق باستثمار المضاربة. ويعلم العميل بأّن كافة أرصدة حسابات 
المضاربة )بما في ذلك أموال المضاربة األصلية( معّرضة إلى خسائر محتملة ناجمة 
عن الخسارة المتكبدة فيما يتعلق بأصول المضاربة، وأّن هذه الخسائر قد تؤثر حتى 

على رأس المال المودع من العميل في حساب استثمار المضاربة.
احتساب  المضاربة خالل فترة  أّي خسائر مترتبة على استثمار  العميل وحده  يتحّمل  )د( 
 في أصول المضاربة )سواًء من 

ً
 معّينا

ً
الرّبح. ورغم ذلك، إذا كان البنك استثمر مبلغا

بالنسبة  والبنك  العميل  بين  الخسائر  تقاسم هذه  فيتّم  غيره(،  أو  البنك  مال  رأس 
أصول  في  والبنك  العميل  من  ل 

ُ
ك قبل   من  المستثمرة  للمبالغ  وفقا  والتناسب 

( تحّمل أّي خسارة  بسبب تقصيره أو 
ً
المضاربة لكن يتعّين على البنك ) بصفته مضاربا

 البنك، في 
ّ

 لهذه الشروط واألحكام، وال يستحق
ً
تعديه أو مخالفته للشروط، وفقا

حال حدوث مثل هذه الخسائر خالل فترة االستثمار، حّصة المضارب في الّربح عن فترة 
االستثمار هذه.

 للبنك أْن يحّدد قيمة أرصدة الحسابات في حال تّم  إغالق حساب المضاربة قبل 
ّ

يحق )هـ( 
المتراكمة على أموال   في الحصول على األرباح 

ّ
الّربح. و للعميل الحق يخ سداد  تار

مطالبات  أي  من  البنك  ذمة  العميل  ويبرئ  الصلة  ذات  االستثمار  لفترة  المضاربة 
الحقه عن حقه في حسابات االحتياطي وعن فارق الربح المتحقق.

ربح  من  معّينة  نسبة  األمر، حسم  لزم  إذا   ،  
ً
بصفته مضاربا البنك،   العميل  يفّوض  )و( 

مخاطر  احتياطي  لتكوين  المضاربة،  صندوق  في  ين  للمستثمر المستحقة  المضاربة 
االستثمار، لألغراض التالية:

هذا هو المبلغ المخصص بواسطة البنك اإلسالمي من دخل أصحاب حساب   1
لخسائر أصحاب حساب  التحسب  بغرض  المضارب  نصيب  بعد حسم  االستثمار 

االستثمار في المستقبل.
تسديد دفعات من األرباح عن الجزء من فترة االستثمار التي لم يتحقق فيها   2
ربح بعد، ألصحاب حسابات المضاربة الذين استحق سداد ودائعهم و/أو تم 
يخين لفترات سداد األرباح . وُيسّدد هذا الجزء على  تصفية حساباتهم بين تار
أساس مبلغ الّربح الُمعلن عن فترة حساب الربح المكتملة السابقة. يتعّين على 
البنك، عند تحقيق أرباح عن فترة احتساب الّربح، أْن يسّد النقص في احتياطيات 
خالل  المنقضية  األيام  لعدد  المتراكم  الفعلي  الّربح  بمبلغ  االستثمار  مخاطر 
فترة حساب الّربح التي تم خاللها سداد الّربح غير المحقق ويجب على العميل 
أن يتنازل عن حقه في الفرق بين مبالغ األرباح الفعلية المدفوعة للعميل وأّي 
تّم سداد  الحصول عليه، لو كان قد   في 

ّ
الحق للعميل  للّربح قد يكون  مبلغ 

يخ سداد  تار األرباح قبل  العميل  تلقي  نظير  الّربح،  يخ سداد  تار الّربح في  مبلغ 
 لهذا البند.

ً
الّربح المعني استنادا

يكون االنتفاع بربح المضاربة على النحو المبّين في هذه المادة 16-3. لصالح أصحاب    3  
حسابات المضاربة فقط، وتخضع لرقابة هيئة الرقابة الشرعية للبنك. ويقوم البنك 
باستثمار احتياطي مخاطر االستثمار في أّي من المنتجات المتوافقة مع الشريعة 
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اإلسالمية، على أْن تكون مخاطر هذه االستثمارات من مسؤولية  أصحاب حسابات 
االستثمار، وال يتحّمل البنك أّي خسائر قد يتكّبدها نتيجة لمثل هذه االستثمارات مالم 

يتعد أو يقصر أو يخالف الشروط.
ربح  من  معّينة  نسبة  حسم  األمر،  لزم  إذا   ،

ً
مضاربا بصفته  البنك،  العميل  يفّوض  )ز( 

استقرار  احتياطي  لتكوين  المضاربة،  ين في صندوق  للمستثمر المستحقة  المضاربة 
وحقوق  االستثمار  حسابات  ألصحاب  مستقر  عائد  على  المحافظة  بغرض  االرباح 
الملكية ويتم حسم هذا المبلغ قبل اقتطاع نصيب المضارب، ويقوم البنك باستثمار 
يعة اإلسالمية،  احتياطي معدل األرباح في أي من المنتجات المتوافقة مع الشر
االستثمار  حسابات  أصحاب  بين  مشتركة  االستثمارات  هذه  مخاطر  تكون  أن  على 

والبنك بحسب نسبة الربح المتفق عليها بينهما في عقد المضاربة.
ويضاف  المبلغ  يخفض   

ً
يا ضرور البنك  يراه  الذي  المبلغ  عن  االحتياطي  رصيد  زاد  إذا   

للجهة ذات العالقة قبل اقتطاع نصيب البنك )المضارب(.
يجوز للعميل سحب أمواله المستثمرة في صندوق المضاربة من حسابات المضاربة،  )ح( 

 للشروط التالية:
ً
قبل انتهاء فترة االستثمار المعنية، وفقا

يخ الذي أوَدع  فيه العميل   عن شهر واحد من التار
ّ

يجب انقضاء مدة ال تقل  1
يخ اإليداع«(، حتى يصبح  المضاربة، )»تار المعنية في حساب  المضاربة  أموال 
 العميل، في 

ّ
 للحصول على حّصة من ربح المضاربة. ويستحق

ً
العميل مؤهال

 للّربح المعلن عن الفترة 
ً
جميع الحاالت األخرى، ربح عن األشهر المكتملة وفقا

المعنّيةمع األخذ بعين االعتبار أحكام 16-3 ) ح(؛
16-4  استثمار المضاربة

يحق للبنك أن يستثمر الرصيد في حسابات المضاربة )»أموال المضاربة«( التي يحتفظ  )أ( 
بها العميل مع البنك، في صندوق االستثمار المشترك )»صندوق المضاربة«( مع 
البنك  بواسطة  واستثماراها  إدارتها  ويتّم  ين،  اآلخر ين  والمستثمر البنك  مال  رأس 
في أصول معينة )»أصول المضاربة«( على أساس غير مقّيد )أو مقّيد، في حال 

يعة اإلسالمية:  لضوابط الشر
ً
تطبيقه( وفقا

استثمار  بحساب  يتعلق  فيما  ثابتة  إستثمار  فترة  تحديد  العميل  على  يجب   1
المضاربة )أو فترات أخرى يوافق عليها البنك(، شريطة أن يكون الحّد األدنى 

لفترة االستثمار الثابتة شهر ميالدي واحد؛
أساس  على  شهر  كل  نهاية  في  استثمار  حساب  على  األرباح  حسب 

ُ
ت  2

دفع للعميل إّما:
ُ
االستحقاق، وت

يخ سداد الّربح األول الذي يقع مباشرة بعد انتهاء فترة االستثمار، أو في تار )أ-أ( 
يخ سداد الّربح في الفترات التي يتّم االتفاق عليها بشكل متبادل  )ب-ب( في توار

فيما بين العميل والبنك، و
تجديد  يجب  لإلستثمار،  التلقائي   التجديد  خيار  الحساب  صاحب  يختار  حينما   3

 بذات الشروط واألحكام.
ً
المضاربة تلقائيا

البنك، من وقت آلخر، ما ُيعادل الحّد األدنى بالعمالت األخرى لقبول  سوف يحّدد  )ب( 
األموال في حساب المضاربة.  كما أّن البنك غير ُملزم  بسداد قيمة االستثمار  بنفس 
يال العماني ولكْن يتعهد بالدفع بإصدار  العملة المودعة في الحساب، باستثناء الر
يوم سداد  السائد في  الّصرف  العملة بسعر  بنفس  التحويل  أو  الطلب  حوالة عند 

المبلغ..
مع  باالقتران  تقرأ  أن  ويجب  األوقات،  جميع  في  واألحكام  الشروط  هذه  تخضع  )جـ( 
إتفاقية المضاربة. ويمكن أن تشمل اتفاقية المضاربة على استثمارات غير مقّيدة ، 

يعة اإلسالمية. في استثمارات متوافقة مع أحكام الشر

معامالت بطاقة  الصراف اآللي )د( 
ينطبق هذا البند على استخدام البطاقة الصادرة والتي يقدمها البنك لحامل البطاقة.  -17
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ً
 البطاقات مملوكة للبنك، ويجب على حامل البطاقة إعادة جميع البطاقات فورا

ّ
كل )أ( 

للبنك أو من يوكله، بناًء على طلب من البنك أو وكيله.

 عن أّي من العوامل التي قد تؤثر في استخدام البطاقة، بما 
ً
ليس البنك مسؤوال )ب( 

في ذلك على سبيل المثال ال الحصر:
رفض أّي تاجر قبول أو التعامل مع البطاقة؛  1

يقة تبليغ رفض قبول البطاقة؛ طر  2
أو وصلة  البيانات  معالجة  نظام  أو  جهاز  أي  تحدث في  قد  التي  األعطال   3
أو  المعلومات  أوتوفير  األموال  بتحويل  يتعلق  نزاع  أو  إضراب  أّي  أو  االتصال 

السلع أو الخدمات المشتراة، أو
نفاذ المبالغ الموجودة في جهاز الصراف اآللي، أو  4

التأخير أو رفض أّي معاملة بسبب المخاوف من الغش أو من تفويض قبول   5
المعاملة؛ أو

بإرادته  البنك  يقّرر  والتي  عملية شراء،  أّي  على  الموافقة  عن  البنك  امتناع   6
يعة اإلسالمية. المطلقة، أنها تتعارض مع أحكام الشر

لن يسمح البنك بأية عملية لشراء بضائع أو خدمات المراد منها، استخدام البطاقة،  )جـ( 
رّد  البطاقة  لحامل  يجوز  ولكن   .

