
Preamble 
The Customer would like to deal with Muzn Islamic Banking in regard to  utilizing its banking services. Should there 
be any difference between the Arabic and English texts, the Arabic text shall prevail. The two parties have agreed 
to implement the following general terms & conditions: 

Definitions: 
The following words wherever stated have the meaning assigned to them respectively. The Bank: Muzn Islamic 
Banking licensed Islamic banking window of National Bank of Oman SAOG. The Customer: The Account holder 
(Individual or Commercial) or any person who seeks banking services from the Bank. 
The Banking Transactions: Includes the contracts of opening Current, Savings, Wakala and Flexi Wakala 
Investment Deposit accounts, as well as all other accounts and the banking services customarily rendered by 
the Islamic Banks. 
General Terms & Conditions 

1. Account Opening: 
a. Individual Account can be opened in the name of one person or jointly in the name of two or more persons. 
b.  Account can be opened in the name of the Company upon submission of documentation to the satisfaction 

of the Bank. 
c.  Under Omani law, the Bank must verify the identity of all Customers.  For the Bank to do this, the Customer 

and anyone authorized to act for the Customer must satisfactorily meet the Bank’s Know Your Customer 
Procedures. 

2. Base Number 
The Bank shall assign a base account number for each Customer to proceed with all transactions with the Bank. 
The base account number is used to determine the Customer’s various account types. The Customer may carry 
out all transactions with any of the Bank’s branches.

3. Specimen Signature: 
The specimen signature of the Customer, registered with the Bank, shall be deemed as the basis for dealing with 
the Customer’s accounts and shall remain effective unless amended or cancelled. Such amendment or cancellation 
shall be valid only on the next working day following the day of receipt such instructions by the Bank.

4. Deposits and Withdrawals: 
a.  The Bank will accept the deposit(s) from the Customer in cash or by the customary banking practices. 

Deposits by third party into the Customer’s account may be accepted without any responsibility of the Bank. 
b.  Withdrawal(s) can be made by the Account holder or by an authorized agent who can be appointed after 

completing the required documentation required by the Bank. Cash withdrawals from Saving, Wakala and 
Flexi Wakala accounts shall be done by using the Bank’s forms or the ATM card or subject to the term of 
each account type. As for Current account the cash withdrawing shall be done by using the Bank’s forms or 
cheques issued by the Bank or the ATM card. 

c.	 	Account	holders	who	cannot	sign	their	names	(blind/illiterate	Customers)	shall	produce	a	proper	identification,	
acceptable	to	the	Bank,	to	perform	the	transaction	before	the	concerned	Bank	official	by	using	the	fingerprint	
and	stamp	(if	any)	before	drawing	any	amount	(applicable	to	Individual	Account	only).	For	the	benefit	of	the	
blind/illiterate customers, the Bank will not issue cheque book or ATM Card for them except through an 
authorized agent. 

5. Collections and Remittances: 
a.  Cheques dividend/warrants/ Drafts drawn to the order of depositor or Customer, deposited in the Account 

shall be accepted as Collection items, unless agreed otherwise by the Bank and in accordance with the 
banking practices prevailing at Islamic Banks. The Bank has the right to reject Cheques, Drafts or any other 
instrument(s) drawn to the order of the third party. The Bank maintains the right to debit any account with any 
unpaid and non-collected items in addition to the Bank’s charges, without assuming any responsibility in case 
of non-collection of such items. 

b.  Drawing against cheques under collection shall only be allowed after their actual realization. 
c.  The Bank shall pay the actual value of Inward Telex/SWIFT remittances, Drafts and Bank Cheques received in 

favor of the Customer after deducting the commissions and charges of the Bank as per schedule of charges. 
d.  The Customer agrees that the purchase  of a Draft (in foreign currency) by the Bank issued previously by the 

Bank at the request of the Customer, shall be at the discretion of the Bank and the prevailing exchange rate 
on the day of purchase after deducting the commissions and charges of the Bank. 

e.  The Bank shall credit all the Inward remittances and Drafts of the Customer in the Customer’s accounts in the 
currency of such accounts unless the Bank receives instructions contrary thereto from the Customer, and the 
deposit shall be at the exchange rate prevailing on the same day of deposit. 

f . 
	The	Bank	shall	reserves	the	right	not	to	honor	any	draft	or	transfer	if	the	name	of	the	beneficiary	and/or	his/
her account number or any other information does not match the Bank’s records.

g.  All the transfers effected by the Bank according to the Customer’s instructions shall be at the Customer’s 
expense and responsibility, and the Bank shall not be responsible if the amounts credited to the Customer 
accounts are reduced due to the charges or decline in value and the Bank shall not be responsible if the 
Customer was unable to encash the funds on account of any restrictions issued by the concerned authorities. 

h.  The Bank and its correspondents are not liable for the consequences of any irregularity, delay, mistake, SWIFT, 
RTGS and ACH error, omission or misinterpretation that may arise and form and against any loss which may 
be incurred through its correspondents failing properly to identify the persons named in the instructions face 
of voucher or retain the funds should the Bank or its correspondents deem such retention expedient pending 
information the identify of any person or of the above instructions by a letter or otherwise. 

i.   Should all or any of these transfers be unpaid and refunded to the Bank, the Customer can only claim the 
value thereof at the buying rate of the day when the refund takes place. The refund cannot be affected until 
the	Bank	has	received	definite	advice	from	its	correspondents	that	the	funds	are	unpaid	and	that	the	original	
instructions have been cancelled. 

6. Statements of Accounts/Addresses/Details:
a.  The Customer shall be provided with the advices and statements of account (as per the Customer’s request 

or	the	Bank’s	policy)	and	if	the	Bank	does	not	receive	any	objection	from	the	Customer	within	15	days	(fifteen	
days) from the date of dispatch of Advice for the Statement of Account, then such Statement and Advice shall 
be deemed correct. 

b.  Unless the Customer gives notice in writing, the address set out in the Account Opening Form shall be the 
approved	 address	 for	 dispatching	by	mail	 a	 notice,	 advice	 or	 statement	 of	 account	 or	 notification	 to	 the	
Customer, and the Customer shall inform the Bank in writing in case of a change of any of the Customers’ 
particulars set out in the Account Opening Form. 

c.  The Bank may stop sending the advices or statements of account, if returned twice to the Bank as undelivered. 
d.  The Customer shall have the right to ask for an additional copy of the statement of account at Customer’s own 

expense. 
e.  The Bank reserves the right to destroy any statement not collected by the Customer within 3 months 

7. E-Statement Terms & Conditions:
a.  The Bank has the right, at its sole discretion, to refuse this facility or any other application or stop the 

e-statement Service at any time without any prior notice to the Customer and the Customer will receive only 
paper statements. 

b.  The Bank shall not be liable for any loss incurred or damage suffered by me/us directly or indirectly by reason 
of or in consequence of the e-statement Service. 

c.  In case of no dispute about the contents or any entry in the account within 14 days from the date of receipt 
hence, the records of the Bank shall be conclusive evidence of the correctness of all debits and credits and 
balances of the Account (s)

d.  This e-statement service is provided entirely at the Customer’s  sole risk and in case of disclosure of the 
released statement, the Bank shall not be liable to the Customer  for any direct, indirect, special, incidental or 
consequential loss or damage which may arise in respect of this disclosure and/or delivery of this e-statement 
Service through the email address (es) mentioned in the Account Opening Form. 

e.  The Customer understand that the e-statement Service is free of charge; however the Bank reserves the right 
under	its	sole	discretion	to	charge	for	the	Service	in	the	future	after	prior	notification	to	the	Customer	

Disclaimer: 
The	Bank	will	not	be	liable	for	delayed	e-statements	and	related	messages/notifications,	or	for	the	non-delivery	
of	 e-statements	 in	 complete	 or	 partial	 due	 to	 the	 suppression,	 disruption,	 blocking	or	 filtering	of	 email	 by	 the	
applicant’s internet service provider, email system or any other party. 
The Bank will store a copy of the e-statements transmitted to subscribers for a period of 6 months. 

8. Standing Orders & Instructions by Fax: 
a.  The Bank shall accept to act on the Customer’s instruction for standing orders provided that the Customer 

shall	have	sufficient	balance	in	the	Customer’s	account	on	the	due	date(s)	to	fulfill	such	instructions.	The	Bank	
shall not be responsible for any delay or error in dispatch or by its correspondents who pays the funds. The 
Customer declares that the Bank shall not be liable therefore and the Customer shall indemnify the Bank for 
the losses, damages and expenses incurred by the Bank due the execution of the standing orders given by 
the Customer. 

b.  If the Customer gives the instructions to the Bank by the facsimile or telephone, the Bank shall be entitled to 

مقدمة 
العميــل	يــود	التعامــل	مــن	أجــل	فتــح	حســاب	/	حســابات	لديهــا	وذلــك	باســتخدام	الخدمــات	المصرفيــة	لُمــزن	،	وحيــث	أن	ُمــزن	للصيرفــة	
اإلســامية		قــد	وافقــت	علــى	ذلــك،	فقــد	اتفــق	الطرفــان	علــى	أن	هــذه	الشــروط	واألحــكام	ســيتم	تفســيرها	وفقــا	لبنــود	عقــد	التأســيس	والنظــام	
ــة	الشــرعية	 األساســي	للبنــك	والئحتــه	التنفيذيــة،	وكذلــك	تعليمــات	البنــك	المركــزي	العمانــي،	والفتــاوى	الشــرعية	الصــادرة	مــن	هيئــة	الرقاب
للبنــك.	فــإذا	حــدث	أن	كان	هنالــك	أي	اختــاف	بيــن	النصيــن،	العربــي	واإلنجليــزي،	ســتكون	الســيادة	للنــص	العربــي.	وقــد	اتفــق	الطرفــان	علــى	

تنفيــذ	البنــود	والشــروط	العامــة	التاليــة:

تعريفات
حيثما	وردت	الكلمات	التالية،	فسيكون	لكل	منها	المعنى	المخصص	لها	والموضح	بعدها.	

نافذة	الصيرفة	اإلسامية	المرخصة	للبنك	الوطني	العماني	.		

العميل:	صاحب	الحساب	(سواء	كان	فردًا	أو	مؤسسة	تجارية)	أو	أي	شخص	يبحث	عن	خدمات	مصرفية	من	البنوك.	

المعامــات	المصرفيــة:	تتضمــن	عقــود	فتــح	ودائــع	حســابات	جاريــة،	وحســابات	توفيــر،	ووكالــة	اســتثمارية	ووكالــة	اســتثمارية	مرنــة	باإلضافــة	
إلــى	كافــة	الحســابات	والخدمــات	المصرفيــة	األخــرى	المقدمــة	خصيصــًا	مــن	البنــوك	اإلســامية.		

البنود والشروط: 
فتح	الحساب:	 	.1

يمكن	فتح	حساب	مفرد	باسم	شخص	واحد	أو	حساب	مشترك	باسم	شخصين	أو	أكثر.	 	أ.	

يمكن	فتح	الحساب	باسم	الشركة	بعد	تقديم	كافة	المستندات	المطلوبة	من	البنك.	 	ب.	

بموجــب	القانــون	العمانــي،	يجــب	علــى	البنــك	التحقــق	مــن	هويــة	جميــع	العمــاء.	,	ولكــي	يقــوم	البنــك	بذلــك،	يجــب	علــى	العمــاء	أو	أي	 	ج.	
شــخص	مخــول	للتصــرف	نيابــة	عنــه	أن	يفــي	بجميــع	اجــراءات	البنــك	الخــاص	بالعميــل.	.	

رقم األساس:    .2
ســيقوم	البنــك	بتخصيــص	رقــم	حســاب	أســاس	لــكل	عميــل	إلنجــاز	كافــة	معاماتــه	بالبنــك.	يســتخدم	رقــم	حســاب	األســاس	لتحديــد	مختلــف	

أنــواع	حســابات	العميــل.	يمكــن	للعميــل	القيــام	بتنفيــذ	كافــة	معاماتــه	فــي	كل	فــرع	مــن	فــروع	البنــك	مــن	خــال	هــذا	الحســاب.	

نموذج التوقيع:   .3
يعتبــر	نمــوذج	توقيــع	العميــل،	المســجل	لــدى	البنــك،	أساســًا	للتعامــل	مــع	حســابات	العميــل،	وســيظل	فّعــااًل		مــا	لــم	يتــم	تعديلــه	أو	الغــاؤه.	
يصبــح	مثــل	هــذا	التعديــل	أو	اإللغــاء	ســاريًا	فقــط	فــي	يــوم	العمــل	التالــي	والــذي	يعقــب	اليــوم	الــذي	يقــوم	فيــه	البنــك	باســتام	مثــل	تلــك	

التعليمــات.	

عمليات اإليداع والسحب:  .4
يقبــل	البنــك	ودائــع	مــن	العميــل	فــي	صــورة	نقــد	أو	مــن	خــال	الممارســات	المصرفيــة	العاديــة.	يمكــن	اســتام	ودائــع	مــن	طــرف	ثالــث	 	أ.	

فــي	حســاب	العميــل	دون	تحمــل	البنــك	أي	مســئولية.	

يمكــن	إجــراء	عمليــات	الســحب	مــن	قبــل	صاحــب	الحســاب	أو	أي	وكيــل	مفــوض	يمكــن	تعيينــه	بعــد	إكمــال	المســتندات	الضروريــة	التــي	 	ب.	
يطلبهــا	البنــك.	تتــم	عمليــات	الســحب	النقــدي	مــن	حســابات	التوفيــر،	والوكالــة	االســتثمارية،	والوكالــة	االســتثمارية	المرنــة	باســتخدام	
اســتمارات	البنــك	أو	بطاقــة	الصــراف	اآللــي	أو	وفقــًا	لبنــود	أي	نــوع	مــن	أنــواع	الحســابات.	بالنســبة	للحســاب	الجــاري،	يتــم	ســحب	النقــدي	

باســتخدام	اســتمارات	البنــك	أو	الشــيكات	الصــادرة	مــن	البنــك	أو	مــن	خــال	بطاقــات	الصــراف	اآللــي.	

