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          :يخ التار
مالحظة: الرجاء تعبئة هذا الطلب بخط واضح والتوقيع في الفراغ المخصص لذلك.

البيانات الشخصية
اسم العميل : ___________________________________________________________________________________________________________________ رقم العميل: __________________________________________________ 

 غير ذلك: __________________________  عدد المعالين: _______________________   متزوج     أعزب   الحالة اإلجتماعية:  

  غير ذلك: _______________________       خريج جامعي           دراسات عليا      طالب جامعي  المستوى التعليمي:  

  غير ذلك: ____________________    ر من صاحب العمل 
ّ

  موف   مع الوالدين    مستأجر            ملك            السكن:          

بيانات التمويل

الغرض من التمويل:        مرابحة بضائع                 مرابحة سلع                إجارة خدمات
مبلغ التمويل: _________________________________________________     نسبة الربح ٪: ____________________________________________________    عدد األقساط: ________________________________________________
الدفعات الشهرية)مبدئي(: ___________________________________________________________________       رسوم االجراءات: _________________________________________________________________________________

يخ استالم الراتب: _______________________________________________________ من كل شهر  الدخل الشهري: _________________________________________________________________________________ تار
طريقة الدفع:  التعليمات الدائمة

                                :رقم الحساب

العالقات المصرفية

العالقة منذ نوع الحسابرقم الحساباسم البنك
) شهر/ سنة(

القسط الشهريالمبلغ المتبقيالبنكنوع االلتزام

تمويل شخصي

تمويل السيارات

بطاقة ائتمان

تمويل منزلي

التزامات أخرى )تشمل الضمانات تجاه 
االطراف األخرى(

المجموع

أشخاص يمكن الرجوع إليهم
في الموطن األصلي )لغير الُعمانيين(في سلطنة عمان                               

اإلسم: _____________________________________________________________________________________________

صلة القرابة: _______________________________________________________________________________________

جهة العمل: _______________________________________________________________________________________

العنوان: ____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

رقم هاتف المكتب: _____________________________________________________________________________

رقم الهاتف النقال: ______________________________________________________________________________

اإلسم: _____________________________________________________________________________________________

صلة القرابة: _______________________________________________________________________________________

جهة العمل: _______________________________________________________________________________________

العنوان: ____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

رقم هاتف المكتب: _____________________________________________________________________________

رقم الهاتف النقال: ______________________________________________________________________________

مرابحة/إجارة خدمات )طلب تمويل شخصي(
يوم                         شهر                                         سنة
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يوم                         شهر                                         سنة

تعهد بالشراء/االستئجار
يطلب مقدم الطلب من البنك أن يقوم بشراء البضائع/الخدمات ليتم بيعها/ تأجيرها فيما بعد إلى مقدم الطلب وحينما يقوم البنك بإعالم مقدم الطلب بأنه )البنك( قد أصبح مالك البضائع/الخدمات،   -1
 لبنود عقد تمويل البضائع »المرابحة«/عقد تمويل 

ً
 وفقا

ً
 بصفة نهائية وبدون قيد أو شرط بشراء/استئجار البضائع/الخدمات من البنك بإسم مقدم الطلب شخصيا

ً
يكون مقدم الطلب بموجب ذلك ملتزما

إجارة الخدمات »إجارة«.

ال يشتري البنك البضائع/الخدمات إذا أخفق مقدم الطلب في استيفاء كافة الشروط السابقة لعقد تمويل البضائع »المرابحة«/ عقد تمويل إجارة الخدمات »إجارة« أو إهمال من مقدم الطلب في   -2
القيام بأي التزام آخر ورد نصه في العقد.