ً
نقدا العملية  قيمة  استرداد  بغرض  واضح  بشكل 

كانت سياسة   إذا  البطاقة،  إلى حساب  الخدمات  وإعادة قيد قيمتها  أو  السلع 
التاجر  تسمح بهذا االسترداد.

التي تكون مقبولة  يات  البطاقة فقط للمشتر البطاقة استخدام  يجب على حامل  )د( 
يعة  الشر لمبادئ   

ً
وفقا يحظر  أنه  البطاقة   حامل  يعلم  القانونية.  الناحية  من 

يلحق  وما  ير  الخنز لحم  أو  الكحول  مثل  الخدمات  أو  السلع  بعض  شراء  اإلسالمية 
غير  األنشطة  غيرها من  أو  ية  النار األسلحة  أو  اإلباحية  المواد  أو  المقامرة  أو  بها 
المشروعة وتقع على عاتق حامل البطاقة مسؤولية التأكد من استخدام البطاقة 

يعة اإلسالمية. يات ال تكون مخالفة أو منافية أو معارضة ألحكام الشر في مشتر
لألحكام  تخضع  بالحساب  واالحتفاظ  للبطاقة  البنك  إصدار  أّن  البطاقة  حامل  يقبل  )هـ( 
والضوابط المعمول بها في النظام وفي حالة وجود أي نزاع، يكون القرار وفق 

هذا النظام نهائيا.
الخاص  الحساب  أو  البطاقة  حامل  تفاصيل  عن  الكشف  أّي وقت  للبنك في   

ّ
يحق )و( 

الوفاء  من  ذلك  غير  أو  البطاقة  معامالت   تنفيذ  لغرض  للبنك  وكيل  أّي  إلى  به 
بااللتزامات تجاه البنك فيما يتعلق النظام .

البنك بموجب هذه الشروط  بالتكافل والتضامن تجاه  يكون حاملو البطاقة ُملزمين  )ز( 
تح حساب باسم اثنين أو أكثر، أو إذا تم إصدار بطاقة لشخصين أو أكثر.

ُ
واألحكام إذا ف

استخدام البطاقة، رقم التعريف الشخصي ورقم التعريف الشخصي الهاتفي   2-17

الشخصي  التعريف  ورقم  الشخصي  التعريف  رقم  إعداد  البنك  يسّهل  سوف  )أ( 
الهاتفي الستخدامهم مع البطاقة عند إجراء أّي معاملة في جهاز الصراف اآللي 
يق الخدمة المصرفية الهاتفية، التي يجب أن تتوافق مع متطلبات الحّد  أو عن طر

األدنى لألمان التي وضعها البنك.و يجب على حامل البطاقة التأكد مّما  يلي:
توقيع صاحب البطاقة على كافة البطاقات على الفور، باستخدام قلم حبر   1

جاف فور تسلمها؛
أّن كافة البطاقات محتفظ بها بشكل آمن في جميع األوقات؛  2

التعريف  ورقم  الشخصي  التعريف  رقم  علي  آخر  شخص  أّي  اطالع  عدم   3
الشخصي الهاتفي.

الشخصي  التعريف  الشخصي/رقم  التعريف  رقم  البطاقة  حامل  يغّير  عندما   4
األرقام  من  متسلسلة  أرقام  أربعة  منهما   

ً
أّيا يتضمن  ال  أن  يجب  الهاتفي، 

المطبوعة على واجهة البطاقة أو خلفها، و
يجب التأكد من عدم استخدام البطاقات قبل أو بعد فترة الصالحية المبينة   5

على البطاقة، بعد أّي إشعار بإلغاء أو سحب البطاقة من البنك أو وكيله.
يكون سجل البنك عن أّي معاملة نفذت باستخدام رقم التعريف الشخصي أو رقم  )ب( 
 لحامل البطاقة فيما يتعلق بنتائج هذه المعاملة.

ً
التعريف الشخصي الهاتفي ُملزما

، في جميع األوقات، ودون إشعار لحامل البطاقة في:
ّ

يحتفظ البنك بالحق )جـ( 
عدم اإلذن بأّي عملية شراء أو سحب نقدي؛  1

إلغاء أو إيقاف الحق في استخدام أّي بطاقة أو رقم التعريف الشخصي أو   2
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رقم التعريف الشخصي الهاتفي فيما يتعلق بكافة الوظائف أو بعضها،أو 
المعامالت، و

رفض تجديد أو استبدال أّي بطاقة.  3
 من حامل البطاقة عن أّي خسارة أو ضرر ينشأ عن، أو نتيجة 

ً
ال يكون البنك مسؤوال )د( 

 من حقوقه بموجب هذه الشروط واألحكام.
ّ

لممارسة البنك أّي حق

يجب على حامل البطاقة في حالة ضياع البطاقة أو سرقتها أو فقدانها  أو تلفها،  )هـ( 
أن يبلغ البنك على الفور على رقم الهاتف 80070060، على أْن يؤكد هذه الحادثة 

 إلى البنك. 
ً
في وقت الحق خطيا

معامالت  أّي  عن  أو سرقتها،  البطاقة  ضياع  حالة  ، في 
ً
البنك مسؤوال يكون  لن  )و( 

تحصل بين وقت فقدان البطاقة ووقت وقف البطاقة.

يق البطاقة، ولن يقبل أّي  ال يضمن البنك السلع أو الخدمات التي تّم شراؤها عن طر )ز( 
خلل أو نزاع ينشأ عن هذه السلع أو الخدمات فيما بين حامل البطاقة وأّي طرف أخر.

)ATMs( إستخدام جهاز الصراف األلي  3-17

باستخدام  اآللي  الصراف   عن جميع معامالت جهاز 
ً
البطاقة مسؤوال يكون حامل  )أ( 

 إذا تلقى البنك 
ّ
البطاقة سواًء أجريت بمعرفة حامل البطاقة  أو بتفويض منه، )إال

 عن الفقدان(.
ً
 كتابيا

ً
إشعارا

 عن أّي خسارة أو ضرر حينما يستخدم حامل البطاقة أجهزة 
ً
لن يكون البنك مسؤوال )ب( 

الصراف اآللي أو خدمات الهاتف المصرفية لتحويل مبالغ بين الحسابات أو دفع فواتير 
الخدمات أو أّي حساب آخر أو مؤّسسة لها عالقة مع البنك. ويكون حامل البطاقة 

 وحده عن:
ً
 وُملتزما

ً
مسؤوال

لمستخدم  رقم  أّي  أو  المبالغ،  لتحويل  الصحيحة  بالتفاصيل  البنك  تزويد   1
أولمستهلك أوتعريف وأية تغييرات الحقة بالشكل الذي يقرره البنك ، و

تسوية الخالفات من أّي نوع مع المستفيد.  2
إذا تّم إجراء تحويل مبالغ أو دفع من حامل البطاقة بعد انتهاء مواعيد عمل البنك  )جـ( 

اليومية، يكون تنفيذ الطلب في يوم العمل المصرفي التالي.

اآللي،  الصراف  باستخدام جهاز  نقدية في حسابه  أوراق  البطاقة  أودع حامل  إذا  )د( 
فُيعتبر أّن البنك قد استلمها بأثر فوري.

إذا أودع حامل البطاقة شيك في حسابه باستخدام جهاز الصراف اآللي ، فُيعتبر أّن  )هـ( 
البنك قد  استلمه في يوم العمل المصرفي التالي.

 للبنك تقييد مجموع السحوبات عبر أجهزة الصراف اآللي خالل أي فترة، وإشعار 
ّ

يحق )و( 
العميل بذلك من وقت آلخر.

عن  نتجت  زائدة   مبالغ  بأّي  ُيحتفظ  بالخطأ،  معاملة  اآللي  الصراف  جهاز  نفذ  إذا  )ز( 
يخ المعاملة،  المعاملة الخاطئة في حساب جانبي لمدة خمسة )5( سنوات من تار
أو لحين تلقي طلب من المالك الشرعي لهذه المبالغ، أّيهما أسبق، وتخضع هذه 
دفع 

ُ
التطبيق من وقت آلخر. وت المبالغ ألية قوانين وأنظمة معمول بها وواجبة 

لما   
ً
وفقا سنوات  الخمس  فترة  انقضاء  بعد  خيري  صندوق  إلى  المبالغ  هذه 

الرقابة الشرعية، وبما ال يتعارض مع القانون   لمطلق تقدير هيئة 
ً
البنك طبقا يقّرره 

المعمول به في سلطنة ُعمان. فإذا طالب بها المالك الشرعي بعد ذلك،  ُيدفع 
له من حساب الخيرات.

الحساب الخاص بالبطاقة  4-17

الشراء،  وعملية  التحويل،  عمليات  مبالغ  البطاقة  حامل  حساب  من  البنك  يحسم  )أ( 
والّسحب النقدي ويمكن للتاجر، أو شخص يتصّرف بالنيابة عنه، االتصال بالبنك للتأكد 
التعامل مع  يتم  النقدي.  الّسحب  أو  ية  الجار الشراء  بعملية  البنك سيصرح  أّن  من 
يح بها على أنها تّم حسمها من  عمليات الشراء أو السحب النقدي التي تّم التصر
يخ الترخيص، ويخفض الرصيد المتاح على الفور بقيمة مبلغ الشراء أو  الحساب من تار

السحب النقدي.

لن يوقف البنك أّية معاملة شراء أو سحب نقدي يرخص بها العميل بعد استخدام  )ب( 
البطاقة.