ينبغــي		علــى	العمــاء	الذيــن	ال	يســتطيعون	التوقيــع	(كالعمــاء	المكفوفيــن	أو		األمييــن	علــى	ســبيل	المثــال)	أن	يقدمــوا	مســتند	إثبــات	 	ج.	
شــخصية	مقبــول	للبنــك،	لتنفيــذ	المعاملــة	أمــام	الموظــف	المعنــي	بالبنــك	وذلــك	باســتخدام	بصمــة	االبهــام	والختــم	(إن	وجــد)	قبــل	
ســحب	أي	مبلــغ	(ينطبــق	ذلــك	علــى	الحســابات	الفرديــة	فقــط).	لمصلحــة	العمــاء	المكفوفيــن/	األمييــن،	لــن	يقــوم	البنــك	بإصــدار	أي	

دفاتــر	شــيكات	أو	بطاقــات	صــراف	آلــي	لهــم.		

التحصيل والتحويل:   .5
بالنســبة	لشــيكات	األربــاح/	الضمــان/	الكمبيــاالت	المســحوبة	ألمــر	المــودع	أو	العميــل،	والتــي	تــودع	فــي	الحســاب،	فإنهــا	ســتقبل	علــى	أنهــا	 	أ.	
مفــردات	تحصيــل،	مــا	لــم	يكــن	البنــك	قــد	وافــق	علــى	خــاف	ذلــك	ووفقــًا	للممارســات	المصرفيــة	الســائدة	لــدى	البنــوك	االســامية.	يجــوز	
للبنــك	أن	يرفــض	أيــة	شــيكات	أو	كمبيــاالت	أو	أيــة	أداة	أخــرى	مســحوبة	ألمــر	الطــرف	الثالــث.	يحتفــظ	البنــك	لنفســه	بالحــق	فــي	خصــم	أي	
مفــردات	غيــر	مدفوعــة	أو	لــم	يتــم	تحصيلهــا	مــن	أي	حســاب،	باإلضافــة	إلــى	رســوم	البنــك،	دون	تحملــه	أيــة	مســئولية	فــي	حــال	عــدم	تحصيــل	

مثــل	تلــك	المفــردات.  

لن	يسمح	بالسحب	مقابل	شيكات	تحصيل	إال	بعد	اكتمال	التحصيل	بصورة	فعلية.	 	ب.	

ســيقوم	البنــك	بدفــع	القيمــة	الفعليــة	لحــواالت	التلكــس/	ســويفت	الــواردة،	والحــواالت	البريديــة،	والشــيكات	المصرفيــة	التــي	يتــم	 	ج.	
اســتامها	لصالــح	العميــل	وذلــك	بعــد	خصــم	العمــوالت	والرســوم	المســتحقة	للبنــك	حســبما	هــو	موضــح	فــي	جــدول	الرســوم.	

يوافــق	العميــل	علــى	أن	عمليــة	شــراء	أي	حوالــة	(بالعملــة	األجنبيــة)	تكــون	صــادرة	مــن	البنــك	فــي	وقــت	ســابق	وفقــًا	لطلــب	العميــل،	فــإن	شــراء	 	د.	
هــذه	الحوالــة	ســيتم	وفقــا	لتقديــر	البنــك	وحســب	ســعر	الصــرف	الســائد	فــي	يــوم	الشــراء،	وذلــك	بعــد	خصــم	العمــوالت	والرســوم	المســتحقة	

للبنــك.		

ســيقوم		البنــك	بإيــداع	كافــة	التحويــات	والحــواالت	الــواردة	الخاصــة	بالعميــل	فــي	حســابات	العميــل	وبنفــس	عمــات	تلــك	الحســابات	مــا	 	ه.	
لــم	يســتلم	البنــك	تعليمــات	بخــاف	ذلــك	مــن	العميــل،	وســتكون	عمليــة	اإليــداع	وفقــا	لســعر	الصــرف	الســائد	فــي	نفــس	يــوم	اإليــداع.	

يحتفــظ		البنــك	بحقــه	فــي	عــدم	الوفــاء	بــأي	حوالــة	أو	تحويــل	إذا	كان	اســم	المســتفيد	و/أو	رقــم	حســابه	أو	أي	معلومــات	أخــرى	ال	تتطابــق	 	و.	
مــع	ســجات	البنــك.	

كافــة	التحويــات	التــي	ينفذهــا	البنــك	وفقــًا	لتعليمــات	العميــل	ســتكون	علــى	نفقــة	العميــل	ومســئوليته،	ولــن	يكــون	البنــك	مســئوال	إذا	 	ز.	
انخفضــت	المبالــغ	المودعــة	فــي	حســاب	العميــل	بســبب	الرســوم	أو	انخفــاض	القيمــة،	ولــن	يكــون	البنــك	مســئواًل	إذا	لــم	يتمكــن	العميــل	

مــن	اســتام	المبالــغ	نقــدًا	بســبب	أي	قيــود	صــادرة	مــن	الســلطات	المعنيــة.	

لــن	يكــون	البنــك	أو	أي	مــن	مراســليه	مســئولون	عــن	عواقــب	أي	مخالفــات،	أو	تأخيــر،	أو	أخطــاء،	أو	ســويفت،	أو	RTGS	،	أو	أخطــاء	 	ح.	
ACH،	أو	ســهو،	أو	تفســير	خاطــئ	قــد	ينشــأ	فــي	الشــكل	أو	ضــد	أي	فقــدان	يمكــن	تكبــده	عــن	طريــق	فشــل	المراســلين	فــي	التعــرف	
بصــورة	صحيحــة	علــى	األشــخاص	المذكوريــن	بالتعليمــات	الموضحــة	علــى	وجــه	القســيمة	أو	االحتفــاظ	باألمــوال	إذا	رأي	البنــك	أو	أي	مــن	
مراســليه	أن	مثــل	هــذا	االحتفــاظ	مناســب	للمعلومــات	المطلوبــة	حــول	هويــة	أي	شــخص،	أو	المعلومــات	المذكــورة	أعــاه	بخطــاب	أو	

خافــه.	

إذا	حــدث	أن	لــم	يتــم	دفــع	كافــة	أو	أي	مــن	هــذه	التحويــات	وتــم	إرجاعهــا	للبنــك،	يمكــن	للعميــل	المطالبــة	فقــط	بالقيمــة	حســب	ســعر	 	ط.	
الشــراء	الســائد	فــي	اليــوم	الــذي	تــم	فيــه	إرجــاع	المبلــغ.	لــن	يتــم	تنفيــذ	عمليــة	اإلرجــاع	إال	بعــد	اســتام	البنــك	إلشــعار	قاطــع	مــن	مراســله	

بــأن	األمــوال	لــم	تدفــع،	وأن	التعليمــات	األصليــة	قــد	تــم	إلغاؤهــا.	

كشوف الحسابات/ العناوين/ البيانات   .6
ســيتم	تزويــد		العميــل	باإلشــعارات	وكشــوف	الحســابات	(وفقــًا	لطلــب	العميــل	أو	قــرار	البنــك)،	وإذا	لــم	يســتلم	البنــك	أيــة	اعتــراض	مــن	 	أ.	
العميــل	خــال	15	يومــًا	(خمســة	عشــر	يومــا)	مــن	تاريــخ	إرســال	اإلشــعار	أو	كشــف	الحســاب،	فــإن	هــذه	اإلشــعارات	وكشــوف	الحســابات	

ســتعتبر	صحيحــة	فــي	هــذه	الحالــة.

مــا	لــم	يقــدم	العميــل	إشــعارًا	خطيــًا،	فــإن	العنــوان	الموضــح	فــي	اســتمارة	فتــح	الحســاب	ســيكون	هــو	العنــوان	المعتمــد	إلرســال	 	ب.	
اإلعانــات،	واإلشــعارات	وكشــوف	الحســاب	إلــى	العميــل	عــن	طريــق	البريــد،	وســيقوم	العميــل	بإبــاغ	البنــك	خطيــا	فــي	حالــة	قيامــه	بتغييــر	

ــواردة	فــي	اســتمارة	فتــح	الحســاب.	 ــه	ال أي	مــن	بيانات

يجوز	للبنك	إيقاف	إرسال	اإلشعارات	أو	كشوف	الحسابات	إذا	لم	يتم	استامها	من	قبل	العميل	ورجعت	للبنك	مرتين.		 	ج.	

يكون	للعميل	الحق	في	طلب	نسخة	إضافية	من	كشف	الحساب	على	نفقته	الخاصة.	 	د.	

يحتفظ	البنك	بحقه	في	إتاف	أي	كشف	حساب	لم	يتم	استامه	من	قبل	العميل	خال	فترة	ثاثة	أشهر.	 	ه.	

بنود وشروط البيانات المالية اإللكترونية:   .7
يجــوز	للبنــك،	وفقــا	لتقديــره	المطلــق،	رفــض	هــذا	التســهيل	أو	أي	تطبيــق	آخــر	أو	إيقــاف	خدمــة	البيانــات	اإللكترونيــة	فــي	أي	وقــت،	دون	 	أ.	

ــة.	 ــات	الورقي ــن	نســتلم	إال	البيان ــا	ل ــي/	إنن ــا،	وبذلــك	فإنن ــي/	لن أي	إشــعار	مســبق	ل

لــن	يكــون	البنــك	مســئواًل	عــن	أيــة	خســائر	أتكبدهــا/	نتكبدهــا	أو	أضــرار	تلحــق	بــي/	بنــا	بصــورة	مباشــرة	أو	غيــر	مباشــرة	بســبب	أو	نتيجــة	 	ب.	
الســتخدام	خدمــة	البيانــات	اإللكترونيــة.	

فــي	حالــة	عــدم	وجــود	أي	نــزاع	حــول	محتويــات	الحســاب	أو	أي	قيــد	فيــه	خــال	فتــرة	14	يومــًا	مــن	تاريــخ	اســتام	اإلشــعار،	ســتصبح	ســجات	 	ج.	
ُمــزن	للصيرفــة	اإلســامية	دليــًا	قاطعــًا	ونهائيــًا	علــى	صحــة	كافــة	عمليــات	الخصــم	واإلضافــة	وأرصــدة	الحســاب/	الحســابات.	

ســأتحمل/	نتحمــل	بالكامــل	أي	مخاطــر	تنتــج	عــن	توفيــر	خدمــة	البيانــات	اإللكترونيــة	هــذه	لــي/	لنــا،	وفــي	حالــة	إفشــاء	هــذه	البيانــات،	فــإن	 	د.	
البنــك	لــن	يكــون	مســئواًل	علــى	اإلطــاق	عــن	أي	خســارة	أو	أضــرار	ســواء	كانــت	مباشــرة	أو	غيــر	مباشــرة،	أو	خاصــة،	أو	عرضيــة	أو	تبعيــة	
يمكــن	أن	تنشــأ	نتيجــة	لهــذا	اإلفشــاء	و/	أو	توفيــر	خدمــة	البيانــات	اإللكترونيــة	عــن	طريــق	عنــوان	البريــد	اإللكترونــي	الموضــح	فــي	اســتمارة	

فتــح	الحســاب.			

إننــي	أدرك	أن	خدمــة	البيانــات	اإللكترونيــة	خدمــة	مجانيــة؛	مــع	ذلــك،	فــإن	للبنــك	الحــق،	وفقــًا	لتقديــره	المطلــق،	فــي	أن	يتقاضــى	رســومًا	 	ه.	
فــي	المســتقبل	مقابــل	هــذه	الخدمــة،	بعــد	تقديــم	اإلشــعار	المناســب	لــي/	لنــا.	

إخالء مسئولية: 
لــن	يكــون	البنــك	مســئواًل	عــن	تأخــر	البيانــات	اإللكترونيــة	والرســائل/	اإلشــعارات	المتعلقــة	بهــا،	أو	عــدم	اســتام	هــذه	البيانــات	كليــًا	أو	جزئيــًا	بســبب	
كبــت،	أو	تشــويش،	أو	حجــب	أو	تصفيــة	البريــد	اإللكترونــي	مــن	قبــل	موفــر	خدمــة	اإلنترنــت	الخــاص	بمقــدم	الطلــب،	أو	نظــام	البريــد	اإللكترونــي	

أو	أي	طــرف	آخــر.	

سيقوم	البنك	بتخزين	نسخة	من	البيانات	اإللكترونية	المرسلة	إلى	المشتركين	لمدة	6	أشهر.

TERMS AND CONDITIONS الشروط واألحكام 



process	it	or	to	reject	it	and	the	Bank	shall	not	be	bound	to	obtain	a	confirmation	of	the	correctness	of	such	
instructions. The Customer declares that the Bank shall not be liable and shall indemnify the Bank for the 
losses, damages and expenses incurred by the Bank due to any act or omission of any instructions given or 
understood to have been issued by the Customer. The Customer agrees that the Bank shall not be liable for 
any	dispatch	errors	and	if	the	Customer	seeks	to	have	this	service,	the	Customer	shall	fill	out	and	sign	a	form	
designated for this purpose and the Bank shall have the right to refuse the Customer’s request. 