إن البنود المستخدمة في هذا التعهد بالشراء يجب أن تحمل نفس المعنى الذي تحمله تلك البنود الواردة في عقد تمويل المرابحة/عقد تمويل إجارة.  -3

الموافقة واإلقرار
أوافق أنا/نوافق نحن بأن المعلومات الموضحة أعاله هي صحيحة وكاملة ، وإنني / إننا قد تسلمت/ تسلمنا بنود وشروط البنك العامة لعملية الحسابات والخدمات المصرفية اإللكترونية وتلك الشروط   .1
المعينة القابلة للتطبيق والخاصة بنوع الحساب/ التمويل الذي تم اختياره بواسطتي أنا/ بواسطتنا نحن ، إنني أدرك/إننا ندرك ونوافق بوضوح ونقبل أن نكون مقيدين بها سواء وردت باللغة العربية أو  

ية ، إنني سأقوم / إننا سنقوم بالتأكيد على أن كافة التحويالت المالية المتوقعة المحولة من الخارج لحسابي/ لحسابنا ستكون مطابقة لشروط البنك المركزي الُعماني. اإلنجليز

 وبدون شرط أو قيد بالقيام باآلتي:
ً
بهذا التزم نهائيا  .2

في حالة إذا كان طلب الشراء يعتمد على تحويل الراتب ومكافأة نهاية الخدمة: أ- 

 ومباشرة من صاحب العمل إلى رقم حسابي )حساب البنك( المحتفظ به لدى بنك نزوى )البنك( إلى أن يتم تسديد كافة األموال المستحقة للبنك، و
ً
يا استمر في تحويل راتبي شهر  )1

يخ استئنافي للعمل لدى صاحب عمل  أقوم بإعالم البنك مباشرة اذا تركت عملي الحالي أو تقاعدت و أقوم بتزويد البنك برسالة تحويل راتب جديدة في موعد أقصاه خمسة أيام عمل من تار  )2
 ومباشرة من صاحب العمل الجديد إلى حساب البنك المحتفظ به لدى البنك إلى أن يتم تسديد كافة األموال المستحقة للبنك، 

ً
يا يز االلتزام باالستمرار في تحويل راتبي شهر جديد، وأقوم بتعز

 يؤدي إلى إخاللي بسداد األقساط في موعدها.
ً
 مشروعا

ً
و في كل االحوال ال يعتبر ترك العمل سببا

سداد، وذلك قبل أو عند وقوع أي من األحداث أدناه، جميع األموال المدين بها للبنك في حالة حدوث ما يلي : ب- 

لم أعد أقيم في سلطنة ُعمان، أو  )1

االقامة خارج السلطنة  )2

إنني التحقت بالعمل في شركة ال تقوم بتحويل راتبي مباشرة إلى حساب البنك كما يطلب البنك.  )3

 إلى محاكم السلطنة، اال اذا ارتأى البنك غير ذلك.
ً
 وبدون قيد أو شرط باالحتكام قضائيا

ً
يخضع هذا التعهد ويتم تفسيره بمقتضى قوانين سلطنة ُعمان وبموجب هذا تم القبول نهائيا   .3

 وبدون قيد أو شرط بتنفيذ هذا الحكم.
ً
عالوة على ذلك، إذا تم إثبات حكم قضائي ضدي لصالح البنك، أقر هنا بقبولي نهائيا  .4

إخالء المسؤولية

 ،
ً
 على قبول الطلب. وسيقوم البنك بإبالغي بقراره النهائي بخصوص طلب التمويل الحقا

ً
أقر بأنني على علم تام بأن تقديم المستندات المطلوبة مع استمارة طلب التمويل ال تعني موافقة البنك تلقائيا

 بإبداء األسباب في حالة عدم الموافقة على الطلب.
ً
 أن البنك ليس ملزما

ً
علما

اسم العميل: ______________________________________________________________________________________________     التوقيع: _________________________________________________________________________________________

          :يخ التار

الستخدام البنك فقط

توصية من: رقم العميل: ____________________________________________________________________________________________________ 

التوقيع: ______________________________________________________________________________________________________________________________ الفرع:  _____________________________________________________________________________________________________________ 

اإلسم: ________________________________________________________________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________________________ :DSR/PBO رمز

____________________________________________________________________________________________ :DSR/PBO اسم

__________________________________________________________________________________________ :DSR/PBO توقيع
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