المعامالت بالعملة األجنبية  5-17

يتم صرف مبلغ أي عملية شراء أو سحب نقدي بعملة أخرى غير عملة فواتير البطاقة،   
بسعر الّصرف السائد الذي يقرره النظام. وباإلضافة إلى سعر الّصرف تشمل عملية الّصرف 

ية، كما يقّررها البنك. المطبقة رسوم إدار

المدفوعات المرتبطة بالبطاقة  6-17

الحساب،   في  متوفرة  كافية  مبالغ  وجود  من  التأكد  البطاقة  حامل  على  يجب  )أ( 
إّما من خالل توافر رصيد دائن، أو تمويل معتمد من البنك لسداد المبالغ المحولة 
إذا  البطاقة.  باستخدام  المعاملة  إجراء  النقدي في وقت  يات والسحب  والمشتر
العميل مسؤول عن   البطاقة، فإّن  نتيجة استخدام  الحساب، ألّي سبب،  انكشف 
يق السداد المباشر أو تحويل األموال من أّي حساب آخر لدى   عن طر

ً
سّد العجز فورا

البنك. عدم االلتزام بهذا  الشرط، يخّول البنك إلغاء البطاقة، و/أو  إجراء مقاصة مع 
 بأكثر من حساب مع البنك(، ولكن 

ً
أي حساب آخر للعميل مع البنك، )إذا كان محتفظا

يادة إلى قيمة الرصيد المدين. وال يوجد أي التزام على البنك بإشعار حامل  دون أّية ز
البطاقة عن عدم إمكانية تنفيذ أّي معاملة بسبب عدم كفاية الرصيد في الحساب.

كشف  في  تظهر  التي  المعامالت  جميع  من  التحقق  البطاقة  حامل  على  يجب  )ب( 
خالف  أو  نقص  أي  وجود  حالة  في  كتابة  البنك  بإشعار  العميل  ويلتزم  الحساب، 
إثبات عدم صحة  و  الحساب،  يخ كشف  تار  من 

ً
يوما  )15( خالل مدة خمسة عشر 

د صّحة كافة 
ّ
 البنك مثل هذا اإلشعار، يعد حامل البطاقة قد أك

َ
المعاملة.إذا لم يتلق

 
ً
معامالت البطاقة. وإذا تبّين صحة المعاملة المتنازع عليها،يبقى العميل مسؤوال

في جميع األحوال عن سداد كامل المبالغ األخرى غير المتنازع عليها، فعندئذ يجب 
على حامل البطاقة سداد المبلغ المبّين في كشف الحساب المعني باإلضافة إلي 
أّي رسوم تكّبدها البنك في فحص المعامالت المتنازع عليها. وبدون اإلخالل بما 
سبق، يتعّين على حامل البطاقة إبالغ البنك على الفور إذا شّك في نشاط احتيالي 
ير من هذا   للبنك عند استالم تقر

ّ
أو غير قانوني أو مشبوه بخصوص البطاقة ويحق

 حتى إشعار  حامل البطاقة.
ً
القبيل أْن يوقف استخدام البطاقة مؤقتا

يخ المعاملة   من تار
ً
 من قسائم المعاملة بعد تسعين )90( يوما

ً
يقدم البنك نسخا )جـ( 

حامل  إلى  البنك  يبلغها  والتي  المطبقة  البنك  ومصاريف  لرسوم  تخضع  )التي 
البطاقة من وقت آلخر(.

 على صّحة عملية تحويل المبالغ أو الشراء أو الّسحب 
ً
 قاطعا

ً
عتبر سجالت البنك دليال

ُ
ت )د( 

النقدي.

يقّيد البنك، في حساب حامل البطاقة أّي مبلغ مسترّد عند تسلم البنك قسيمة  )هـ( 
للبنك. ال يمكن االعتداد  التاجر بشكل مقبول  تأكيد أخرى من  استرداد أو مستندات 

بأي مطالبة ضد طرف ثالث بوجه البنك. 

البطاقات اإلضافية  7-17

ي من حامل البطاقة  المفّوض بشكل منضبط ضمن 
ّ
 للبنك، بناًء على طلب خط

ّ
)أ(  يحق

شروط الحساب، توفير بطاقة إضافية تابعة وترتيب إصدار رقم التعريف الشخصي  
التابع. تنطبق هذه البنود والشروط على استخدام هذه البطاقة  لحامل البطاقة 
 عن استخدام البطاقة 

ً
التعريف الشخصي ، ويكون حامل البطاقة مسؤوال ورقم 

اإلضافية وكأّن حامل البطاقة األصلية استخدم للبطاقة اإلضافية.

بإصدار  شكل  بأي  األصلية  البطاقة  حامل  ومسؤولّيات  والتزامات  تعهدات  تتأثر  لن  )ب( 
البطاقة  حامل  بين  ينشأ  قد  إدعاء  أو  نزاع  أّي  بسبب  اإلضافية،وال  التابعة  البطاقة 
األصلية وحامل البطاقة التابعة اإلضافية.. ويعّوض حامل البطاقة البنك عن أّي خسارة 
أو ضرر أو إلتزام أو تكاليف أو نفقات تكّبدها البنك، بما في ذلك الرسوم والنفقات 
القانونية وغيرها، بسبب أّي عجز قانوني أو فقدان حامل البطاقة التابعة اإلضافية 

لألهلية، أو أّي إخالل بهذه الشروط واألحكام من حامل البطاقة التابعة اإلضافية.
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رسوم البطاقة  8-17

يحتفظ البنك بالحق في فرض رسوم مقطوعة على حامل البطاقة. وقد يشمل ذلك،  )أ( 
ولكن ال تقتصر على:

توفير بطاقة بديلة؛  1
توفير الّسحب النقدي؛  2

أنها  تأكيدها فيما بعد على  الحصول على نسخة من قسيمة معاملة تم  طلب   3
معاملة أصلية،

طلب الحصول على نسخة طبق األصل من صفحة كشف الحساب.  4
للبنك   

ّ
بناًء على طلبه. و يحق البطاقة بها  البنكية ويزّود حامل  التعرفة  البنك دليل  ينشر  )ب( 

حامل  إشعار  بعد  تطبيقها  يبدأ  بحيث  أّي وقت،  جديدة في  رسوم  إضافة  أو  تعديل 
البطاقة بها.

البطاقات المفقودة والمسروقة   9-17

إلى  الهاتفي  الشخصي  التعريف  رقم  و/أو  الشخصي  التعريف  رقم  إصدار  للبنك   
ّ

يحق )أ( 
الصراف اآللي  إجراء معاملة في جهاز  البطاقة عند  البطاقة الستخدامهما  مع  حامل 
البنك،  أْن يرسل  البطاقة على  الهاتفية؛ ويوافق حامل  يق الخدمة المصرفية  أو عن طر
يد، رقم التعريف الشخصي أو رقم التعريف الشخصي الهاتفي إلى عنوانه  بواسطة البر

المسّجل لدى البنك، على مسؤولية حامل البطاقة.

سرقة  أو  فقدان  لمنع  المعقولة  االحتياطات  كافة  اتخاذ  البطاقة  حامل  على  يجب  )ب( 
البطاقة، وأن يمتنع عن اإلفصاح عن رقم التعريف الشخصي أو رقم التعريف الشخصي 

الهاتفي إلى أّي طرف.

قدت 
ُ

يجب على حامل البطاقة، في أقرب وقت ممكن، إبالغ البنك دون أّي تأخير، إذا ف )جـ( 
الشخصي  التعريف  رقم  أو  الشخصي  التعريف  رقم  أصبح  إذا  أو  بطاقة،  أّي  ُسرقت  أو 
 إلى أّي شخص آخر غير حامل البطاقة أو حامل البطاقة التابعة؛  وإبالغ 

ً
الهاتفي معروفا

البنك، في أقرب وقت ممكن، ودون تأخير، إذا كانت البطاقة أو رقم التعريف الشخصي أو 
 إلى شرطة 

ً
رقم التعريف الشخصي الهاتفي معّرضة إلساءة االستخدام ، وأْن يقّدم بالغا

 لحين إرسال إشعار آخر 
ً
 للبنك أن يوقف استخدام البطاقة مؤقتا

ّ
ُعمان السلطانية . ويحق

، بل يجب 
ً
إلى حامل البطاقة ويجب عدم استخدام البطاقة في حال العثور عليها الحقا

 بعد تمزيقها إلى قطعتين بما فيها الشريط المغناطيسي.
ً
إعادتها إلى البنك فورا

يجب على حامل البطاقة، بدون اإلخالل بالتزام حاملي البطاقات في اإلبالغ عن البطاقة  )د( 
 أو عن طريق 

ً
البنك كتابيا التي أسيئ استخدامها، إشعار  أو  المسروقة  أو  المفقودة 

خدمة الهاتف المصرفية عن أي فقدان أو سرقة للبطاقة، أو رقم التعريف الشخصي 
البنك   بعد السرقة أو الفقدان ويتعّين على 

ً
التعريف الشخصي، فورا الهاتفي أو رقم 

اتخاذ التدابير الالزمة، بحسن نّية، لمنع استخدام البطاقة فور استالمه هذا اإلشعار ولكن 
لن يتحّمل البنك أّي مسؤولّية إذا لم يستلم  اإلشعار الكتابي.

بديلة  بطاقة  إصدار  المقررة،  الرسوم  استيفاء  تقديره، وبعد  لمطلق   
ً
للبنك، وفقا  

ّ
يحق )هـ( 

عن أّي بطاقة مفقودة أو مسروقة، أو يطلب من حامل البطاقة وضع رقم تعريف 
 لهذه الشروط واألحكام، أو أّي 

ً
شخصي أو رقم تعريف شخصي هاتفي جديد وفقا

شروط أخرى يقّررها البنك.

المسؤولية عن االستخدام غير المصرح به للبطاقة   10-17

 لهذا البند )17(، عن أّية خسائر تنشأ عن استخدام أّي 
ً
، وفقا

ً
يكون حامل البطاقة مسؤوال )أ( 

بطاقة أو رقم التعريف الشخصي الهاتفي أو رقم التعريف الشخصي من أّي شخص غير 
 عن فقدان أو سرقة البطاقة أو رقم التعريف الهاتفي 

ً
مصّرح له قبل تلقي البنك إشعارا

 عن كافة خسائر البنك الناشئة 
ً
أو رقم التعريف الشخصي ويكون حامل البطاقة مسؤوال

عن استخدام أّي بطاقة من أّي شخص يمتلك حيازة البطاقة بموافقة حامل البطاقة، 
.
ً
أو  إذا كان حامل البطاقة مهمال

يجب على حامل البطاقة مساعدة البنك أو وكيله في التحقيق في فقدان أو سرقة  )ب( 
التعريف  التعريف الشخصي أو رقم  البطاقة، أو اإلفصاح عن رقم  أو إساءة استخدام 
الشخصي الهاتفي واسترداد البطاقة. يوافق حامل البطاقة على  اإلفصاح إلى  الوكالء 

عن أّية بيانات بشأن الحساب فيما يتصل بهذا التحقيق أو االسترداد.