9. Adjustment of Entries: 
In case of any error in entries, any adjustment or correction in the entries signed by the Bank shall be considered 
effective and correct, and the Customer does not have the right to claim the value of the wrong deposits into the 
Customer’s account, and the Bank is authorized to process the correct entries and debit them to the Customer’s 
account. The Customer declares that the Bank has the right to claim the amount paid wrongfully to the Customer 
with	the	Customer’s	obligation	to	settle	 them	by	the	method,	procedures,	and	the	dates	specified	by	the	Bank	
without any objection and irrespective the elapse of any period of time from the date of occurrence of the wrong 
entry. 

10. Fees and Banking Services Charges: 
a.  The Bank, without referring to the Customer, may debit the Customer’s accounts with any charges, expenses 

or commission payable against the banking services rendered in accordance with the Schedule of Charges 
approved and announced by the Bank. 

b.  Current, Savings, Wakala and Flexi Wakala are subject to stipulated minimum daily balance level as 
determined and announced by the Bank. The Bank has the right to deduct the required fees as per the 
prevailing Bank’s schedule of charges if the daily balance falls below the determined level. 

11. The Bank’s Rights of Accounts set-off & Securities:
a.  The Bank shall have a right without any further consent from or notice to the Customer to set off on all any of 

the deposits of the Customer including any foreign currency accounts, investment or cash against all or any 
of the Customer’s indebtedness to the Bank. For this purpose, all the accounts of the Customer any branch of 
the Bank (local or abroad) shall be treated as a single account, notwithstanding the provisions of Article 346 
of the Commercial Law promulgated by the Royal Decree 55/90 and the amendments thereto.

b.  A Customer that maintains more than one account or establishes more than one account in the future whether 
with	the	Bank’s	Head	Office	or	at	its	Branches	such	relationship	between	the	Bank	and	the	Customer	will	be	
deemed to constitute that of a single account relationship. The Bank shall have an absolute right to combine 
or merge any or all the Customer’s account for the purpose of setting-off debit balance against the available 
credit balance or to reimburse itself for recovery of dues of commitments for which the Customer is liable. 

c.  The Customer agrees that the Bank, at any time and without giving any prior notice, freeze, setting-off or 
transfer any amounts between the Customer’s accounts whatsoever their types or names. Whether individual 
and/or joint account, in local or foreign currency, so that each account shall be considered as security for 
the other accounts, individually or jointly, for the purpose of setting any debit of the Customer or the party(s) 
guaranteed by the Customer towards the Bank. 

d.  The Bank may attach all the guarantees and proprieties maintained by the Bank in the name of the Customer 
for the purpose of setting-off any amounts due by the Customer to the Bank. 

12. Accounts in Foreign Currencies: 
a.  The Customer may open accounts in foreign Currency upon the approval of the Bank and the transactions in 

this account shall be effected only by Bank’s Forms, Drafts or written instructions, in the same currency of the 
account. 

b.  Cash withdrawal in Foreign Currency notes from foreign currency accounts will be as per Shari’a requirements 
for Forex transactions and subject to rate of exchange and commission determined by the Bank from time to 
time. 

c.  The Customer may transfer from its foreign currency accounts to its local currency accounts or vice versa at 
the prevailing rate of exchange on the same day. The Customer acknowledges that the Bank will not be held 
responsible for any exchange losses that the Customer may incur when transferring of any amount from its 
foreign currency accounts to another currency account. 

13. Conditions of Joint A/C (Individuals Only): 
a. It is an account opened jointly for two or more than two persons in which they have equal rights and equal 

obligations. All deposits made in a joint account and the inward transfers to this account shall be deemed to 
be owned equally by the account holders unless otherwise stipulated on the Account Opening Form. 

b. Person authorized to operate joint accounts will be entitled to deposit and withdraw convertible currencies, 
cheques, payment orders, drafts or other negotiable instruments. Such authorized persons, will also have the 
right to draw, endorse and negotiate cheques, transfers or other negotiable instruments in favor of the Bank 
in their capacity as authorized representatives. 

c. The joint account holders shall be jointly and individually liable for settling in full. All dues or claims to the Bank 
that may arise or any commitments, present or future, by the actions for those operating the account or any 
withdrawals that may cause the account to be overdrawn. 

d. The Bank shall have the right to close the account at any time at its option for any reason whatsoever. 
e. If one of the joint account holders is subject to an attachment, such attachment will be enforced on his/

her share only with effect from the day of notifying the Bank of the said attachment. The Bank shall stop 
withdrawal from the joint account to the extent of the attached share, and consequently notify the joint 
account	holders	or	their	representative	of	the	said	attachment	within	five	days	from	the	day	of	attachment	
notification.	

f. The joint account holder authorizes the Bank to include his/her share in the joint account to set-off with his/
her other various accounts. 

g. In the event of death of one of the joint account holders or the loss of his/her legal capacity, the other account 
holders should notify the Bank of their intention to continue the joint account, within a period not exceeding 
ten days from the date of death or the loss of the legal capacity. The Bank shall then suspend withdrawal from 
the joint account until a successor is legally appointed. 

h. Any of the joint account holders or his/her representatives should not request credit facilities in their personal 
names secured by the joint account without a written approval from all joint account holders. 

i. The Bank shall have the right to issue the ATM card to each of the joint account holders if each of them 
is authorized to handle the account by a single signature only, and they will be held individually or jointly, 
responsible for all liabilities that occur from using this service. 

j. The Bank can send notices, statements or other documents, including changes to these terms and conditions, 
to any one of the joint account holders at their address shown in the Bank’s records.

k. If the Bank gives these terms and conditions to any one of the joint account holders, they will be considered 
to have been received by all joint account holders.

14. Conditions relating to Companies, Establishments and Organizations accounts: 
a. The persons authorized to sign, whose names are mentioned in the account opening form, shall handle all 

the banking and investment transactions with the Bank to the extent of the powers granted to them in the 
memorandum of association. 

b. The owners of the Companies/Establishments/Organizations indebted to the Bank in any way undertake 
jointly and severally to pay all the Bank’s dues, whether from the assets of the Company/Establishment/
Organizations or from their own funds. 

c. The Company/Establishment/Organization undertakes to inform the Bank promptly of any changes in its 
Memorandum and Articles of Associations or its constitutional docuemnts or the changes of the legal form 
or any changes in its constitution, Board of Directors, Partners or Representatives or any changes in the 
authorized signatories. The Bank will bear no responsibility in the event any of the Directors, Partners, 
Managers or Representatives of the Company/Establishment/Organization have violated the provisions of the 
Company’s status as contained in its Articles of Association or its constitutional documents or have violated 
their powers. 

d. The Company/Establishment/Organization authorizes the Bank to pay and debit the account, whether 
the account was in credit or any amount marked on hold due to such debits, all transactions issued by 
those authorized to operate the Account. The Company/Establishment/Organization shall be liable for any 
instruction or orders issued to the Bank by those authorized to operate the account and enter into all Banking 
transactions including opening documentary letter of credit, money transfer and all transactions including 
financing	 facility	 etc.	

e. Such signatories who sign banking transactions shall be personally liable in addition to the company’s liability 
to compensate the Bank in full any debt(s), present or future or any amount incurred or any loss or damage 
caused to the Bank as a result of any unlawful acts done by them. 

f. The Company/Establishment/Organization undertakes to furnish regularly to the Bank an audited Balance 
Sheet and income statements or any other document required by the Bank. 

g. The Partners declare that in case of the amendment in the powers of any partner representing the Company/
Establishment/Organization, whether due to withdrawal, resignation or dismissal, or to any amendment of the 
Memorandum of Association or the change of its name or the loss of legal capacity of any partners or the 
declarations of his/her bankruptcy or death, or joining or withdrawals of one or more partners, the remaining 
partners shall be fully liable on behalf of the Company/Establishment/Organization, and the Bank shall have 
the right to attach all the credit amount of the Company/Establishment/Organization in favor of the Bank to 
recover its dues or in favor of any court order or judgment. 

15. Conditions Relating to Accounts of Societies, Clubs and the like: 

TERMS AND CONDITIONS (Continued) الشروط واألحكام (تابع)
إرسال األوامر المستديمة والتعليمات بالفاكس:   .8

يقبــل	البنــك	أن	يتصــرف	بنــاء	علــى	تعليمــات	العميــل	المتعلقــة	باألوامــر	المســتديمة،	شــريطة	أن	يكــون	للعميــل	رصيــد	كاف	فــي	حســاب	 	أ.	
العميــل	فــي	تاريــخ	االســتحقاق	للوفــاء	بتلــك	التعليمــات.	لــن	يكــون	البنــك	مســؤواًل	عــن	أي	تأخيــر	أو	خطــأ	فــي	اإلرســال	أو	بســبب		
مراســلي	البنــك	الذيــن	يقومــون	بدفــع	األمــوال.	يقــر	العميــل	بــأن	البنــك	لــن	يكــون	مســؤواًل،	لذلــك	ســيقوم	العميــل	بتعويــض	البنــك	عــن	

الخســائر	واألضــرار	والنفقــات	التــي	تكبدهــا	البنــك	بســبب	تنفيــذ	األوامــر	الدائمــة	المقدمــة	مــن	العميــل.	

إذا	كان	العميــل	يقــدم	تعليماتــه	للبنــك	عــن	طريــق	الفاكــس	أو	الهاتــف،	يحــق	للبنــك	تنفيــذ	هــذه	التعليمــات	أو	رفضهــا،	كمــا	لــن	يكــون	 	ب.	
البنــك	ملزمــًا	بالحصــول	علــى	تأكيــد	لصحــة	تلــك	التعليمــات.	ويقــر	العميــل	أن	البنــك	لــن	يكــون	مســؤواًل،	وأنــه	ســيقوم	بتعويــض	البنــك	
عــن	الخســائر	واألضــرار	والنفقــات	التــي	تكبدهــا	البنــك	بســبب	أي	فعــل	أو	إغفــال	ألي	تعليمــات	مقدمــة،	أو	يفهــم	علــى	أنهــا	مقدمــة	مــن	
قبــل	العميــل.	يوافــق	العميــل	علــى	أن	البنــك	ال	يكــون	مســؤواًل	عــن	أيــة	أخطــاء	فــي	اإلرســال،	وإذا	كان	العميــل	يســعى	إلــى	الحصــول	علــى	
هــذه	الخدمــة	فــإن	عليــه	أن	يقــوم	بتعبئــة	وتوقيــع	النمــوذج	المخصــص	لهــذا	الغــرض	ويكــون	للبنــك	الحــق	فــي	رفــض	طلــب	العميــل.

تسوية القيود:   .9
ــن	 ــة	وصحيحــة،	ول ــود	التــي	وقعهــا	البنــك	ســتعتبر	فعال ــل	أو	تصحيــح	فــي	القي ــد،	فــإن	أي	تعدي ــات	القي ــة	حــدوث	أي	خطــأ	فــي	عملي فــي	حال
يكــون	للعميــل	الحــق	فــي	المطالبــة	بقيمــة	الودائــع	التــي	تمــت	عــن	طريــق	الخطــأ	فــي	حســاب	العميــل،	وســيكون	البنــك	مفوضــًا	بتنفيــذ	القيــود	
الصحيحــة	وخصمهــا	مــن	حســاب	العميــل.	يقــر	العميــل	بــأن	للبنــك	الحــق	فــي	المطالبــة	بالمبلــغ	المدفــوع	بالخطــأ	للعميــل	مــع	التــزام	العميــل	
ــرة	 ــراض،	وبصــرف	النظــر	عــن	انقضــاء	أي	فت ــل	البنــك	دون	أي	اعت ــد	المحــددة	مــن	قب ــغ	باألســلوب،	واإلجــراءات	والمواعي بتســوية	هــذا	المبل

زمنيــة	مــن	تاريــخ	حــدوث	القيــد	الــذي	تــم	بالخطــأ.

األتعاب ورسوم الخدمات المصرفية:   .10
يجــوز	للبنــك،	وبــدون	الرجــوع	إلــى	العميــل،	أن	يخصــم	مــن	حســابات	العميــل	أي	رســوم،	أو	نفقــات	أو	عمولــة		تكــون	مســتحقة	الدفــع	 	أ.	

للبنــك	مقابــل	الخدمــات	المصرفيــة	المقدمــة	وفقــا	لجــدول	الرســوم	المعتمــدة	والمعلنــة	مــن	قبــل	البنــك.

تخضــع	الحســابات	الجاريــة،	وحســابات	التوفيــر،	والوكالــة	والوكالــة	المرنــة	للحــد	األدنــى	اليومــي	للرصيــد	المنصــوص	عليــه	المحــدد	 	ب.	
والمعلــن	مــن	قبــل	البنــك.	يكــون	للبنــك	الحــق	فــي	خصــم	الرســوم	المطلوبــة	وفقــا	للجــدول	الزمنــي	الســائد	للرســوم	بالبنــك	إذا	قــل	

الرصيــد	اليومــي	إلــى	أدنــى	مــن	المســتوى	المحــدد.		

حق البنك في تسوية الحسابات والضمانات:   .11
ســيكون	للبنــك	الحــق،	وبــدون	الحصــول	علــى	أي	موافقــة	أخــرى	مــن	العميــل	أو	إشــعار	لــه،	تســوية	كافــة		الودائــع	الخاصــة	بالعميــل،	بمــا	 	أ.	
فــي	ذلــك	أي	حســابات	بالعملــة	األجنبيــة،	أو	اســتثمارات،	أو	بضائــع	أو	نقديــة		مقابــل	كافــة	أو	أي	مــن	مديونيتــه	للبنــك.	ولهــذا	الغــرض،	
فــإن	كافــة	حســابات	العميــل	بــأي	فــرع	للبنــك	(فــي	الداخــل	أو	الخــارج)	ســتتم	معاملتهــا	كحســاب	واحــد،	بالرغــم	مــن	أحــكام	المــادة	346	مــن	

»القانــون	التجــاري«	الصــادر	بالمرســوم	الســلطاني	رقــم	90/55	وتعدياتــه.	

بالنســبة	للعميــل	الــذي	يحتفــظ	بأكثــر	مــن	حســاب	أو	ينشــئ	أكثــر	مــن	حســاب	فــي	المســتقبل	ســواء	فــي	المقــر	الرئيســي	للبنــك	أو	فــي	 	ب.	
فروعــه،	فــإن	مثــل	هــذه	العاقــة	بيــن	البنــك	والعميــل	ستشــكل	عاقــة	حســاب	واحــد.	ســيكون	للبنــك	الحــق	المطلــق	فــي	ضــم	أو	دمــج	
أي	مــن	أو	كافــة	حســابات	العميــل	بغــرض	تســوية	الرصيــد	المديــن	مقابــل	الرصيــد	الدائــن	المتــاح	أو	تعويــض	البنــك	باســترداد	المبالــغ	

المســتحقة	مــن	االلتزامــات	التــي	يكــون	العميــل	مســؤواًل	عنهــا.	

يوافــق	العميــل	علــى	أن	للبنــك	الحــق،	فــي	أي	وقــت	ودون	أي	إشــعار	مســبق،	فــي	القيــام	بتجميــد،	أو	تســوية	أو	تحويــل	أي	مبالــغ	بيــن	 	ج.	
حســابات	العميــل	مهمــا	كان	نوعهــا	أو	كانــت	أســماؤها،	وســواء	كانــت	حســابات	فرديــة	و/	أو	مشــتركة،	وبالعملــة	المحليــة	أو	األجنبيــة،	
بحيــث	أن	كل	حســاب	ســيعتبر	ضمانــًا	للحســابات	األخــرى،	منفــردة	أو	مجتمعــة،	بغــرض	تســوية	أي	ديــن	للعميــل	أو	الطــرف/	األطــراف		

التــي	يضمنهــا	العميــل	بالبنــك.

يجــوز	للبنــك	الحجــز	علــى	كافــة	الضمانــات	والممتلــكات	التــي	يحتفــظ	بهــا	باســم	العميــل	ألغــراض	تســوية	أي	مبالــغ	مســتحقة	مــن	العميــل	 	د.	
للبنــك.

الحسابات المفتوحة بعمالت أجنبية:   .12
يجــوز	للعميــل	فتــح	حســابات	بالعملــة	األجنبيــة	بعــد	موافقــة	البنــك	وســيتم	تفعيــل	المعامــات	التــي	يتــم	إجراؤهــا	فــي	هــذه	الحســابات	 	أ.	

فقــط	مــن	خــال	اســتمارات	البنــك،	والكمبيــاالت	أو	التعليمــات	الخطيــة،	بنفــس	عملــة	الحســاب.

ســيكون	الســحب	النقــدي	بالعمــات	األجنبيــة	مــن	الحســابات	المفتوحــة	بالعملــة	األجنبيــة	وفقــا	لمتطلبــات	الشــريعة	اإلســامية	 	ب.	
البنــك	مــن	وقــت	آلخــر. التــي	يحددهــا	 الصــرف	والعمولــة	 النقــد	األجنبــي	وســتخضع	لســعر	 لمعامــات	

يجــوز	للعميــل	التحويــل	مــن	حســاباته	بالعملــة	األجنبيــة	إلــى	حســاباته	بالعملــة	المحليــة	أو	العكــس	وذلــك	وفقــًا	لســعر	الصــرف	الســائد	فــي	 	ج.	
نفــس	اليــوم.	يقــر	العميــل	بــأن	البنــك	لــن	يكــون	مســؤواًل	عــن	أي	خســائر	للصــرف	يمكــن	أن	يتكبدهــا	العميــل	عنــد	تحويــل	أي	مبلــغ	مــن	

حســاباته	بالعملــة	األجنبيــة	لحســاب	عملــة	آخــر.	

شروط الحساب المشترك (لألفراد فقط):   .13
إنــه	حســاب	مفتــوح	بصــورة	مشــتركة	الثنيــن	أو	أكثــر	مــن	األشــخاص	بحيــث	تكــون	لهــم	حقــوق	وواجبــات	متســاوية.	كافــة	الودائــع	التــي	 	أ.	
تــودع	فــي	حســاب	مشــترك	والتحويــات	الماليــة	التــي	تتــم		إلــى	هــذا	الحســاب	ســتعتبر	علــى	أنهــا	مملوكــة	بصــورة	متســاوية	ألصحــاب	

الحســاب	مــا	لــم	ينــص	علــى	خــاف	ذلــك	فــي	اســتمارة	طلــب	فتــح	الحســاب.	

ســيكون	للشــخص	المرخــص	لــه	بتشــغيل	الحســابات	المشــتركة	الحــق	فــي	إيــداع	وســحب	العمــات	القابلــة	للتحويــل،	والشــيكات	وأوامــر	 	ب.	
الدفــع،	والحــواالت	البريديــة		أو	غيرهــا	مــن	األدوات	القابلــة	للتــداول.	وســيكون	لهــؤالء	األشــخاص	المــأذون	لهــم	أيضــا	الحــق	فــي	ســحب،	

واعتمــاد	وتــداول		الشــيكات	أو	التحويــات	أو	غيرهــا	مــن	األدوات	القابلــة	للتــداول	لصالــح	البنــك	بصفتهــم	ممثليــن	مخوليــن.

ســيكون	أصحــاب	الحســاب	المشــترك	مســئولين	بالكامــل،	بالتضامــن	واالنفــراد،	عــن	تســوية	كافــة		المبالــغ	أو	المطالبــات	المســتحقة	 	ج.	
للبنــك	التــي	قــد	تنشــأ،		أو	أي	التزامــات،	فــي	الحاضــر	أو	المســتقبل،	تحــدث	بســبب	أفعــال	يقــوم	بهــا	المســئولون	عــن	تشــغيل	الحســاب	

أو	أي	عمليــات	ســحب	قــد	تتســبب	فــي	أن	يصبــح	الحســاب	مدينــا.

يجوز	للبنك	إغاق	الحساب	في	أي	وقت	وفقًا	لتقديره	المطلق،	وألي	سبب	من	األسباب. 	د.	

إذا	كان	أحــد	أصحــاب	الحســاب	المشــترك	خاضعــًا	للحجــز،	ســيتم	فــرض	مثــل	هــذا	الحجــز	علــى	حصتــه	فقــط	اعتبــارا	مــن	اليــوم	الــذي	يتــم	 	ه.	
فيــه	إخطــار	البنــك	بمثــل	ذلــك	الحجــز.	ســيقوم	البنــك	بإيقــاف	الســحب	مــن	الحســاب	المشــترك	حتــى	حــد	الحصــة	المحتجــزة،	ونتيجــة	لذلــك	
ســيقوم	بإخطــار	أصحــاب	الحســاب	المشــترك	أو	ممثلهــم	بالحجــز	المذكــور	وذلــك	فــي	غضــون	خمســة	أيــام	مــن	تاريــخ	اإلخطــار	بالحجــز.

يفوض	صاحب	الحساب	المشترك	البنك	بتضمين	حصته	في	الحساب	المشترك	للتسوية	مع	حساباته	المختلفة	األخرى. 	و.	

فــي	حــال	وفــاة	أحــد	أصحــاب	الحســاب	المشــترك	أو	فقــدان	أهليتــه	القانونيــة،	ينبغــي	علــى	أصحــاب	الحســاب	المشــترك	اآلخريــن	إبــاغ	 	ز.	
البنــك	برغبتهــم	فــي	مواصلــة	الحســاب	المشــترك،	علــى	أن	يكــون	ذلــك	خــال	فتــرة	ال	تتجــاوز	عشــرة	أيــام	مــن	تاريــخ	الوفــاة	أو	فقــدان	
ــة.		 ــن	خلــف	بصــورة	قانوني ــم	تعيي ــى	أن	يت ــك	بوقــف	الســحب	مــن	الحســاب	المشــترك	إل ــة.	ســيقوم	البنــك	بعــد	ذل ــة	القانوني األهلي

ال	يجــوز	ألي	مــن	أصحــاب	الحســاب	المشــترك	أو	ممثلــوه	طلــب	تســهيات	ائتمانيــة	بأســمائهم	الشــخصية	مضمونة	بالحســاب	المشــترك	 	ح.	
مــا	لــم	يكــن	الطلــب	مصحوبــًا	بموافقــة	خطيــة	مــن	كافــة	أصحــاب	الحســاب	المشــترك.

ســيكون	للبنــك	الحــق	فــي	إصــدار	بطاقــة	صــراف	آلــي/	بطاقــة	خصــم	إلــى	كل	واحــد	مــن	أصحــاب	الحســاب	المشــترك	إذا	كان	كل	واحــد	 	ط.	
ــة	 ــن	كاف ــة،	ع ــردة	أو	مجتمع ــون	مســئولين	بصــورة	منف ــع	واحــد	فقــط،	وســوف	يكون ــه	بالتعامــل	مــع	الحســاب	بتوقي منهــم	مصــرح	ل

ــراء	اســتخدام	هــذه	الخدمــة. ــي	تحــدث	ج االلتزامــات	الت

		يمكــن	للبنــك	أن	يرســل	إشــعارات	أو	بيانــات	أو	وثائــق	أخــرى،	بمــا	فــي	ذلــك	تغييــرات	علــى	هــذه	الشــروط	واألحــكام،	إلــى	أي	أحــد	مــن	 	ي.	
ــك. ــن	فــي	ســجات	البن أصحــاب	الحســاب	المشــترك	فــي	عناوينهــم	كمــا	هــو	مبي

ــع	أصحــاب	 ــل	جمي ــه	تلقــي	مــن	قب ــى	أي	أحــد	مــن	أصحــاب	الحســاب	المشــترك،	ســيعتبر	أن ــح	البنــك	هــذه	الشــروط	واألحــكام	ال إذا	من 	ك.	
المشــترك. الحســاب	
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ســيقوم	األشــخاص	المفوضــون	بالتوقيــع،	الذيــن	وردت	أســماؤهم	فــي	نمــوذج	فتــح	الحســاب،	بالتعامــل	مــع	كافــة	المعامــات	 	أ.	

التأســيس.	 عقــد	 فــي	 لهــم	 الممنوحــة	 الصاحيــات	 حــدود	 فــي	 وذلــك	 البنــك	 مــع	 واالســتثمارية	 المصرفيــة	

يتعهــد	أصحــاب	الشــركات	أو	المؤسســات	أو	الهيئــات	المدينــة	للبنــك	بــأي	حــال	مــن	األحــوال	بالقيــام	بالتضامــن	واالنفــراد	بدفــع	المبالــغ	 	ب.	
المســتحقة	عليهــم	للبنــك،	ســواء	كانــت	هــذه	الدفعــات	مــن	أصــول	الشــركة،	أو	المؤسســة	أو	الهيئــة	أو	مــن	أموالهــم	الخاصــة.

ــا	األساســي،	أو	عقــد	تأسيســها،	أو	 ــرات	فــي	نظامه ــأي	تغيي ــى	الفــور	ب ــك	عل ــاغ	البن ــات	بإب ــد	الشــركات،	أو	المؤسســات	أو	الهيئ تتعه 	ج.	
قوانينهــا	أو	شــكلها	القانونــي	أو	أي	تغييــرات	فــي	تركيبتهــا،	أو	مجلــس	إدارتهــا	أو	شــركائها	أو	ممثليهــا	أو	أي	تغييــرات	فــي	أســماء	
المفوضيــن	بالتوقيــع	نيابــة	عنهــا.	لــن	يتحمــل	البنــك	أيــة	مســؤولية	فــي	حــال	قيــام	أي	مــن	أعضــاء	مجلــس	إدارة	الشــركة،	أو	شــركائها،	أو	
مديريهــا	أو	ممثليهــا	بانتهــاك	أحــكام	وضعيــة	الشــركة	الــواردة	فــي	نظامهــا	األساســي،	أو	قوانينهــا	أو	تصرفــوا	بصــورة	تخالــف	الســلطات	

الممنوحــة	لهــم.	

تفــوض	الشركة/المؤسســة/	الهيئــة	البنــك		بالدفــع	والخصــم	مــن	الحســاب،	ســواء	كان	الحســاب	دائنــًا	أو	كان	هنالــك	أي	مبلــغ	محجــوز،	 	د.	
باإلضافــة	إلــى	كافــة	المعامــات	الصــادرة	عــن	المفوضيــن	بتشــغيل	الحســاب.	ســتكون	الشــركة/	المؤسســة/	الهيئــة	مســئولة	عــن	أيــة	
تعليمــات	أو	أوامــر	تصــدر	للبنــك	مــن	قبــل	المفوضيــن	بتشــغيل	الحســاب	والدخــول	فــي	كافــة	المعامــات	المصرفيــة	بمــا	فــي	ذلــك	فتــح	

خطــاب	االعتمــاد	المســتندي،	وتحويــل	األمــوال	وكافــة	المعامــات	بمــا	فــي	ذلــك	تســهيات	التمويــل	الــخ.