البيانات  11-17

استخدام هذه  ويمكن  الحساب،  المعامالت في  حول  معينة  بيانات  تحليل  للبنك  يجوز  )أ( 
البيانات إلخبار حامل البطاقة عن المنتجات والخدمات والمزايا التي قد تكون مناسبة لحامل 

البطاقة.

 للبنك مراقبة وتسجيل مكالمات حامل البطاقة الهاتفية للبنك أو إلى وكيله، و تكون 
ّ

يحق )ب( 
 للبنك.

ً
هذه التسجيالت الهاتفية ُملكا

 في حال أّي تغيير السم حامل البطاقة، 
ً
 فورا

ً
يجب على حامل البطاقة إشعار البنك كتابيا )جـ( 

ُيرسل  الذي  والعنوان  المالية،  والظروف  المنزل،  هاتف  أرقام  و/أو  ية  التجار وأعماله 
كشف الحساب عليه.

يصّرح حامل البطاقة للبنك، في الكشف عن أّية بيانات تتعلق بحامل البطاقة، بما في ذلك  )د( 
على سبيل المثال ال الحصر، بيانات حساب حامل البطاقة إلى موظفي البنك، أو وكيله أو 
شركائه أو فروعه أو المحال إليهم من قبله أو وكالئه أو األطراف األخرى المفّوضة من 

قبل البنك.

 للبنك التقاط صورة للعميل واالحتفاظ بها )عن طريق تصوير فوتوغرافي أو تسجيل 
ّ

يحق )هـ( 
عمان  إلى شرطة  الصورة  يقّدم هذه  أن  للبنك   

ّ
ويحق الوسائل(،  من  غيرها  أو  فيديو 

السلطانية، أو البنك المركزي العماني أو غيرها من السلطات في أي وقت بدون أّي 
موافقة من العميل أو  إشعاره في هذا الشأن.

ميزات إضافية  12-17

لألحكام  تخضع  بحيث  البطاقات  لحاملي  مشروعة  إضافية  ميزات  تقديم  للبنك   
ّ

يحق )أ( 
والشروط التي يبلغها البنك إلى حامل البطاقة  من وقت آلخر.

المميزات اإلضافية وتكون    
ّ

للبنك استبدال أو حذف أو تعديل أو تغيير بعض أو كل يجوز  )ب( 
كافة هذه التغييرات نافذة فور إشعار حامل البطاقة بها.

اإلنهاء  13-17

 ألّي من البنك أو حامل البطاقة إنهاء استخدام أو توفير البطاقة والحساب في أي 
ّ

يحق )أ( 
وقت بموجب إشعار كتابي للطرف اآلخر. وإذا مارس أّي طرف حقه في إنهاء استخدام 
أو توفير البطاقة، فيجب إعادة كل البطاقات الصادرة فيما يتعلق بالحساب بعد تمزيقها 

إلى قطعتين بما فيها الشريط المغناطيسي.

 بعد السداد الكامل لكافة الرسوم و االلتزامات  المستحقة على 
ّ
لن ُيغلق الحساب إال )ب( 

الحساب.

على  المستحق  الرصيد  سداد  أو  دفع  طلب  أو  والحساب  البطاقة  إنهاء  للبنك   
ّ

يحق )جـ( 
الشروط  هذه  بموجب  وصالحياته  البنك  حقوق  وبمراعاة  وقت.  أّي  في  الحساب 
المجددة  البطاقات  تقديم  البنك  على  يجب  اإلنهاء،  حين حدوث هذا  وإلى  واألحكام، 

لحامل البطاقة عند انتهاء البطاقة من وقت آلخر.

 على الحساب مقابل 
ّ

 للبنك في حالة  اإلنهاء، إجراء مقاّصة بين أّي رصيد مستحق
ّ

يحق )د( 
أّي مبالغ أو أصول أو أوراق مالية  يملكها حامل البطاقة بحيازة البنك.

البطاقات  كافة  رّد  حتى  وفاته  أو  إفالسه  حالة  في  البطاقة  حامل  التزامات  تستمر  )هـ( 
الصادرة فيما يتعلق بالحساب بعد تمزيقها إلى قطعتين بما فيها الشريط المغناطيسي، 
وحامل  البطاقة  حامل  على  ويجب  بالكامل.  للبنك  المستحقة  المبالغ  جميع  وسداد 
 عن استخدام البطاقة وإعادتها بعد تمزيقها إلى قطعتين 

ً
 فورا

ّ
البطاقة اإلضافي الكف

بما فيها الشريط المغناطيسي.

التعويض  14-17

اليتحمل البنك أية مطالبات ألسداد أي تكاليف أو خسائر أو أضرار أو مصاريف أو غير ذلك  )أ( 
يادة  ز بسبب  أو  طبيعتها   كانت  مهما  األسباب  من  األسباب  كانت  أيا  المطالبات  من 
الحدود القصوى للبطاقات أو بسبب إستخدام أو إساءة اإلستخدام أو اإلحتيال والتزوير 
و اإلهمال أو اإلستخدام الغير قانوني للبطاقة. ولن يكون البنك مسؤوال عن تحت أي 

ظرف من الظروف عن ماسبق ذكره.

يعّوض حامل البطاقة البنك عن أّي مسؤولية أو خسارة أو رسوم أو مطالبة أو ضرر  )ب( 
مباشر أو غير مباشر، أو إجراءات أو تكاليف أو نفقات سواًء كانت قانونية أو غير ذلك، 
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التي قد يتكّبدها البنك بسبب هذه الشروط واألحكام، أو أي إخالل بها، أو بتنفيذ البنك 
حسم جميع 

ُ
لحقوقه على النحو المنصوص عليه في هذه الشروط واألحكام. وقد ت

من  للبنك  السداد  مستحقة  وتكون  الحساب،  من  الشأن  هذا  فى  والنفقات  التكاليف 
 لهذه الشروط واألحكام.

ً
حامل البطاقة وفقا

أحكام عامة  15-17

هذه  تغيير  أو  تعديل  أو  استكمال  في  األوقات  جميع  في  بالحق  البنك  يحتفظ  )أ( 
البنك  به من  البطاقة  حامل  إشعار   فور 

ً
نافذا تغيير  أّي  ويصبح  واألحكام  الشروط 

بأّي وسيلة قد يحّددها البنك، بما في ذلك نشر نسخة محدثة من هذه الشروط 
واألحكام على موقع البنك على اإلنترنت، أو عرض هذه الشروط واألحكام كما تّم 

تعديلها في كل فروع البنك.
ال يحول تنازل البنك، أو اإلخالل بأّي من هذه الشروط واألحكام، دون التطبيق الالحق  )ب( 

 عن أّي تطبيق الحق.
ً
لهذه الشروط واألحكام، وال ُيعّد تنازال

 لهذه الشروط واألحكام 
ً
ُيرسل أّي إشعار صادر من البنك لحاملي البطاقات وفقا )جـ( 

 لما يسمح به القانون.
ً
بأّي وسيلة متاحة للبنك، ووفقا

الشيكات  مقابل  في  البطاقة  معامالت  أولوية  تحديد  في  بالحق  البنك  يحتفظ  )د( 
المقدمة أو أّي ترتيبات أخرى قائمة مع البنك.

)هـ( الخدمات المصرفية عبر الهاتف
التي  )“الخدمة”(  االلكترونية اآلمنة   الهاتفية  المصرفّية  الخدمات  البند على  ينطبق هذا   -18

تسمح للعميل )“المشترك”( تنفيذ المعامالت على الحساب )أو الحسابات(.

المتطلبات  1-18

ألنواع  الخدمة  تقييد   في 
ّ

بالحق البنك  ويحتفظ  لعمالئه،  الخدمة  البنك هذه  يتيح  )أ( 
معينة من الحسابات والعمالء.

قد تطّبق المتطلبات التالية للوصول إلى الخدمة بنجاح: )ب( 
يقوم عميل البنك بالتسجيل في الخدمة عن طريق استكمال وتقديم طلب للبنك   1

للحصول على خدمة الهاتف المصرفية أو بوسائل أخرى،  حسب توجيه البنك.
المشترك في وقت  العميل  إلى  البنك  تعريف خاصة من قبل  تاح وسائل 

ُ
ت   2

التسجيل للحصول على الخدمة أو حسب توجيهات البنك.
توافر الخدمة  2-18

يبذل البنك قصارى جهده لتوفير هذه الخدمة في جميع األوقات. )أ( 
أو  االعتيادية  الصيانة  أعمال  بسبب  آلخر  وقت  من  متوفرة  غير  الخدمة  تكون  قد  )ب( 

اضطرابات أخرى أو أعطال فنية خارجة عن سيطرة البنك.
.،

ً
بعض أنواع المعامالت غير متاح 24 ساعة يوميا )جـ( 

شروط الخدمة  3-18

تغطي هذه الخدمة كافة الحسابات التي يحتفظ بها المشترك أو يطلبها أو يتسّجل  )أ( 
للحصول عليها في المستقبل، وتتعلق: 
بالحسابات باسم المشترك وحده،   1

دار بموجب توقيع منفرد، و 
ُ
الحسابات المشتركة التي ت  2

حسابات بطاقات الصراف اآللي.  3
 للبنك التنفيذ بناًء على التعليمات الهاتفية، دون الحاجة إلى أّي مستند آخر من 

ّ
يحق )ب( 

البنك  قبل  من  التعريف  بوسائل  الخاصة  المعتادة  االختبارات  إجراء  العميل، شريطة 
بدون الحاجة إلى مصادقة كتابية/تأكيد من العميل .

 للعميل إنهاء الخدمة في أّي وقت سواًء بمجملها أو في جزء منها، عن 
ّ

يحق )جـ( 
طريق تقديم إشعار إنهاء كتابي إلى  البنك.

 الختيار البنك:
ً
قد تطبق القيود التالية وفقا )د( 

 للعميل أن يربط بين الحسابات، حيث يكون العميل هو صاحب  أو الموقع 
ّ

ال يحق  1
على أكثر من حساب واحد )أمثال: الحسابات الشخصية(، ما لم يوافق البنك على 

ذلك صراحة.
أيام عمل مصرفية قبل  الفواتير في موعد أقصاه خمسة )5(  أن تسّدد  يجب   2

يخ االستحقاق إلتاحة الوقت الكافي للتنفيذ و/أو استالم المستفيد للدفعة. تار
 عن التالي:

ً
عند تنفيذ دفع الفاتورة، يكون  العميل وحده مسؤوال  3

تزويد البنك بالرقم الصحيح   للعميل/المستهلك /المرجع، وأية تغييرات الحقة، و  -
تسوية أّي اّدعاء أو نزاع قد ينشأ من  المستفيد أو طرف ثالث فيما يتعلق بالفاتورة.  -

ال يوجد أّي التزام على البنك بإشعار العميل إذا لم يتمكن من تنفيذ معاملة لعدم  )هـ( 
كفاية الرصيد في الحساب.