مثــل	هــؤالء	المفوضيــن	بالتوقيــع	الذيــن	يقومــون	بالتوقيــع	علــى	المعامــات	المصرفيــة	ســيكونون	مســئولين	بصــورة	شــخصية،	 	ه.	
باإلضافــة	إلــى	مســؤولية	الشــركة،	عــن	تعويــض	البنــك	بالكامــل	عــن	أيــة	ديــون،	حاضــرة	أو	مســتقبلية،		أو	أي	مبالــغ	يتــم	تكبدهــا،	أو	أي	

ــا. ــي	يقومــون	به ــر	المشــروعة	الت ــك	نتيجــة	أي	عمــل	مــن	األعمــال	غي خســائر	أو	أضــرار	تلحــق	بالبن

تتعهــد	الشــركة/	المؤسســة/	الهيئــة	بــأن	تقــوم	بصــورة	منتظمــة	بتقديــم	ميزانيــة	عموميــة	مدققــة	وبيانــات	دخــل	أو	أي	مســتندات	 	و.	
للبنــك.		 أخــرى	 مطلوبــة	



a. The account shall be operated in accordance with the Board of Directors resolutions conditions. A Board 
resolution should be submitted stating the name and designation of the signatories or any amendments may 
occur thereon. Signatories should not delegate others to exercise such powers. 

b. The Clubs and Societies and the like shall submit the registration decision issued by the concerned authorities 
in the Sultanate of Oman upon submitting the application for opening the account. 

c. In case of expiry of the term of the Board of Directors of the Club or Society and the like or its resignation or 
dismissal, a letter indicating the appointment of the Board of Directors should be submitted to the Bank or 
the minutes of the General Meeting in which the new Board of Directors has been elected shall be submitted, 
indicating the name and capacity of those who have the right to sign on behalf of the club or society and the 
like before the Bank and the manner of operating the account. 

16. Illiterate Customer:
Illiterate persons will be permitted to open and operate account(s) under their thumb impressions and subject to 
the following conditions
a. Current account will not be opened for illiterate Customers
b. The Customer agrees to provide two recent passport size photographs.
c. For all withdrawals the Customer will personally visit the branch.
d. All withdrawals will be made against the thumb impression of the Customer put on the Bank’s prescribed 

stationary	 in	 the	 presence	 of	 a	 Bank	 official.
e. The Customer agrees to indemnify the Bank against all losses, claims and / or damages arising out of, or 

in any way relating to, the opening or operations of the account allowed by the Bank on the strength of the 
thumb impression of the Customer.

f. The above mentioned conditions are in addition to the General Conditions, Savings Account Conditions and 
Dormant Account Conditions.

17. Other General Conditions: 
a. The Customer warrants and undertakes that at the date of opening all and any of the accounts the Customer 

is solvent and has not ceased to make payment of any debts for the purpose of Article 609 of Royal Decree 
55/90.

b. For the purpose of Article 70 of the Oman Banking Law Royal Decree 114/2000, the Customer consents to 
disclosing to any person any information about the Customer which the Bank is entitled to disclose under 
Article 70(3).

c. The Bank shall have the right to respond to all queries of other banks concerning the accounts, without 
reference	to	the	Account	holder.	The	Customer	as	well	authorizes	the	Bank	to	get	official	information	from	any	
entity in order to update its data, without any liability on the Bank or that entity. 

d. In case of death of the Customer, his/her account shall be frozen and no amounts in his/ her name with 
the Bank shall be released to the heirs or their attorneys unless a formal order by the competent court is 
addressed to the Bank to this effect, and the Bank shall only be responsible therefore from the date on which 
it	has	been	notified	about	 the	death.	

e.	 In	 case	 the	Company	becomes	bankrupt	 or	 has	 financial	 problems,	 the	 account	 shall	 be	 frozen	until	 the	
receipt of the court order. 

f. The Bank  may open a Saving/ Wakala/ Flexi Wakala Investment Deposit account for minors under the 
signature of his/her father or a guardian by virtue of the guardianship till the minor comes of legal age, then 
he/she shall be entitled to receive his/her funds and operate his/her account by himself/herself after informing 
his/her trustee. In case of minor under guardianship, a decision or judgment of the competent court for lifting 
the guardianship must be obtained to enable him/her to operate the account. 

g. Conditions relating to Current/Saving/Wakala/Flexi Wakala Deposit accounts shall apply to the account of 
normal entities (Companies/Establishments/Organizations/Clubs/Associations and the like), and shall form an 
integral part of the conditions that identify the nominal entities as well as the conditions of the nominal entities. 

h. The Bank may close the Customer’s account at any time without giving reasons or notifying the Customer and 
in this case the Bank’s responsibility shall end by issuing a Cheque for the account’s balance to the Customer 
and sending it by mail at the Customer’s address, and the Customer shall pay the amount due to the Bank 
upon receiving the Bank’s advice of its intention to close the Customer’s account. 

i. Dormant / Inactive/Stagnant Account; 
 i.   If the Savings account does not record any transactions for 24 consecutive months and if the current 

account does not record any transaction for 12 consecutive months. The account shall be automatically 
classified	as	a	“Dormant	Account”.	The	account	holder	shall	be	able	to	operate	the	account	only	after	
providing the Bank with a written request for the same.

 ii.  The Bank has the right to debit charges applicable to Dormant Account (s) as per the Bank’s Schedule 
of Charges and CBO guidelines.

 iii.  Once the account becomes Dormant the Bank will have the right to suspend all transactions on the 
account and suspend or cancel all the Bank ATM / Debit Cards linked to that account without intimation 
to the Customer. The Bank will its discretion to honor any cheque drawn on a Dormant Account.

 iv. No inter branch payment will be permitted from or to a Dormant Account.
 v.  The Customer shall be fully responsible for any consequences, claims or legal procedures or losses 

pertinent thereto, and the Customer declares that the Bank shall not in any case be responsible 
therefore, and the Customer should approach the Bank to re-operate or close the account. 

 vi. The Customer must visit the Branch in person for reactivating the Savings Account.
j. The Bank has the right to destroy the Cheque Books/ATM cards/PIN mailers if they have not been collected 

by the Customer (as the case may be) within seven days the most) from the issuance date thereof and the 
Customers shall submit a new application and pay the relevant charges for re-issuance of any of these items. 

k.	 For	the	ATM	card	issuance	and	operations,	the	Bank’s	specified	Terms	and	Conditions	of	issue	and	operations	
shall be applied. 

l. The Bank shall at any time have the right to amend the banking services terms and conditions by notifying the 
Customer through a general notice to be displayed in the Bank’s branches or through various communication 
channels and the Customer shall be, thereafter, bound by such amendments. Deposit agreements (Saving/
Wakala / Flexi Investment Deposits), shall not be amended during their validity without notifying the Customer 
through a general notice to be displayed in the Bank branches or through various communication channels. 
If the Bank does not receive any objection from the Customer during thirty days, then the Customer shall 
be considered to have accepted such amendment. The amendment shall be effective on the renewal of the 
deposit if the Bank notify the Customer of such amendment before the expiry of its terms. 

m. If the Bank does not at any time exercise the full implementation of any clause or obligation set out in these 
terms and conditions or if the Bank delays the implementation thereof, the same shall not be considered to be 
a waiver of its right or abandonment of the full implementation at a subsequent time. 

n. The Banks records and documents shall be considered as evidence of the correctness of the Customer’s 
balance. If, however, the contrary is claimed, then the burden of proof shall lie with the Customer. 

o. The Bank shall have the right to invest the credit balance in the current account and the remaining part of the 
Savings accounts, Wakala / Flexi Wakala Investment Deposit not sharing in Mudaraba Pool and the Bank shall 
bear the results of such investments

p. The Bank may act on any instruction (in any format and sent or received via any channel acceptable to the 
Bank) and is authorized to debit any account of the Customer. The Bank has no obligation to process or act on 
an instruction or to accept a cheque or any other similar payment instrument if, in its absolute opinion, acting 
on	such	instructions	may	result	in	a	breach	of	any	applicable	law	or	any	economic,	financial	or	trade	sanctions	
or embargo or the Bank’s internal policies or procedures. Deposits, withdrawals, and dealing in any foreign 
currency account are subject to applicable conditions and to a commission payable by the Customer to the 
Bank. Unless otherwise agreed, any communication to be made or delivered in connection with any service 
made available by the Bank pursuant to these terms and conditions shall be made in writing. The Bank may 
deliver a communication in any format it deems appropriate (including in paper or electronic form).

q.	 All	amounts	to	be	paid	to	the	Bank	must	be	paid	in	the	currency	specified	and	without	(and	free	and	clear	
of any deduction for) withholding (including on account of any tax), set-off or counterclaim. All securities, 
bills, deposits, bank notes, gold, shares or other properties or documents of whatever nature, which are held 
in the name of the Customer by the Bank in any of its branches, or which come into the possession of the 
Bank, shall be held as security against the Customer’s liabilities, arising under these terms and conditions. 
The Customer agrees to take any action (including execution of any additional documents) as the Bank may 
specify to perfect the security interest intended to be created above or otherwise to facilitate the realization or 
liquidation of the assets which are (or are intended to be) the subject of a security interest.

r. Any dishonour of any payment instructions or withdrawals from an account of the Customer due to 
insufficiency	 of	 funds	 in	 such	 account	 shall	 be	 the	 sole	 responsibility	 of	 the	 Customer.	

s. The Bank is authorised to delegate from time to time any of its duties under these tems and conditions to such 
person	as	it	may	think	fit	as	permitted	by	law.

t. Except in the case of the Bank’s fraud, gross negligence or wilful misconduct, the Customer shall indemnify 
the Bank for any claims, demands, losses, damages, liabilities, actions, suits, proceedings, costs and 
expenses (including legal and any other professional advisers’ fees) and any other liability of whatever nature 
or description howsoever arising that the Bank suffers as a result of any third party claims brought against it 
in connection with (i) the Bank providing services to the Customer, or (ii) the Bank acting on the Customer’s 
instructions.

u. By opening an account or otherwise making use of any service provided by the Bank, the Customer 
represents and warrants to the Bank that:

 i .  the Customer (if a legal person) is duly organised and in good standing in every jurisdiction in which it is 

TERMS AND CONDITIONS (Continued) الشروط واألحكام (تابع)
يعلــن	الشــركاء	أنــه	فــي	حالــة	تعديــل	صاحيــات	أي	شــريك	يمثــل	الشــركة/	المؤسســة/	الهيئــة،	ســواء	بســبب	االنســحاب،	أو	االســتقالة،	أو	 	ز.	
الحــل،	أو	ألي	تعديــل	فــي	عقــد	التأســيس،	أو	تغييــر	االســم،	أو	فقــدان	األهليــة	القانونيــة	ألي	مــن	الشــركاء،	أو	إعــان	إفاســه	أو	موتــه،	أو	
التحــاق	أو	انســحاب		واحــد	أو	أكثــر	مــن	الشــركاء	بالعمــل،	فــإن	الشــركاء	الباقيــن	ســيكونون	مســئولين	بالكامــل	باســم	الشــركة/	المؤسســة/	
الهيئــة،	وســيكون	للبنــك	الحــق	فــي	احتجــاز	كافــة	المبالــغ	الدائنــة	الخاصــة	بالشــركة/	المؤسســة/	الهيئــة	لصالــح	البنــك	الســترداد	المبالــغ	

المســتحقة	للبنــك	أو	لصالــح	أي	أمــر	أو	حكــم	قضائــي.

الشروط المتعلقة بحسابات الجمعيات والنوادي وما شابهها:  .15
يجــب	أن	يــدار	الحســاب	وفقــا	لشــروط	قــرارات	مجلــس	اإلدارة.	ينبغــي	تقديــم	قــرار	مــن	مجلــس	اإلدارة	يوضــح	أســماء	المفوضيــن	بالتوقيــع	 	أ.	
ومســمياتهم	الوظيفيــة	أو	أي	تعديــات	قــد	تحــدث	فــي	هــذا	الشــأن.	ينبغــي		علــى	المفوضيــن	بالتوقيــع	أال	يقومــوا	بتفويــض	أشــخاص	

آخريــن	لممارســة	مثــل	هــذه	الصاحيــات.

ينبغــي	علــى	األنديــة	والجمعيــات	ومــا	شــابهها	أن	تقــوم	بتقديــم	قــرار	التســجيل	الصــادر	عــن	الســلطات	المعنيــة	فــي	ســلطنة	عمــان	عنــد	 	ب.	
ــات	فتــح	الحســاب. قيامهــا	بتقديــم	طلب

فــي	حالــة	انتهــاء	مــدة	مجلــس	إدارة	النــادي	أو	الجمعيــة	أو	مــا	شــابهها،	أو	اســتقالة	المجلــس	أو	حلــه،	ينبغــي	تقديــم	رســالة	للبنــك	تشــير	 	ج.	
إلــى	تعييــن	مجلــس	إدارة	جديــد	أو	تقديــم	محضــر	اجتمــاع	الجمعيــة	العموميــة	التــي	تــم	فيهــا	انتخــاب	مجلــس	اإلدارة	الجديــد،	يوضــح	اســم	
وصاحيــات	كافــة	األعضــاء	الذيــن	لهــم	حــق	التوقيــع	باســم	النــادي	أو	الجمعيــة	أو	مــا	شــابهها	لــدى	البنــك	وطريقــة	تشــغيل	الحســاب.

العمالء األميون:   .16
يسمح	لألشخاص	األميين	بفتح	وتشغيل	حساب	(حسابات)	باستخدام	بصمة	اإلبهام	وذلك	وفقا	للشروط	التالية:

لن	يفتح	حساب	جاري	للعماء	األميين.	 	أ.	

يوافق	العميل	األمي	على	توفير	صورتين	فوتوغرافيتين	حديثتين.	 	ب.	

ينبغي	على	العميل	األمي	زيارة	الفرع	في	كل	مرة	يرغب	فيها	بالقيام	بعملية	سحب	نقدي.	 	ج.	

كافــة	عمليــات	الســحب	النقــدي	ســتتم	بموجــب	بصمــة	إبهــام	العميــل	علــى	القرطاســية	المخصصــة	مــن	قبــل	البنــك	لهــذا	الغــرض	وذلــك	 	د.	
فــي	حضــور	موظــف	البنــك.	

يوافــق	العميــل	علــى	تعويــض	البنــك	عــن	كافــة	الخســائر،	والمطالبــات	و/	أو	األضــرار	التــي	تنشــأ	عــن،	أو	تكــون	لهــا	صلــة	بــأي	حــال	مــن	 	ه.	
ــل. ــام	العمي ــك	بموجــب	بصمــة	إبه ــل	البن ــه	مــن	قب ــح	أو	تشــغيل	الحســاب	المســموح	ب ــة	فت األحــوال	بعملي

الشروط	المذكورة	أعاه	تعتبر	إضافة	للشروط	العامة،	وشروط	حساب	التوفير،	وشروط	الحساب	الخامل.	 	و.	

الشروط العامة األخرى:   .17
يؤكــد	العميــل	ويتعهــد	بأنــه،	فــي	تاريــخ	فتــح	كل	أو	أي	مــن	حســاباته،	فإنــه	كان		قــادرًا	علــى	الســداد،	وأنــه	لــم	يتوقــف	عــن	ســداد	أي	ديــون	 	أ.	

ألغــراض	المــادة	609	مــن	المرســوم	الســلطاني	رقــم	90/55.

ألغــراض	المــادة	70	مــن	قانــون	المصــارف	لعــام	2000،	فإننــي/	إننــا	بموجــب	هــذا	أفــوض/	نفــوض	البنــك	بتقديــم	معلومــات	ألي	طــرف	 	ب.	
ثالــث،	وفقــا	للوائــح	والنظــم	الســائدة.

يكــون	للبنــك	الحــق	فــي	الــرد	علــى	استفســارات	جميــع	البنــوك	األخــرى	المتعلقــة	بالحســابات،	دون	الرجــوع	إلــى	صاحــب	الحســاب.	كذلــك	 	ج.	
يفــوض	العميــل	البنــك	للحصــول	علــى	معلومــات	رســمية	مــن	أي	كيــان	مــن	أجــل	تحديــث	البيانــات	الخاصــة	بــه،	دون	أيــة	مســؤولية	علــى	

البنــك	أو	ذلــك	الكيــان.

فــي	حالــة	وفــاة	العميــل،	يتــم	تجميــد	حســابه	وال	يفــرج	عــن	أي	مبالــغ	محفوظــة	باســمه	لــدى	البنــك	للورثــة	أو	وكائهــم	إال	بموجــب	أمــر	 	د.	
ــه	بالوفــاة.	 ــم	إباغــه	في ــذي	ت ــخ	ال ــن	يكــون	البنــك	مســؤواًل	إال		مــن	التاري ــى	البنــك	لهــذا	الغــرض،	ول رســمي	مــن	محكمــة	مختصــة	موجــه	إل

في	حالة	إفاس	الشركة	أو	صارت	لديها	مشاكل	مالية،	سيتم	تجميد	الحساب	إلى	حين	استام	البنك	ألمر	من	المحكمة. 	ه.	

ــغ	 ــة	حتــى	يبل ــع	األب	أو	الوصــي	بحكــم	الوصاي ــة		للقصــر	تحــت	توقي ــة	اســتثمارية	مرن ــة/	وكال ــر/	وكال ــح	البنــك	حســاب	وديعــة	توفي يفت 	و.	
القاصــر	الســن	القانونيــة،	بعدهــا	ســيكون	مــن	حقــه	اســتام	أموالــه	ثــم	يقــوم	بتشــغيل	حســابه	بنفســه	بعــد	إبــاغ	الوصــي.	وفــي	حالــة	
القاصــر	تحــت	الوصايــة،	ينبغــي	الحصــول	علــى	قــرار	أو	حكــم	صــادر	مــن	المحكمــة	المختصــة	لرفــع	الوصايــة	حتــى	يتمكــن	القاصــر	مــن	

تشــغيل	حســابه.

ســتنطبق	الشــروط	المتعلقــة	بوديعــة	حســابات	التوفيــر/	الوكالــة/	وكالــة	االســتثمارية	المرنــة		علــى	حســابات	الكيانــات	الطبيعيــة	 	ز.	
(الشــركات/	المؤسســات/	الهيئــات/	األنديــة/	الجمعيــات	ومــا	شــابهها)،	وستشــكل	جــزءا	ال	يتجــزأ	مــن	الشــروط	التــي	تحــدد	الكيانــات	

الكيانــات	االســمية.	 االســمية،	فضــا	عــن	شــروط	

يجــوز	للبنــك	إغــاق		الحســاب	الخــاص	بالعميــل	فــي	أي	وقــت	دون	إبــداء	األســباب	أو	إبــاغ	العميــل،	وفــي	هــذه	الحالــة	تنتهــي	مســؤولية	 	ح.	
البنــك	بإصــدار	شــيك	لرصيــد	الحســاب	للعميــل	وإرســاله	بالبريــد	علــى	العنــوان	الخــاص	بالعميــل،	ويلتــزم	العميــل	بدفــع	المبلــغ	المســتحق	

للبنــك	فــور	تلقيــه	إلشــعار	مــن	البنــك	بعزمــه	علــى	إغــاق	الحســاب	الخــاص	بالعميــل.

الحساب الخامل/ غير النشط/ الراكد  .18
ــم	يشــهد	الحســاب	الجــاري	أي	حركــة	لمــدة	12  ــي،	وإذا	ل ــى	التوال ــر	أي	حركــة	معامــات	لمــدة	24	شــهرا	عل ــم	يشــهد	حســاب	التوفي إذا	ل أ	.	
شــهرا	متتاليــة،	فــإن	الحســاب	ســيصنف	تلقائيــًا	فــي	مثــل	هــذه	الحالــة	»كحســاب	خامــل«.	لــن	يكــون	باســتطاعة	صاحــب	الحســاب	تشــغيل	

ــد	البنــك	بطلــب	خطــي	لهــذا	الغــرض. الحســاب	إال	بعــد	قيامــه	بتزوي

يحــق	للبنــك	أن	يقــوم	بخصــم	الرســوم	المطبقــة	علــى	الحســابات	الخاملــة	وذلــك	وفقــا	لجــدول	الرســوم	المطبــق	فــي	البنــك	والمبــادئ	 ب	.	
ــي. ــزي	العمان ــك	المرك ــة	للبن التوجيهي

بمجــرد	أن	يصبــح	الحســاب	خامــا،	ســيكون	للبنــك	الحــق	فــي	تعليــق	كافــة	المعامــات	التــي	تتــم	علــى	الحســاب،	وتعليــق	أو	إلغــاء	كافــة	 ت	.	
بطاقــات	الســحب	اآللــي	لمــزن/	بطاقــات	الخصــم	المرتبطــة	بهــذا	الحســاب	دون	إشــعار	العميــل	بذلــك.	ســتكون	للبنــك	الســلطة	التقديريــة	

للوفــاء	بــأي	شــيك	مســحوب	علــى	حســاب	خامــل.	

لن	يسمح	بأي	دفعات	بين	الفروع	من	أو	إلى	حساب	خامل.	 	ط.	

ســيكون	العميــل	مســئواًل	مســؤولية	كاملــة	عــن	أيــة	نتائــج	أو	مطالبــات	أو	إجــراءات	قانونيــة	أو	خســائر	ذات	صلــة	بهــا،	ويقــر	العميــل	أن	 	ي.	
ــك	لتشــغيل	أو	إغــاق	الحســاب. ــل	التواصــل	مــع	البن ــى	العمي ــك،	وينبغــي	عل ــك	فــي	أي	حــال	مــن	األحــول	ل	يكــون	مســؤواًل	عــن	ذل البن

ينبغي	على	العميل	أن	يقوم	بزيارة	الفرع	بصورة	شخصية	إلعادة	تنشيط	حساب	التوفير. 	ك.	

يكــون	للبنــك	الحــق	فــي	إتــاف	أي	دفاتــر	شــيكات/	بطاقــات	صــراف	آلــي/	مظاريــف	كلمــات	ســر	لــم	يتــم	اســتامها	مــن	قبــل	العميــل	 	ل.	
(حســب	مــا	تقتضــي	الحالــة)	فــي	غضــون	ســبعة	أيــام	علــى	أكثــر	تقديــر،		مــن	تاريــخ	اإلصــدار	وســيقوم	العمــاء	بتقديــم	طلبــات	جديــدة	

ودفــع	النفقــات	ذات	الصلــة	إلعــادة	إصــدار	أي	مــن	هــذه	األدوات.

لغرض	إصدار	وتشغيل	بطاقة	الصراف	اآللي	تطبق	بنود	وشروط	اإلصدار	المحددة	من	قبل	البنك.	 	م.	

يكــون	للبنــك	الحــق	فــي	أي	وقــت	فــي	تعديــل	بنــود	وشــروط	الخدمــات	المصرفيــة	بإخطــار	العميــل	عــن	طريــق	إشــعار	عــام	يتــم	عرضــه	فــي	 	ن.	
فــروع	البنــك	أو	مــن	خــال	قنــوات	االتصــال	المختلفــة	ويكــون	العميــل	بعــد	ذلــك	ملزمــًا	بمثــل	هــذه	التعديــات.	لــن	يتــم	تغييــر	اتفاقيــات	
الودائــع	(التوفير/الوكالة/الوكالــة	االســتثمارية	المرنــة)	خــال	فتــرة	ســريانها	دون	إعــام	العميــل	عــن	طريــق	إشــعار	عــام	يتــم	عرضــه	فــي	
فــروع	البنــك	أو	مــن	خــال	قنــوات	االتصــال	المختلفــة.	إذا	لــم	يتلقــى	البنــك	أي	اعتــراض	مــن	العميــل	خــال	مــدة	ثاثيــن	يومــا،	فــإن	ذلــك	
ســيعتبر	بــأن	العميــل	قــد	قبــل	مثــل	هــذا	التعديــل.	ســيظل	التعديــل	نافــذا	عنــد	تجديــد	الوديعــة	إذا	كان	البنــك	قــد	قــام	بإخطــار	العميــل	

بمثــل	ذلــك	التعديــل	قبــل	انتهــاء	صاحيــة	بنــوده.

إذا	لــم	يقــم	البنــك	فــي	أي	وقــت	بممارســة	التنفيــذ	الكامــل	ألي	بنــد	أو	التــزام	منصــوص	عليــه	فــي	هــذه	البنــود	والشــروط	أو	إذا	تأخــر	 	س.	
البنــك	فــي	تنفيــذ	هــذه	السياســة،	فــإن	مثــل	هــذا	التصــرف	لــن	يعتبــر	تنــازاًل	مــن	البنــك	عــن	حقــه	أو	تخليــه	عــن	التنفيــذ	الكامــل	فــي	وقــت	

الحــق.

تعتبــر	ســجات	ومســتندات	البنــك	دليــًا	علــى	صحــة	الرصيــد	الخــاص	بالعميــل.	لكــن،	إذا	تــم	االدعــاء	بخــاف	ذلــك،	فــإن	عــبء	اإلثبــات	فــي	 	ع.	
مثــل	هــذه	الحالــة	ســيقع	علــى	عاتــق	العميــل.

ســيكون	للبنــك	الحــق	فــي	اســتثمار	الرصيــد	الدائــن	فــي	الحســاب	الجــاري	والجــزء	المتبقــي	مــن	ودائــع	حســابات	التوفيــر/	الوكالــة/	الوكالــة	 	ف.	
االســتثمارية	المرنــة،	غيــر	المشــاركة	فــي	اتفاقيــة	المضاربــة،	وســيتحمل	البنــك	نتائــج	مثــل	هــذه	االســتثمارات.

	يجــوز	للبنــك	التصــرف	بنــاًء	علــى	أي	تعليمــات	مــن	العميــل	(بــأي	صيغــة	يتــم	إرســالها	أو	اســتامها	عبــر	أي	قنــاة	اتصــال	مقبولــة	للبنــك)		 	ص.	
ــاًء	علــى	مثــل	هــذه		التعليمــات	أو	قبــول		 والقيــام		بالخصــم	مــن	أي	حســاب	للعميــل.	لــن	يكــون	البنــك	ملزمــًا		بمعالجــة	أو	التصــرف	بن
الصكــوك		أو	أي	وســائل	دفــع	أخــرى	مماثلــة	،	إذا	كان	التصــرف		والمعالجــة	بنــاًء	علــى		مثــل	هــذه	التعليمــات	،	فــي	رأيــه	المطلــق	،	قــد	
يــؤدي	إلــى	انتهــاك	أي	قانــون	معمــول	بــه	أو	أي	عقوبــات	اقتصاديــة	أو	ماليــة	أو	تجاريــة	أو	سياســات	الحظــر	أو	اإلجــراءات	الداخليــة	للبنــك.	
تخضــع		كافــة	اإليداعــات	والســحوبات	والتعامــل	فــي	أي	حســاب	بالعملــة	األجنبيــة	للشــروط	المعمــول	بهــا		مــع	دفــع		العميــل	العمولــة		
المقــررة	للبنــك.	مــا	لــم	يتــم	االتفــاق	علــى	خــاف	ذلــك	،	فــإن	أي	اتصــال	يتــم	إجــراؤه	أو	تســليمه	فيمــا	يتعلــق	بــأي	خدمــة	يوفرهــا	البنــك	
وفًقــا	لهــذه	الشــروط	واألحــكام	يجــب	أن	يكــون	خطيــًا.	يجــوز	للبنــك	تســليم	المراســات	بــأي	شــكل	يــراه	مناســًبا	(بمــا	فــي	ذلــك	فــي	شــكل	

ورقــي	أو	إلكترونــي).