أحكام عامة  4-18

يوافق العميل ويقبل ويقّر  باآلتي: )أ( 
يفّوض العميل البنك، بموجب هذه الشروط واألحكام، بالتسجيل اإللكتروني   1
بين العميل والبنك، سواًء كانت صوتية أو غير ذلك،  ويقر  لجميع االتصاالت 
االتصاالت  هذه  على  إثبات  وسيلة  التسجيالت  لهذه  قبوله  على  ويوافق 

 للبنك وحده؛
ً
في أي إجراءات تحكيم أو نزاع وتبقى  هذه التسجيالت  ملكا

 منه وموافقة على 
ً
يشكل أول استخدام للخدمة من قبل المشترك قبوال  2

االلتزام بهذا االتفاق؛
 لكافة األغراض؛

ً
 قانونا

ً
 وُملزما

ً
يكون سجل البنك للحساب )للحسابات( نهائيا  3

 للبنك استرداد أّي مبلغ مستحق له، بموجب هذه الشروط واألحكام، 
ّ

يحق  4
يق الحسم من الحساب )الحسابات( سواًء كانت الحسابات ترتبط أو ال  عن طر

ترتبط بالخدمة؛
ية   التطبيق من   للبنك فرض رسوم خدمة باألسعار التي قد تكون جار

ّ
يحق  5

 
ّ

وقت آلخر، عن طريق حسم )حسومات( من الحساب. كما يحتفظ البنك بالحق
في مراجعة سعر )أسعار( الخدمة في أّي وقت  مع  إشعار العميل.

 عن أّي أخطاء أو فشل أو عدم تنفيذ للعملية أو الخلل 
ً
البنك ليس مسؤوال  6

من  أسلوب  أو  أخرى،  قناة  أّي  أو  اإللكترونية  المعدات  أو  للهاتف  الفني 
أساليب االتصال.

البنك: )ب( 
أنواع  الخدمة، بما في ذلك استحداث  إلى  بتغيير أو تعديل أو  اضافة  قد يقوم   1
العميل  إشعار  طريق  عن  األمنية  البنكية  اإلجراءات  وتغيير  التعليمات،  من  جديدة 
بمهلة كافية إما على موقع البنك  اإللكتروني أومن خالل خدمة البنك المصرفية 
يد )والتي تشمل الرسائل في كشف الحساب(، أو من  يق البر عبر االنترنت، أو عن طر
 
ً
خالل الخدمة  المصرفية بالهاتف . تطبق هذه التغييرات والتعديالت واإلضافات اعتبارا

يخ المحدد في اإلشعار؛ من التار
 في رفض طلب، أو وقف تقديم الخدمة في مجملها أو 

ّ
بالحق يحتفظ لنفسه   2

وقف جزء من الخدمة بدون إبداء أّي سبب؛
 عن إخفاق أو عدم أداء الخدمة.

ً
لن يكون مسؤوال  3

 عن أّي مطالبات من العميل للحصول على تعويض عن خسارة ربح 
ً
لن يكون مسؤوال  4

يخ استحقاق أو خسارة تبديل عملة، عن أّية معاملة  أو فوات فرصة، أو فوات تار
تتّم من خالل الخدمة، وال أّية نفقات أو تكاليف )ويشمل ذلك دون حصر( أّي رسوم 
إعادة التوصيل أو فقدان إيداعات التي قد يتكبدها المشترك نتيجة  فصل أّي خدمة 

يتعلق بها سداد فاتورة، و
 في رفض أو إلغاء أّية معاملة إذا كانت هذه المعاملة غير مكتملة 

ّ
يكون له الحق  5

يع قانوني أو تنظيمي.  بأّي تشر
ّ

أو متعارضة، أو غير صحيحة، أو تخل
الحماية  5-18

المشترك  العميل  يستخدمها  التي  التعريف  لوسائل  الحصري  المالك  البنك  يعّد  )أ( 
 لهذا االتفاق.

ً
)العمالء/المشتركون( وفقا

يجب على المشترك أن يكون الحارس النهائي لوسائل التعريف هذه،  ويجب عليه أن  )ب( 
يحافظ عليها آمنة، وأْن يتبع التعليمات التي قد يعطيها البنك للمشترك من وقت آلخر.

على خصوصية  والحفاظ  استخدام  الواجبة في  العناية  بذل  المشترك  على  يجب  )جـ( 
رر عنه، وأْن يعّوض البنك 

ّ
ية وسائل التعريف، وعدم التعّرض للبنك ودفع الض وسر

عن أّية مطالبات بالتعويض عن خسائر أو أضرار )سواًء مباشرة أو تبعية(  تنشأ عن 
استخدام المشترك للخدمة.
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من  كل  ويعّد  منفصلة.  تعريف  المشتركة وسائل  الحسابات   طرف في 
ّ

لكل يكون  )د( 
الطلبات/ كافة  عن  والتضامن  بالتكافل  مسؤولين  المشترك  الحساب  أصحاب 

أصحاب  قبل  من  و/أو  بنفسه  كانت  سواء  الحساب  على  تتم  التي  المعامالت 
ين. الحساب المشترك اآلخر

تم  الوسائل قد  المطلوبة عن طريق استخدام هذه  المعامالت  أن  البنك  سيعتبر  )هـ( 
المشترك  ومسؤولية  نفقة  على  بتنفيذها  وسيقوم  المشترك  من  بها  يح  التصر
وحده في حالة عدم إشعار المشترك البنك عن االستخدام غير المصّرح به لوسائل 

التعريف؛  أو عدم  طلب المشترك وقف هذا اإلستخدام..

الكشف  أو  سرقتها  أو  التعريف  لوسائل  فقدانه  حالة  في  المشترك  على  يجب  )و( 
 أو من خالل الخدمة المصرفية 

ً
عنها ألّي طرف آخر، أْن يشعر البنك على الفور، كتابيا

عمان  لشرطة  ير  تقر تقديم  ويجب  اإلفصاح؛  أو  السرقة  أو  بالفقدان  الهاتفية، 
 للبنك وقف الخدمة حتى إرسال إشعار آخر إلى المشترك.

ّ
السلطانية ويحق

إستبعاد المسئولية:  6-18

 عن أّية خسارة أو ضرر ي لحق بالمشترك في الحاالت التالية:
ً
لن يكون البنك مسؤوال )أ( 

عند انتهاء الخدمة أو جزء من الخدمة دون إشعار سابق إلى المشترك.  1
أي سوء استعمال للخدمة من المشترك، حيث يكون إساءة االستخدام راجع   2
لعدم االلتزام باإلجراءات األمنية أو بهذا االتفاق أو أّية إجراءات أمنية أعلمها 

البنك إلى العميل من وقت آلخر.
يد اإللكتروني  البر عند إخفاق المشترك في إبالغ البنك بأّي تغيير في عنوان   3

الخاص به، أو العنوان البريدي وأرقام االتصال، أو مكان إقامته.
يستخدمها  التي  الهاتف  أجهزة  في  خلل  أّي  من  إخفاقات  أو  أخطاء  أّي   4

المشترك.
سيطرة  أو  البنك،  سيطرة  عن  الخارجة  األمور  من  غيره  أو  صناعي  نزاع  أّي   5

وكالئه أو المقاولين  التابعين للبنك.
أّي دفعة خاطئة إلى أّي مستفيد نتيجة خطأ يرتكبه المشترك.  6

أّي تأخير خارج عن سيطرة البنك في دفع مبلغ إلى أّي مستفيد.  7
أّي إخفاق من المشترك في االلتزام بأّي إشعار أو اتصال  من البنك.  8

أّية خسارة تنشأ عن أّية مدفوعات خاطئة، أو أّي تأخير في تحويل األموال من   9
خالل الخدمة إلى أّي مستفيد، والتي قد تنجم عن إنهاء أو تعطيل الخدمة.

عن دقة أّية معامالت قام بها المشترك.  10
أّي إخفاق من جانب البنك في سداد دفعة إلى المستفيد أو تنفيذ تعليمات   11
المشترك، إذا تّم الحجز على الحساب بأمر من المحكمة أو وقف العمل به  أو 

تجميده، ألّي سبب من األسباب.
أّية خسارة أخرى قد تلحق بالمشترك من خالل استخدام هذه الخدمة.  12

اإلنهاء أو التعديالت  7-18

، إلى الحّد الذي يسمح به القانون، بتعديل األحكام والشروط المتعلقة 
ّ

يكون للبنك الحق )أ( 
بالخدمات المصرفية بالهاتف في أّي وقت، بموجب تقديم إشعار  لمدة كافية.

يعتبر البنك أّن االستخدام الالحق للخدمة من المشترك بمثابة قبول المشترك لهذا  )ب( 
 أو عبر اإلنترنت(، 

ً
التغيير، بمجرد إشعار هذا التغيير إلى المشترك )سواًء خطيا

الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت )وـ( 
يحدد هذا البند شروط وأحكام الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت.  -19

 في رفض تقديم الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت إلى أّي عميل بدون 
ّ

يحتفظ البنك بالحق  1-19
إبداء أّي سبب.

عبر  المصرفية  البنك  بخدمات  المرتبطة  التعليمات  ومراعاة  قبول  على  العميل  يوافق   2-19
اإلنترنت.

التي  المالية  المعامالت غير  أو  البنك ألّية معاملة مالية  أّن سجل  العميل على  يوافق   3-19
 على إجراء هذه 

ً
 قاطعا

ً
أجريت من خالل الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت يجب أن تكون دليال

 للعميل في جميع األمور.
ً
المعاملة،  وملزمة قانونا

حسابه  على  المستخدم  ينفذها  التي   العمليات  جميع  قبول  على  العميل  يوافق   4-19
)حساباته( باستخدام الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت.

يحّدده بحسم قيمتها من  الذي  )باألسعار(  بالسعر  استيفاء رسوم خدمة  للبنك   
ّ

يحق  5-19
 للبنك تغيير سعر )أسعار( 

ّ
حساب )حسابات( العميل التي يحّددها البنك من وقت آلخر. ويحق

، وُيعتبر من لم يعترض 
ً
رسوم الخدمة في أي وقت بإرسال إشعار للعميل ولمدة 15 يوما

له  أّي مبلغ مستحق  استرداد  للبنك   
ّ

التعديالت. ويحق  على 
ً
االشعار موافقا خالل مدة 

،بموجب هذه الشروط واألحكام، بحسم القيمة من حساب )حسابات( العميل مع البنك، 
سواًء ارتبطت هذه الحسابات، أو لم ترتبط بخدمات المصرفية عبر اإلنترنت.

البنك  6-19

المصرفية عبر  الخدمات  بتقديم  بأّي واجبات مرتبطة  للقيام  البنك وكالء  يعّين  قد  )أ( 
 له أن يفّوض الوكالء بالصالحّية في أداء أّي وظيفة قد يكون البنك 

ّ
اإلنترنت، ويحق

 بأدائها؛
ً
 أو ملتزما

ً
مخّوال

استحقاق  يخ  بتار الوفاء  في  وكالئه  من  أّي  أخفق  إذا  مسؤولية  أّية  يتحّمل  ال  )ب( 
العطالت  أو  المناطق  بين  التوقيت  فارق  أو  الوقت  ضيق  بسبب  مالّية،  معاملة 

اإلقليمية؛
اإلنترنت  عبر  المصرفية  الخدمات  في  عطل  أو  فشل  عن  مسؤولية  أّية  يتحّمل  ال  )جـ( 

ألسباب خارجة عن سيطرة البنك أو وكالئه؛
المصرفية عبر  الخدمة  البنك من خالل  أّية تعليمات للعميل يستلمها  تنفيذ  يحق له  )د( 
يد اإللكتروني، أو معامالت مالّية أو معامالت  االنترنت، والتي قد تتضمن رسالة بالبر
غير مالّية بدون الحاجة إلى مراجعة العميل وبدون طلب تأكيد كتابي  من العميل. 

 لصالحّيات العميل المصرفّية؛
ً
وتعتبر أّية تعليمات من هذا القبيل قد قّدمت وفقا

ال يتحّمل أّية مسؤولّية عن صّحة أّية معاملة مالّية أو معاملة غير مالّية يقوم بها  )هـ( 
 للعميل المطالبة بأي مبلغ أو إلغاء أو إبطال أّية معاملة مالّية؛

ّ
العميل، ولن يحق

رّد فوري قد  أّية خسارة أو تعويض أو   من وكالئه، عن 
ً
أيا ، أو 

ً
لن يكون مسؤوال )و( 

الدفع بسبب  أمر  تنفيذ  المستفيد، أو لعدم  ينجم عن اإلخفاق في تحديد هوية 
الفقدان او السرقة أو الضياع، أو اإلغفال أو الخطأ، أو التشويه؛

 عن أّية خسارة أو ضرر عندما يستخدم العميل الخدمات المصرفية 
ً
لن يكون مسؤوال )ز( 

عبر اإلنترنت لسداد رسوم للهيئات الخدمّية، وغيرها من المؤّسسات التي تحتفظ 
برقم  البنك  إمداد  )أ(  عن:  وحده  مسئوال  العميل  يكون  البنك.  مع  لها  بترتيبات 
تسوية  )ب(  و  الحقة،  تغييرات  وأية  الصحيح،  المستخدم/المستهلك/المرجع 

الخالفات من أي نوع مع المستفيد؛
أو  أو فوات كسب  الدخل،  أو  الّربح  تعويض عن خسارة في  أّية مطالبات  يقبل  ال  )حـ( 
يخها ألّية معاملة مالية نفذت من خالل الخدمات المصرفية عبر  القيمة التي يرجع تار

اإلنترنت، و
إلغاء أي معاملة مالية أو معامالت غير مالية في  يكون له الحق في رفض أو  )ط( 
يع  حال وجود أي معاملة غير مكتملة، أو متعارضة أو غير صحيحة أو تخل بأي تشر

قانوني أو تنظيمي.
الحساب  في  حاضرة  مبالغ  بتوفر  مشروطة  المالية  )المعامالت(  المعاملة  تنفذ   7-19

)الحسابات( ذات الصلة.

حسابات  بين  والتحويالت  البنك،  لدى  العماني  يال  بالر العميل  حسابات  بين  التحويل  يتم   8-19
العميل في العمالت األجنبية لدى البنك، عند تلقي البنك تعليمات العميل ضمن جداول 

زمنية وردت في التعليمات.

يق  نفذ طلبات الشيكات المقبولة الدفع والشيكات المصرفية وتحويل األموال عن طر
ُ
19-9  ت

البرقيات أوالتلكس أو سويفت الُمستلمة في نهاية الوقت المحدد من يوم العمل، كما 
وردت في تعليمات الطلب في أّي يوم عمل مصرفي، إّما في نفس اليوم أو في 

يوم العمل المصرفي التالي. 

العميل والمستخدم:  10-19

التعريف  رقم  وخاّص،  شخصي  بشكل  بدقة  يحفظا  وأن  ُيفصحا،  لن  هما 
ّ
بأن يؤكدان  )أ( 

ين، و الشخصي أو كلمة السّر، أو رقم تعريف المستخدم لآلخر
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يتعهدان بالتغيير المتكرر لرقم التعريف الشخصي، كلمة السّر، أو رقم تعريف المستخدم  )ب( 
الخاّص بكل منهما، بشكل فوري في حالة االشتباه بتعرض رقم التعريف الشخصي، أو 

كلمة المرور أو تعريف المستخدم للخطر.

 عن أّي سوء استخدام للخدمات المصرفية عبر اإلنترنت:
ً
لن يكون البنك مسؤوال  11-19

إلى  الرجوع  تنفيذ، دون  للبنك   
ّ

غير مرخص، ويحق ثالث  أّي طرف  أو  أّي عميل  من  )أ( 
التعريف  رقم  استخدام   خالل  من  وردت  تعليمات  ألّية  المستخدم،  أو  العميل 
الشخصي  الخاص بالمستخدم أو  العميل أو كلمة المرور أو تعريف المستخدم أو 

العميل
األمنية  لإلجراءات  العميل  مراعاة  لعدم   

ً
راجعا االستخدام  سوء  يكون  عندما  )ب( 

المعقولة، أو هذه الشروط واألحكام، أو أّي إجراءات أمنية محّددة للعميل من 
البنك من وقت آلخر.

الخدمة المصرفية عبر الهاتف الجوال  )ز( 
البنك:  1-20

لالتصاالت ش  ية  القطر العمانية  الشركة  أو  تل  ُعمان  تعيين   في 
ّ

الحق له  سيكون  )أ( 
إطار قواعد ولوائح  تندرج في  أوالسلكية  اتصاالت سلكية  أّي شركة  أو  ع،  م ع 
سلطنة عمان، أو أي وكالة أخرى مناسبة، أو مزود االتصاالت السلكية والالسلكية 
)“وكالة”( لتوفير خدمة الجوال المصرفية للعميل )في “خدمة الهاتف الجوال”(. ولن 
 إذا كان ضمن الدوائر الخلوية للوكالة 

ّ
تكون خدمة الهاتف الجوال متاحة للعميل إال

 من شبكة التجوال الدولي من هذه الوكالة. يكون 
ً
أو في الدوائر التي تشكل جزءا

 عن سداد رسوم البث أو غيرها من الرسوم التي قد تفرض من 
ً
العميل مسؤوال

إرسال  أو  استقبال  بخدمات  الخاصة  الوكالة  وأحكام  لشروط   
ً
وفقا الوكالة،  قبل 

البنك بأّي حال من األحوال معني  الرسائل القصيرة )“الرسائل القصيرة”(،  وال يكون 
بمثل هذه الرسوم؛

بالحسابات  يتعلق  فيما  المسجلين فقط  للمستخدمين  الجوال  الهاتف  يوفر خدمة  )ب( 
 فيها، وفقا ألّية قوانين مطبقة؛

ً
التي يكون العميل مسجال

يوفر خدمة الهاتف الجوال إلى المشترك   المسّمى من  العميل؛ )جـ( 
خلل  أّي  ناجم من  أو ضرر مباشرة/غير مباشرة  أّية خسارة   عن 

ً
يكون مسؤوال لن  )د( 

أو فشل في خدمة الهاتف الجوال. ويقّر العميل بأّن جودة خدمة الهاتف الجوال 
ومقّدمي  الوكالة  تقدمها  التي  والخدمات  التحتية  والبنية  الربط،  على  يعتمد 

ين المعّينين من جانب البنك، و الخدمات اآلخر
البنك  الجوال على مسؤولية المشترك الذي يقوم بتعويض  الهاتف  يوفر خدمة  )هـ( 

عن أّية خسارة/أضرار ناجمة عن استخدام هذه الخدمة.
من  مكتوب  طلب  على  بناء  قصيرة  نصّية  رسالة  طريق  عن  للعميل  البيانات  البنك  يوفر   2-20

العميل للبنك، يوافق عليه البنك.

 في:
ّ

ويحتفظ البنك بالحق  3-20

وقف خدمة الهاتف الجوال بتقديره المطلق، وبدون إبداء أّي سبب من األسباب؛ )أ( 
خدمة  وأحكام  بشروط  إخالل  أّي  وجود  حال  في  الجوال  الهاتف  خدمة  وقف  )ب( 

الهاتف الجّوال من قبل العميل أو األطراف األخرى  بهذا الحساب؛
تعديل الشروط واألحكام الواردة بهذا االتفاق في أّي وقت بعد إشعار العميل  )جـ( 
وتطّبق   ،

ً
ضمنا  

ً
موافقا االشعار  مدة  خالل  يعترض  لم  من  وُيعتبر  يوم.   15 لمدة 

عندئذ هذه الشروط واألحكام المعدلة، وتكون ُملزمة للعميل؛
فرض رسوم خدمة في أّي وقت بتقديره المطلق، وبعد إشعار العميل؛ )د( 

ية،. )هـ( إرسال رسائل عامة أو  ترويجية أو إعالمية إلى العميل مع مراعاة القوانين السار
 عن إخفاق خدمة الهاتف الجّوال نتيجة لعوامل خارجة عن نطاق 

ً
لن يكون البنك مسؤوال  4-20

سيطرته.