	يجــب	دفــع	جميــع	المبالــغ	التــي	يتعيــن	دفعهــا	للبنــك	بالعملــة	المحــددة	وبــدون	إجــراء	أي	اســتقطاع	(وأن	تكــون	خاليــة		مــن	أي	خصــم)	 	ق.	
(بمــا	فــي	ذلــك	علــى	حســاب	أي	ضريبــة)	أو	مقاصــة	أو	مطالبــة	مقابلــة.	يجــب	أن	يكــون	جميــع	األوراق	الماليــة	أو	الكمبيــاالت	أو	الودائــع	
أو	األوراق	النقديــة	أو	الذهــب	أو	األســهم	أو	غيرهــا	مــن	الممتلــكات	أو	الوثائــق	مهمــا	كانــت	طبيعتهــا	،	والتــي	يحتفــظ	بهــا	البنــك	باســم	
العميــل	فــي	أي	مــن	فروعــه	،	أو	التــي		تكــون	فــي	حــوزة	البنــك	،	بمثابــة	ضمانــات	يحتفــظ	بهــا	البنــك	مقابــل	التزامــات	العميــل	الناشــئة	
بموجــب	هــذه	الشــروط	واألحــكام.	يوافــق	العميــل	علــى	اتخــاذ	أي	إجــراء	(بمــا	فــي	ذلــك	تنفيــذ	أي	وثائــق	إضافيــة)	علــى	النحــو	الــذي	
قــد	يحــدده	البنــك	للتجويــد	الحصــة	الضمانيــة	المزمــع	إنشــاؤها	أعــاه	أو	غيــر	ذلــك	لتســهيل	تحقيــق	أو	تصفيــة	األصــول	التــي	(أو	مــن	

المفتــرض	أن	تكــون)	موضــوع	مصلحــة	الضمــان.

يتحمــل	العميــل	وحــده	مســؤولية	أي	حالــة	مــن	حــاالت	عــدم	الوفــاء		بتعليمــات	الدفــع	أو	عمليــات	ســحب	مــن	حســاب	العميــل	بســبب	عــدم	 	ر.	
كفايــة	األمــوال	فــي	هــذا	الحســاب.

يحــق	للبنــك	أن	يفــوض	مــن	وقــت	آلخــر	أي	مــن	واجباتــه	بموجــب	هــذه	الشــروط	واألحــكام	إلــى		أي	شــخص	يــراه	مناســبًا	علــى	النحــو	الــذي	 	ش.	
يســمح	بــه	القانــون.

باســتثناء	حالــة	احتيــال		مــن	جانــب	البنــك	أو	اإلهمــال	الجســيم	أو	ســوء	الســلوك	المتعمــد	،	يجــب	علــى	العميــل	تعويــض	البنــك	عــن	أي	 	ت.	



required to be;
 ii.  the obligations assumed by the Customer pursuant to these terms and conditions are the Customer’s 

legal, valid and binding obligations and the performance of those obligations and the provision of any 
services does not violate or breach any applicable law, contract or other requirement to which the 
Customer is subject;

 iii.  the Customer has obtained any consent, authorisation or instruction required in connection with these 
terms and conditions;

 iv.  all information provided to the Bank by the Customer or on the Customer’s behalf is, as of the date that 
information is provided, true, accurate and complete in every material respect;

	 v.	 	the	Customer	is	not	the	subject	of	any	economic,	financial	or	trade	sanction	or	embargo	administered	or	
enforced by any relevant authority, or located, incorporated, organised, existing or resident in a country 
or	 territory	 that	 is	 the	subject	of	any	economic,	financial	or	 trade	sanction	or	embargo;

	 vi.	 the	Customer	is	not	bankrupt,	insolvent	or	otherwise	experiencing	financial	difficulties;
 vii.  the Customer has carefully reviewed and understands all information provided by the Bank as well as 

these terms and conditions, and risks associated with any Service provided by the Bank;
 viii.  the Customer is not relying on any representation, statement or other information provided by the Bank 

as legal, regulatory, tax or accounting advice, and the Customer has been advised by the Bank to obtain 
(and has obtained), where appropriate, independent legal, regulatory, tax and accounting advice (it is 
noted and agreed to by the Customer that the Bank has not, and does not provide any tax advice to 
Customers); and

 ix.  in all the Customer’s dealings with the Bank, the Customer is acting as principal and not as agent on 
behalf of any third party.

 Each of the representations and warranties set out above are deemed to be repeated on each day throughout 
the period any account held by the Customer is active. If any representation and warranty set out above is or 
becomes untrue at any time, the Customer must notify the Bank immediately.

v.  The Bank may collect, use, store, disclose or otherwise process the Customer’s personal data. The Bank may 
process the Customer’s personal data for the following purposes:

 i.   processing applications for services provided by the Bank, including assessing the Customer’s suitability 
and performing necessary checks and risk assessments;

 ii.  providing services (including electronic banking services), such as effecting payments or transactions 
and completing instructions or requests;

 iii. monitoring and improving the Bank’s website and its content;
 iv. establishing and managing banking relationships and Accounts;
 v.  conducting market research and surveys with the aim of improving the products and services offered by 

the Bank;
 vi. sending the Customer information about the Bank’s Services for the purpose of marketing and 

promotion;
 vii.  preventing, detecting, investigating and prosecuting crimes (including but not limited to money 

laundering,	 terrorism,	 fraud	and	other	financial	crimes)	 in	any	 jurisdiction	through	 identity	verification,	
government sanctions screening and due diligence checks;

 viii.  complying with applicable laws, regulations, policies, voluntary codes, judgments or court orders, as well 
as any request by any authority, regulator or enforcement agency or body in respect of the Bank;

 ix.  establishing, exercising or defending legal rights in connection with legal proceedings (including 
any prospective legal proceedings) and seeking professional or legal advice in relation to such legal 
proceedings; and

 x. surveillance of premises (including automated teller machines).
w. The personal data requested by the Bank is necessary to perform its services. If it is not provided to the Bank, 

the Bank may be unable to comply with its legal or regulatory obligations or to provide the Customer with the 
applicable services.

x. The Customer’s personal data processed and held by the Bank is kept in a form which permits the Customer’s 
identification	for	no	longer	than	is	necessary	for	the	purposes	for	which	the	personal	data	 is	processed	in	
accordance with legal, regulatory and statutory obligations. At the expiry of such periods, the Customer’s 
personal data will be deleted or archived to comply with legal retention obligations or in accordance with 
applicable statutory limitation periods.

y. The Customer may have the right at any time to request from the Bank, to the extent permitted by applicable 
laws,	access	to	and	rectification	or	deletion	of	the	Customer’s	personal	data.	The	Customer	is	also	entitled	to	
request a restriction of the processing of the Customer’s personal data or to object to such processing. The 
Customer also has the right to portability of personal data.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) and other compliance terms and conditions
a.	 The	Objective	of	FATCA	is	to	reduce	tax	evasion	by	the	United	States	persons	who	hold	financial	assets	in	

foreign countries either directly (bank accounts) or indirectly (ownership of foreign entities).
b. Under the FATCA regulation, the Bank will be required to identify its U.S. accountholders and annually report 

information about their account.
c. If the Customer does not provide the required FATCA documentation (accompanying statements, waivers 

and consents, as applicable), then such action may mean the Bank or other persons are required to withhold 
amounts as may be legally required by any tax authority and pay such amounts to the appropriate tax 
authority.

d.	 The	Bank	will	perform	FATCA	identification	and	documentation	at	the	time	of	Customer	on-boarding.
e. [Bank will not open accounts for the Customers not willing to produce the required documents to establish 

their US/non US status.]
f.	 U.S.	identified	Customer	must	submit	their	consent	for	waiver	of	confidentiality	clause.	
g. The Customer acknowledges and agrees that the Bank is subject to strict legal and regulatory requirements in 

relation to the provision of services and the operation of accounts. Nothing in these terms and conditions will 
oblige the Bank to do, or refrain from doing, anything that might, in the Bank’s opinion, amount to a breach of 
any:

 i . law;
 ii. order of any competent court or other authority having jurisdiction over the Bank or the Customer;
 iii. duty of care; or
	 iv.	 economic,	financial	or	trade	sanction	or	embargo.
h.	 The	 Customer	 confirms	 that	 it	 complies	 with,	 and	 undertakes	 to	 continue	 to	 comply	 with,	 all	 legal	 and	

regulatory obligations to which it is subject, including (without limitation) those relating to the prevention 
of	bribery,	corruption,	fraud,	money	laundering	and	terrorist	activity	and	the	provision	of	financial	and	other	
services to persons or entities which may be subject to sanctions.

i. The Customer agrees that the Bank may take whatever action it considers appropriate to meet any obligations, 
either in Oman or elsewhere, relating to the prevention of bribery, corruption, fraud, money laundering and 
terrorist	activity	and	the	provision	of	financial	and	other	services	to	persons	or	companies	who	may	be	subject	
to	sanctions	(whether	in	the	form	of	economic,	financial	or	trade	sanctions	or	embargo	or	otherwise).	This	may	
include, but is not limited to, the freezing of funds in an account, investigating and intercepting payments into 
and out of any account (particularly in the case of international transfers of funds) and investigating the source 
of or intended recipient of any funds. It may also include making enquiries to establish whether a person is 
subject to sanctions. This may delay the carrying out of the Customer’s instructions or the receipt of cleared 
funds.

j. The Customer agrees to take all such steps as the Bank may require in order to enable the Bank to comply 
with its legal and regulatory requirements as set out above or to ensure that the Customer maintains 
compliance with all legal and regulatory requirements applicable to it.

k. The Bank may report any suspicious or illegal activities or transactions to the competent authorities whether 
in Oman or elsewhere.

l. The Customer shall, at all times, comply with sanctions laws and undertakes to notify the Bank immediately 
should any circumstance arise which may give rise to a potential breach of such laws in respect of the 
Customer or an account. The Customer warrants and undertakes that they are not using and will not use the 
account	for	the	benefit	or	at	the	direction	of	any	person,	company	or	government	subject	to	sanctions	laws	or	
in any way that does, or could, breach sanctions laws.

m.	 For	 the	purposes	of	 these	 terms	and	conditions,	 “Confidential	 Information”	means	all	 information	 relating	
to	 the	 Customer	 that	 is,	 as	 a	 matter	 of	 law,	 custom	 or	 contract,	 confidential	 in	 nature	 provided	 that	
notwithstanding anything to the contrary in any other document, any information that:

 i.   is publicly available at the time it is provided or subsequently becomes publicly available other than as a 
result	 of	 a	 breach	 of	 a	 duty	 of	 confidentiality	 by	 the	 Bank;

	 ii.	 	was	known	to	the	Bank	(without	an	obligation	of	confidentiality	to	the	Customer)	before	its	disclosure	by	
the Customer;

 iii. is independently developed by the Bank without recourse to information disclosed to it by the Customer; 
or

	 iv.		 is	 rightfully	 obtained	 on	 a	 non-confidential	 basis	 from	 a	 person	 other	 than	 the	 Customer,	 provided	
that	 the	person	 is	not	 known	by	 the	Bank	 to	be	bound	by	an	obligation	of	 confidentiality	 in	 relation	 to	
that	 information,	shall	not	be	considered	“Confidential	 Information”	for	the	purposes	of	these	terms	and	
Conditions	 and	 will	 therefore	 not	 be	 subject	 to	 any	 duty	 of	 confidentiality.

TERMS AND CONDITIONS (Continued) الشروط واألحكام (تابع)
مطالبــات	أو	مطالــب	أو	خســائر	أو	أضــرار	أو	التزامــات	أو	دعــاوى	أو	تكاليــف	ونفقــات	(بمــا	فــي	ذلــك	أتعــاب	المستشــارين	القانونييــن	وأي	
ــاة	البنــك	نتيجــة	ألي	 مستشــارين	مهنييــن	آخريــن)	وأي	مســؤولية	أخــرى	مهمــا	كانــت	طبيعتهــا	أو	وصفهــا	مهمــا	كانــت	تنشــأ	عــن	معان
مطالبــات	مــن	أي	طــرف	ثالــث		يتــم	قيدهــا		ضــده	فيمــا	يتعلــق	بـــ	(1)	البنــك	الــذي	يقــدم	الخدمــات	للعميــل	،	أو	(2)	تصــرف	البنــك	بنــاء	

علــى	تعليمــات	العميــل.

من	خال	فتح	حساب	أو	االستفادة	من	أي	خدمة	يقدمها	البنك	،	يقر	العميل	ويضمن	للبنك	ما	يلي: 	ث.	

أواًل.	أن	العميل	(إذا	كان	شــخًصا	اعتبارًيا)قد	تم		تأسيســه	حســب	األصول	وفي	وضع	جيد	في	كل	والية	قضائية	مطلوب	أن	يكون	فيها	؛ 	 
ثانيــا.	االلتزامــات	التــي	يتحملهــا	العميــل	وفًقــا	لهــذه	الشــروط	واألحــكام	هــي	التزامــات	العميــل	القانونيــة	والصحيحــة	والملزمــة	وأن	أداء	
هــذه		االلتزامــات	وتوفيــر	أي	خدمــات	ال	ينتهــك	أو	يخالــف	أي	قانــون	أو	عقــد	أو	أي	متطلبــات	أخــرى	مطبقــة		علــى	العميــل	أو	يخضــع	لهــا	.