العميل:   5-20

البيانات الواردة في استمارة الطلب مثل: رقم   في حالة أّي تغيير في 
ً
يبلغ البنك فورا )أ( 

 على تقديم أّية 
ً
الهاتف المحمول وتفاصيل الحساب، وما إلى ذلك. ويوافق العميل أيضا

بيانات إضافية يطلبها البنك من وقت آلخر لغرض توفير الخدمات للعميل؛

يقبل أّن كل رسالة من الرسائل النصّية القصيرة قد تحتوي على معلومات تتعلق بحساب  )ب( 
الرغم من عدم  بيانات الحساب ذي الصلة على  البنك بإرسال  العميل. ويفّوض العميل 
طلبه هذا على وجه التحديد، إذا كان البنك يرى أّن هذا مناسب. ويقّر العميل أّن الرسائل 
البيانات  أرسلت هذه  وإذا   ية  بيانات سر على  تحتوي  إليه قد  الُمرسلة  القصيرة  النصّية 
 بأّي حال من 

ً
ية لشخص آخر بدون وجود أّي خطأ من البنك، فلن يكون البنك مسؤوال السّر

األحوال، و

من  أّي  حصول  ويمكن  مختلفة،  أماكن  في  ينها  تخز و/أو  البيانات  كافة  بإرسال  يقبل  )جـ( 
 لتقديم أّي بيانات أو 

ً
موظفي البنك والشركات التابعة له عليها. ويكون البنك مفّوضا

تفاصيل تتعلق بالعميل أو الحساب إلى  الوكالة أو أي من مقّدمي الخدمات بقدر ما هو 
ضروري لتنفيذ أّي من الخدمات.

أحكام متنوعة )ح( 
اإلفصاح  -21

السلطاني  المرسوم  بموجب  )الصادر  البنوك  قانون  من  )ج(   70 المادة  ألحكام   
ً
وفقا  1-21

البنك  يفصح  أْن  االتفاق  هذا  بموجب  للنقض،  قابل  غير  بشكل  العميل،  يوافق   ،)00/114
و/أو  بحساباته  و/أو  بالعميل  تتعلق  التي  المعلومات  أو  التفاصيل  أو  البيانات  تلك  عن 
 
ً
معامالت العميل مع البنك أو الشركات التابعة له وفروعه، بتقدير البنك المطلق، وطبقا

 )بما في ذلك لغرض منع الخداع، والتدقيق وتحصيل الديون(  
ً
 أو مطلوبا

ً
يا لما يقّدره ضرور

ألشخاص بما في ذلك، دون حصر، الشركات التابعة وفروع البنوك األخرى والمؤّسسات 
ين المهنيين والمحاكم. والدوائر الحكومية والهيئات التنظيمية، والمستشار

 للبنك التحويل أو التعاقد من 
ّ

ه يحق
ّ
ويوافق العميل، موافقة غير قابلة للنقض، على أن  2-21

 
ّ

الباطن، لتوفير أّي جزء من الخدمات المقدمة إلى العميل، إلى أّي طرف  ثالث. ويظل
رر الذي  يلحق بالعميل 

ّ
 تجاه العميل عن أّية خسارة قابلة لالسترداد أو الض

ً
البنك مسؤوال

يحافظ   أن  يطلب  وسوف  الثالث،  الطرف  هذا  يسّببه  تقصير   أو  إهمال  أو  إخالل  نتيجة 
ّية أّي من هذه البيانات بنفس القدر المطلوب من البنك. الطرف الثالث على سر

أّية مبالغ باسم  صرف 
ُ
ت في حالة وفاة أحد العمالء األفراد، يجب تجميد الحساب ولن    3-21

وتنحصر  المختصة،  المحكمة  من   
ً
رسمّيا  

ً
أمرا البنك  تلقي  بعد   

ّ
إال المتوفي  العميل 

يخ  إشعاره بخبر الوفاة. مسؤولّية البنك فقط من تار

 قد يعتمده البنك من وقت آلخر( بتوقيع والده 
ً
ّصر )وفقا لما

ُ
يجوز للبنك فتح حسابات للق  4-21

الحساب  إدارة  للقاصر   
ّ

يحق وحينئذ  الّرشد،  سّن  القاصر  بلوغ  لحين  القانوني،  الوصّي  أو 
الحصول على قرار أو حكم من  بّد من  الوصاية، ال  لصالحه. في حالة وجود قاصر تحت 

المحكمة المختصة لرفع الوصاية لتمكينه من إدارة الحساب .

إقفال الحساب  -22
 للبنك، في أّي وقت وبتقديره المطلق، إقفال أّي حساب، وذلك بعد اشعار العميل 

ّ
يحق  1-22

البنك  ، ويطلب 
ً
 ضمنا

ً
االشعار موافقا يعترض خالل مدة  لم  وُيعتبر من   .

ً
يوما  15 لمدة 

 ودون إبداء أّي سبب من األسباب، ودون تحّمل أّي مسؤولّية 
ً
تسوية الحساب فورا

عن هذا اإلجراء.

 البنك المذكور أعاله، إقفال الحساب إذا أصدر العميل 
ّ

 للبنك، مع عدم اإلخالل بحق
ّ

يحق  2-22
 من متطلبات 

ّ
أّية شيكات بدون رصيد كاٍف في الحساب، أو إذا كان رصيد الحساب أقل

بعد  ُعمان من وقت آلخر،  المركزي في  البنك  يحّدده  الحساب، كما  لرصيد  األدنى  الحّد 
.
ً
 ضمنا

ً
اشعار العميل لمدة 15 يوم. وُيعتبر من لم يعترض خالل مدة االشعار موافقا

يجب على العميل، عند إغالق الحساب، رّد أّي من الشيكات غير المستخدمة المتعلقة   3-22
الحساب  في  رصيد  أّي  برّد  العميل  تجاه  مسؤوليته  البنك  وُيخلي  البنك  إلى  بالحساب 
يتعلق  البنك فيما  يتكّبدها  التي  النفقات  أّي رسوم ومصاريف وغيرها من  بعد حسم 
بإغالق حساب العميل. إذا لم يستلم العميل هذه المبالغ في غضون سبعمائة وثالثين 
ية  حّول هذه المبالغ إلى جهات خير

ُ
يخ إرسال إشعار التحصيل للعميل، ت  من تار

ً
)730( يوما

دفع إلى العميل إذا طالب بها في أّي وقت قبل انتهاء هذه 
ُ
يختارها البنك، على أن  ت

المدة وُيرسل  هذا اإلشعار إلى آخر عنوان بريدي مسّجل لدى البنك، مع افتراض تسليم 
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 للعميل المطالبة بهذه 
ّ

اإلشعار في موعد أقصاه خمسة )5( أيام بعد ذلك. ولن يحق
المبالغ بعد انقضاء فترة التعليق هذه. ويجب على العميل في حال وجود رصيد مدين 
في الحساب، أن يسّدد المبلغ المستحق على الفور إلى البنك عند تلقيه إشعار إغالق 

الحساب من البنك.

الحسابات موقوفة النشاط  -23
لم  إذا  نشط،  غير  التوفير  حساب  أو  الجاري  الحساب  أّن  المطلق،  بتقديره  البنك،  يعتبر   1-23
 
ً
 ميالديا

ً
ين )24( شهرا تحصل أّية معامالت مالية على حساب العميل مدة أربعة وعشر

 
ً
 في إغالق أّي حساب غير نشط والتصّرف بأّي رصيد وفقا

ّ
متوالية. ويحتفظ البنك بالحق

ية  من وقت آلخر. يعات المعمول بها والسار للتشر

ما لم يتفق على خالف ذلك من قبل البنك:  

يها  ال يسمح بإجراء أّي معامالت مالّية على حساب غير نشط ، عدا تلك التي ُيجر )أ( 
البنك ، و

ال يجوز إعادة تفعيل حساب غير نشط بدون التواصل بين البنك والعميل على نحو  )ب( 
مرض  للبنك من جميع النواحي، وتقديم جميع الوثائق الالزمة التي يطلبها البنك.

ُيخلي  البنك مسؤوليته تجاه العميل، عند إغالق حساب العميل، من خالل إصدار وإرسال   2-23
شيك مقبول الدفع إلى العميل برصيد حساب العميل بعد حسم أّي رسوم، ومصاريف 
، يجب على العميل 

ً
وغيرها من النفقات التي تكّبدها البنك. إذا كان رصيد الحساب مدينا

سداد المبلغ القائم  على الفور إلى البنك، عند تلقيه إشعار إقفال الحساب من البنك.

اإلفصاح عن الطرف ذي الصلة   -24
24-1  ويعّرف طرف ذي الصلة على النحو التالي:

 
ً
يخ المعاملة أو اإلجراء( مساهما الشخص الذي )أو الذي كان خالل 12 شهرا قبل تار أ( 

يملك ما ال يقل عن 5٪ من األسهم العادية للبنك ، أو
العضو في  اإلجراء(  أو  المعاملة  يخ  تار الذي كان خالل 12 شهرا قبل  )أو  الشخص  ب( 

مجلس إدارة البنك أو مدير إحدى الشركات التابعة للبنك، أو
يخ المعاملة أو اإلجراء( العضو في لجنة  الشخص )أو الذي كان خالل 12 شهرا قبل تار ج( 
الشركات  أّي من  التنفيذية في  اإلدارة  أو  اإلدارة  لجان  العضو في  أو  البنك  إدارة 

التابعة للبنك ، أو
ين في الفقرة )أ( أو )ب(، أو )ج(؛ أو أّي كيان تحت سيطرة أّي فرد من المذكور د( 

أّي  شريك لطرف ذي صلة في الفقرة )أ( أو )ب( أو )ج(، أو )د(. هـ( 
عليه، بشكل  أو مسيطر  ُيسيطر  آخر  أّي طرف  البنك،  إلى  بالنسبة  تعني  التابعة  الشركة   2-24

مباشر أو غير مباشر، أو تحت سيطرة مشتركة مع البنك.

شريك يعني  3-24

بالنسبة لمساهم رئيسي أو مدير، أو عضو في لجنة إدارة البنك أو شركة تابعة حسب    ) 1
التعريف الوارد في الفقرة )ج( من تعريف األطراف ذات العالقة، الفرد الذي هو:

:  األبوان أو األخ أو األخت أو الزوج أو االبن أو البنت )عائلة الفرد(؛
ً
أوال

أّي  شركة يسيطر عليها فرد أو أفراد العائلة مع الغير  :
ً
ثانيا

غير  أو  مباشر  بشكل  يسيطر  آخر  طرف  أّي   ، المشاركين  المساهمين  إلى  بالنسبة   )2
مباشر، أو ُيسيطر عليه، أو تحت السيطرة المشتركة مع المساهم الرئيسي.

سيطرة تعني أّن الشخص يمتلك، مباشرة أو غير مباشرة، القدرة على توجيه أو التسّبب   4-24
في توجيه إدارة وسياسات الطرف اآلخر، سواًء من خالل تملك حصص التصويت، بموجب 

 لذلك.
ً
عقد أو غير ذلك، ويتّم تفسير “يسيطر” و “ومسيطر عليه” وفقا

  ذا صلة بالبنك، خالل مدة تعامله مع البنك.
ً
يبلغ العميل البنك إذا كان طرفا  5-24

يحتفظ البنك بحقه في طلب بيانات إضافية من العميل، والتي يعتقد البنك أنها مطلوبة،   6-24
  ذا صلة مع البنك.

ً
من أجل تحديد إذا كان العميل طرفا

 للبنك، حسب تقديره المطلق، رفض أّي طلبات من العميل إذا كان يعتقد على نحو 
ّ

يحق  7-24
 ذا صلة.

ً
معقول أّن العميل ُيعّد طرفا

البنك غير مفوض إلخراج الزكاة، ألّن المودعين مسؤولين عن إخراج زكاتهم.  8-24

عدم التنازل  -25
إذا لم يقم البنك في أّي وقت بممارسة  التنفيذ الكامل ألّي بند، أو التزام منصوص   1-25
ر البنك في تنفيذها، فال ُيفسر هذا على أنه  

ّ
عليه في هذه الشروط واألحكام، أو إذا تأخ

تنازل عن حقه أو تركه  التنفيذ الكامل في وقت الحق.

بيانات العميل  -26
ورقة  أو  شهادة  أّية  وتعّد  وُملزمة.  نهائية  البنك  وحسابات  وسجالت  دفاتر  تكون   1-26
مطبوعة أو كشف حساب صادر عن البنك بمثابة أدلة نهائية وحاسمة في مواجهة 

العميل إلثبات صّحة أّي إجراءات قانونية، أو غير ذلك.

 للبنك تسجيل المكالمات الهاتفية، الصادرة والواردة، 
ّ

يقر العميل ويوافق على أنه يحق  2-26
بغرض حماية مصلحة العميل والبنك.

به  الخاصة  البيانات  يحتفظ وينقل وُيعالج ويخزن  البنك قد  أّن  العميل ويوافق على  يقّر   3-26
ذلك  في  )بما  أخرى  وسائل  أو  ميكروفيلم  على   

ً
إلكترونيا والسجالت  والمعلومات 

أّن  على  كذلك  ويوافق  عمان(،  سلطنة  خارج  البيانات  وقواعد  المعالجة  مراكز  في 
الكمبيوتر والصور  الرسائل والبرقيات والتلكسات والفاكسات والميكروفيلم ومطبوعات 
أو  أو سجالته  دفاتره  أو  ملفاته  البنك من  قبل  من  إرفاقها  يتم  قد  التي  واألشرطة، 

 على صّحة مضمونها.
ً
 قاطعا

ً
الحسابات، تشكل دليال

من  ثالث  طرف  أّي  خدمات  من  االستفادة  للبنك   
ّ

يحق أنه  على  ويوافق  العميل  ويقّر   4-26
 له الدخول على دفاتر وسجالت البنك بما في 

ّ
مقّدمي الخدمات، وأّن  الطرف الثالث يحق

ذلك البيانت عن العميل والحساب.

 على اإلفصاح واإلبالغ من البنك، و/أو مسؤوليه و/أو موظفيه 
ً
يوافق العميل نهائيا  5-26

و/أو وكالئه ، عن أّي بيانات تتعلق بالعميل وعالقة الحساب مع البنك )بما في ذلك 
يخ الحساب وغيرها من البيانات ذات الصلة  دون حصر األرصدة، واإليداعات لدى البنك، وتار
تقديرهم  حسب  وكالئه،  و/أو  موظفيه  و/أو  البنك  يعتقده  لما   

ً
ووفقا بالعميل(، 

، لكل من: 
ً
المطلق مناسبا

المملوكة  به والشركات  الخاصة  التمثيل  أو أي من مكاتب  للبنك  الرئيسي  المكتب  )أ( 
وأّي مؤّسسات  قضائية  أّي سلطة  الموجودة في  والفروع  التابعة  والشركات 

ذات صلة بالبنك ؛
مقّدمي الخدمات، بما في ذلك األشخاص من شركات خارجية عّينهم البنك  لتأدية  )ب( 
أو  للبنك  ية  التجار األعمال  من  أّي  تنفيذ  في  بالبنك،  المرتبطة  التشغيلية  الوظائف 
العمليات )بما في ذلك دون حصر مزودي جهاز الصراف اآللي أو غيرها( داخل أو 

خارج ُعمان ويلتزمون بالحفاظ على  خصوصّية معامالت البنك؛
أّي محال إليه )إليهم( فعلي أو محتمل أو اليهم ألّي من حقوق أو التزامات البنك؛ )جـ( 

أّي ضامن أو طرف ثالث راهن أو مزّود ضمانات؛ )د( 
في الرّد على أّي طلب طرف ثالث للحصول على معلومات؛ )هـ( 

للبنك أو  ين يعملون  ين فنّيين آخر ين قانونّيين أو محاسبين أو مستشار أّي مستشار )و( 
وكالء عنه ومقاولين مستقلين ؛

سلطة  أّي  في  حكومية  أو  رقابية  سلطة  أو  تنظيمية،  أو   مالّية  مؤّسسة  أّي  )ز( 
قضائية، و / أو

ين( يعتبر البنك أنه من مصلحته إجراء هذا اإلفصاح. أّي شخص آخر )أشخاص آخر )ح( 
 في رفع أّية مطالبة ضد البنك عن 

ّ
ولن يقيم العميل أّية مطالبة، ويتنازل عن أّي حق  

أّي ضرر أو خسارة أو إصابة أو إّدعاء نتيجة مثل هذا اإلفصاح أو اإلبالغ.

القوة القاهرة  -27
يحتفظ  الذي  الفرع  السداد في  إلى  البنك  لدى  مبالغ مودعة  أّي  بسداد  االلتزام  يقتصر   1-27
القيود  بسبب  السداد  في  الفرع  قدرة  عدم  عن   

ً
مسؤوال البنك  يكون  ولن  بالحساب، 

الشغب  اإللزامية، وأعمال  الشراء والتحويالت  أو طلبات  التبديل  أو  التحويل  المفروضة على 
والحرب أو الحروب األهلية أو ألسباب مماثلة أخرى خارجة عن إرادة البنك. ولن يتحّمل، في 
هذه الحالة، أّي مكتب آخر أو فرع، أو شركة مملوكة أو تابعة للبنك، أّي مسؤولية أو التزام 

تجاه العميل مع بقاء ذمة البنك مشغولة بمبالغ الحساب الجاري حتى يستلمها صاحبها
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28-  اإلشعارات
رسل 

ُ
ت مراسلة  أو  اشعاراشعار  أّي  ُيعتبر  االتفاق،  هذا  في  خالفه  على  ُينّص  لم  ما   1-28

النحو  على  ُسلمت  قد  الحساب،  فتح  نموذج  المذكور في  العنوان  على  العميل  إلى 
 
ً
يخ اإلرسال ولن يكون البنك مسؤوال المطلوب إلى العميل، بعد سبعة )7( أيام من تار

 
ّ
 للبنك إال

ً
يد. لن يكون أّي إشعار تغيير في عنوان العميل ُملزما عن أّي تأخير أو فقدان بالبر

بعد تعديل سجالت البنك.

حيث يتعّين على البنك إرسال إشعار للعميل بموجب هذه الشروط واألحكام، ُيعتبر هذا   2-28
الموقع  في  أو  البنك  فروع  في  عرضه  تّم  إذا  العميل  على   

ً
وُملزما  

ً
صحيحا اإلشعار 

يق الرسائل النصّية القصيرة  اإللكتروني للبنك عندما يكون االشعار عاما، أو أرسلت عن طر
يد أو بالفاكس أو في  كشوف حساب العميل أو من خالل الوسائل اإللكترونية  أو بالبر

األخرى.

متطلبات الشريعة  -29
يعة  يقّر العميل ويوافق على أّن هذه الشروط واألحكام تخضع ألحكام وقواعد الشر  1-29

اإلسالمية كما يتّم تطبيقها وتفسيرها من هيئة الرقابة الشرعية للبنك من وقت آلخر.

األموال المشروعة   -30
يحق للبنك تجميد أي أموال في الحساب أو اتخاذ إجراءات أخرى الزمة إذا كان البنك يعتقد   1-30
عن  ناشئة  أو  غير مشروعة  أخرى  خالل وسائل  من  األموال  على  الحصول  تم  قد  أنه 
المعامالت غير قانونية. يكون الحكم للبنك في هذا الشأن نهائيا من كافة النواحي ويجوز 
للبنك أن يبلغ أيضا عن أي غسيل لألموال و/أو معامالت غير قانونية و/أو مشبوهة 
في الحساب إلى السلطات في سلطنة عمان أو في الخارج. ويجب على البنك مراعاة 
بها وتنطبق عليه من وقت  المعمول  األموال واللوائح  جميع قوانين مكافحة غسيل 
آلخر، وربما يطلب وفقا لتقديره الحصول على تفاصيل إضافية أو معلومات عن العميل 
و/أو الحسابات وتقديمها إلى السلطات التنظيمية المعنية. ال يتحمل البنك أي مسئولية 
عن تأخر تنفيذ المعامالت إذا لم يتم توفير المعلومات المطلوبة من قبل العميل في 

الوقت المناسب.

القانون الحاكم واالختصاص القضائي  -31
 لقوانين سلطنة ُعمان بما ال يتعارض مع 

ً
فّسر وفقا

ُ
تخضع هذه الشروط واألحكام وت  1-31

الختصاص  خضوعه  على  االتفاق  هذا  بموجب   
ً
نهائيا العميل  ويوافق  يعة.  الشر أحكام 

ير في أّي دعوى، أو إجراءات قضائية لتسوية أّي نزاع  محاكم مسقط للّسماع والتقر
قد ينشأ عن هذه الشروط واألحكام، أو فيما يتعلق بها.

اإلجراءات  اتخاذ  في  البنك   
ّ

حق من  مسقط  لمحاكم  عليه  المتفق  االختصاص  يحّد  ال   2-31
القانونية ضّد العميل في أّي محكمة أخرى ذات اختصاص.
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