ثالثــا.	أن	العميــل	قــد	حصــل	علــى		كافــة		الموافقــات		أو	التفويــض	المطلــوب		أو	التعليمــات	المقــررة		بموجــب	هــذه		الشــروط	واألحــكام	 	
؛

ــاًرا	مــن	تاريــخ	تقديــم	المعلومــات	،	بأنهــا	صحيحــة	 رابعــا.	أن	جميــع	المعلومــات	المقدمــة	للبنــك	مــن	قبــل	العميــل	أو	نيابــة	عنــه	،	اعتب 	
؛ الجوهريــة	 النواحــي	 ودقيقــة	وكاملــة	مــن	جميــع	

خامســًا	.	أن	العميــل	غيــر	خاضــع		ألي	عقوبــات	اقتصاديــة	أو	ماليــة	أو	تجاريــة	أو	مفــروض	عليــه	حظــر	تديــره	أو	تفرضــه	أي	ســلطة	ذات	 	
صلــة	،	أو	يقــع	مقــره	أو	تــم	تأسيســه		أو	تنظيمــه	أو	موجــوًدا	أو	مقيًمــا	فــي	بلــد	أو	إقليــم	يخضــع	ألي	عقوبــات	اقتصاديــة	أو	ماليــة	أو	

تجاريــة	أو		مفــروض	عليــه	الحظــر	؛

سادسًا.	إن	العميل	غير	خاضع	إلجراءات		اإلفاس	أو	اإلعسار	أو	يواجه	صعوبات	مالية	بأي	شكل	من	األشكال	؛ 	

ســابعًا.	أن	العميــل	قــد	بــذل	العنايــة	الكافيــة	فــي	اطــاع	وإدراك		جميــع	المعلومــات	المقدمــة	مــن	قبــل	البنــك	وكذلــك	هــذه	الشــروط	 	
واألحــكام	والمخاطــر	المرتبطــة	بــأي	خدمــة	يقدمهــا	البنــك	؛

ثامنــا.	أن	العميــل	لــم		يعتمــد	علــى	أي	تأكيــدات	أو	بيانــات		أو	معلومــات	أخــرى	يقدمهــا	البنــك		بموجــب	استشــارة		قانونيــة	أو	تنظيميــة	 	
أو	ضريبيــة	أو	محاســبية	،	وأنــه	قــد	تــم		نصــح	العميــل	بالحصــول	،	عنــد	االقتضــاء	،	علــى	استشــارة	قانونيــة	مســتقلة	،	أو		مــن	جهــات	
مهنيــة	تقــدم	المشــورة	التنظيميــة	والضريبيــة	والمحاســبية	(يجــب	أن	يكــون	علــى	علــم	العميــل	ويوافــق	عليــه	أن	البنــك	لــم	يقــم	بذلــك	،	

ــة	للعمــاء)	؛	و وال	يقــدم	أي	مشــورة	ضريبي

تاســعًا.	أنــه	فــي	جميــع		المعامــات	التــي	يجريهــا		العميــل	مــع	البنــك	،	يجــب	أن	يتصــرف	العميــل	بصفتــه	أصيــًا	وليــس	وكيــًا	ينــوب		عــن	 	
أي	طــرف	ثالــث.

تعتبــر	أي	مــن	اإلقــرارات	والضمانــات	الــواردة	أعــاه	متكــررة	فــي	كل	يــوم	طــوال	الفتــرة	التــي	يكــون	فيهــا	أي	حســاب	يحتفــظ	بــه	العميــل	 	
نشــًطا.	إذا	كان	أي	إقــرار	أو	ضمــان	مذكــور	أعــاه	غيــر	صحيــح	أو	أصبــح	غيــر	صحيــح	فــي	أي	وقــت	،	يجــب	علــى	العميــل	إخطــار	البنــك	علــى	

الفــور.

يجــوز	للبنــك	جمــع	البيانــات	الشــخصية	للعميــل	أو	اســتخدامها	أو	تخزينهــا	أو	الكشــف	عنهــا	أو	معالجتهــا	بــأي	طريقــة	أو	أخــرى.	حيــث	يجــوز	 ز.	
ــة: ــل	لألغــراض	التالي ــات	الشــخصية	للعمي للبنــك	معالجــة	البيان

أواًل.	معالجــة	طلبــات	الخدمــات	التــي	يقدمهــا	البنــك	،	بمــا	فــي	ذلــك	تقييــم	مــدى	ماءمــة	العميــل	وإجــراء	الفحوصــات	الازمــة	وتقييــم	 	
المخاطــر	؛

ثانيــا.	تقديــم	الخدمــات	(بمــا	فــي	ذلــك	الخدمــات	المصرفيــة	اإللكترونيــة)	،	مثــل	إجــراء	المدفوعــات	أو	المعامــات	واســتكمال	التعليمــات	 	
أو	الطلبــات	؛

ثالثا.	مراقبة	وتحسين	موقع	البنك	اإللكتروني	ومحتوياته. 	

رابعا.	إنشاء	وإدارة	العاقات	المصرفية	والحسابات	؛ 	

خامسًا.	إجراء	أبحاث	ودراسات	السوق	بهدف	تحسين	المنتجات	والخدمات	التي	يقدمها	البنك. 	

سادسًا.	إرسال	معلومات	العميل	حول	خدمات	البنك		ألغراض	التسويق	والترويج	؛ 	

ســابعًا.	منــع	الجرائــم	وكشــفها	والتحقيــق	فيهــا	ومقاضــاة	مرتكبيهــا	(بمــا	فــي	ذلــك	علــى	ســبيل	المثــال	ال	الحصــر	غســل	األمــوال	وتمويــل	 	
اإلرهــاب	واالحتيــال	والجرائــم	الماليــة	األخــرى)	فــي	أي	واليــة	قضائيــة	مــن	خــال	التحقــق	مــن	الهويــة	وفحــص	العقوبــات	الحكوميــة	وإجــراء	

فحوصــات	العنايــة	الواجبــة	؛

ثامنــًا.	االمتثــال	للقوانيــن	واللوائــح	والسياســات	المعمــول	بهــا	والقوانيــن	الطوعيــة	واألحــكام	أو	أوامــر	المحاكــم،	وكذلــك	أي	طلــب	مــن	 	
أي	ســلطة	أو	جهــة	تنظيميــة	أو	وكالــة	أو	هيئــة	تنفيذيــة	فيمــا	يتعلــق	بالبنــك	؛

تاســعًا.	إنشــاء	أو	ممارســة	أو	الدفــاع	عــن	الحقــوق	القانونيــة	فيمــا	يتعلــق	باإلجــراءات	القانونيــة	(بمــا	فــي	ذلــك	أي	إجــراءات	قانونيــة	 	
و ؛	 القانونيــة	 اإلجــراءات	 بهــذه	 يتعلــق	 فيمــا	 القانونيــة	 أو	 المهنيــة	 المشــورة	 والتمــاس	 محتملــة)	

عاشرًا	:	مراقبة	المباني	(بما	في	ذلك	أجهزة	الصراف	اآللي). 	

البيانــات	الشــخصية	التــي	يطلبهــا	البنــك	ضروريــة	ألداء	خدماتــه.	إذا	لــم	يتــم	توفيرهــا	للبنــك	،	فقــد	يتعــذر	علــى	البنــك	االمتثــال	اللتزاماتــه	 ح.	
ــد	العميــل	بالخدمــات	ذات	الصلــة. ــة	أو	تزوي ــة	أو	التنظيمي القانوني

يتــم	االحتفــاظ	بالبيانــات	الشــخصية	للعميــل	التــي	تتــم	معالجتهــا	مــن	قبــل	البنــك	فــي	شــكل	يســمح	بتحديــد	هويــة	العميــل	لمــدة	ال	تزيــد	 ط.	
عمــا	هــو	ضــروري	لألغــراض	التــي	تتــم	مــن	أجلهــا	معالجــة	البيانــات	الشــخصية	وفًقــا	لالتزامــات	القانونيــة	والتنظيميــة	والشــرعية.	عنــد	
انتهــاء	هــذه	الفتــرات	،	ســيتم	حــذف	البيانــات	الشــخصية	للعميــل	أو	أرشــفتها	لامتثــال	اللتزامــات	االحتفــاظ	القانونيــة	أو	وفًقــا	لفتــرات	

التقــادم	القانونيــة	المعمــول	بهــا.

يحــق	للعميــل	فــي	أي	وقــت	أن	يطلــب	مــن	البنــك	،	إلــى	الحــد	الــذي	تســمح	بــه	القوانيــن	المعمــول	بهــا	،	الوصــول	إلــى	البيانــات	الشــخصية	 ي.	
للعميــل	وتصحيحهــا	أو	حذفهــا.	يحــق	للعميــل	أيًضــا	طلــب	تقييــد	معالجــة	البيانــات	الشــخصية	للعميــل	أو	االعتــراض	علــى	هــذه	المعالجــة.	

كمــا	يحــق	للعميــل	أيًضــا	نقــل	البيانــات	الشــخصية.

قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية (FATCA) ) وشروط وأحكام االمتثال األخرى
الهــدف	مــن	قانــون	االمتثــال	الضريبــي	للحســابات	األجنبيــة	هــو	الحــد	مــن	التهــرب	الضريبــي	مــن	قبــل	األشــخاص	األمريكييــن	الذيــن	لديهــم	 أ.	

أصــول	ماليــة	فــي	دول	أجنبيــة	إمــا	بشــكل	مباشــر	(حســابات	بنكيــة)	أو	بشــكل	غيــر	مباشــر	(ملكيــة	كيانــات	أجنبيــة).

بموجــب	الئحــة	قانــون	االمتثــال	الضريبــي	للحســابات	الخارجيــة	،	ســُيطلب	مــن	البنــك	تحديــد	حاملــي	حســاباته	فــي	الواليــات	المتحــدة	 ب.	
واإلبــاغ	عــن	معلومــات	حــول	حســاباتهم	ســنوًيا.

إذا	لــم	يقــدم	العميــل	مســتندات	قانــون	االمتثــال	الضريبــي	للحســابات	الخارجيــة	(فاتــكا)	المطلوبــة	(الكشــوفات	المرفقــة	،	والتنــازالت	 ج.	
ــون	 ــد	تك ــي	ق ــغ	الت ــاز	المبال ــون	باحتج ــن	مطالب ــك	أو	أشــخاص	آخري ــراء	أن	البن ــي	هــذا	اإلج ــد	يعن ــات	،	حســب	االقتضــاء)	،	فق والموافق

مطلوبــة	قانوًنــا	مــن	قبــل	أي	ســلطة	ضريبيــة	ودفــع	هــذه	المبالــغ	إلــى	مصلحــة	الضرائــب	المناســبة.

سيقوم	البنك	بإجراء	تعريف	وتوثيق	بموجب	قانون	االمتثال	الضريبي	للحسابات	الخارجية	في	وقت	انضمام	العميل. د.	

ــارج	 ــات	المتحــدة	/	خ ــات	حالتهــم	فــي	الوالي ــة	إلثب ــم	المســتندات	المطلوب ــن	فــي	تقدي ــر	الراغبي ــك	حســابات	للعمــاء	غي ــح	البن ــن	يفت ل ه.	
المتحــدة. الواليــات	

و-	يجب	على	العميل	المحدد	من	قبل	الواليات	المتحدة	تقديم	موافقته	على	التنازل	عن	شرط	السرية. 	

يقــر	العميــل	ويوافــق	علــى	أن	البنــك	يخضــع	لمتطلبــات	قانونيــة	وتنظيميــة	صارمــة	فيمــا	يتعلــق	بتقديــم	الخدمات	وتشــغيل	الحســابات.	ال	 ز.	
يوجــد	فــي	هــذه	الشــروط	واألحــكام	مــا	يلــزم	البنــك	بفعــل	أو	االمتنــاع	عــن	القيــام	بــأي	شــيء	قــد	يرقــى	،	فــي	رأي	البنــك	،	إلــى	حــد	انتهــاك	

أي	مــن	اآلتــي	:

أواًل.	أي	قانون؛ 	

ثانيا.	أي	أمر	صادر	عن	أي	محكمة	مختصة	أو	سلطة	أخرى	لها	سلطة	قضائية	على	البنك	أو	العميل	؛ 	

ثالثا.	واجب	الرعاية؛	أو 	

رابعا.	العقوبات	أو	الحظر	االقتصادي	أو	المالي	أو	التجاري. 	

يؤكــد	العميــل	أنــه	يمتثــل	ويتعهــد	بمواصلــة	االمتثــال	لجميــع	االلتزامــات	القانونيــة	والتنظيميــة	التــي	يخضــع	لهــا	،	بمــا	فــي	ذلــك	(علــى	 ح.	
ــم	الخدمــات	 ــال	وغســيل	األمــوال	والنشــاط	اإلرهابــي	و	تقدي ــع	الرشــوة	والفســاد	واالحتي ــال	ال	الحصــر)	تلــك	المتعلقــة	بمن ســبيل	المث

ــات. ــي	قــد	تكــون	عرضــة	للعقوب ــات	الت ــة	وغيرهــا	لألشــخاص	أو	الكيان المالي

يوافــق	العميــل	علــى	أنــه	يجــوز	للبنــك	اتخــاذ	أي	إجــراء	يــراه	مناســًبا	للوفــاء	بــأي	التزامــات	،	ســواء	فــي	عمــان	أو	فــي	أي	مــكان	آخــر	،	 ط.	
فيمــا	يتعلــق	بمنــع	الرشــوة	والفســاد	واالحتيــال	وغســيل	األمــوال	والنشــاط	اإلرهابــي	وتوفيــر	الخدمــات	الماليــة	وغيرهــا	لألشــخاص.	أو	
الشــركات	التــي	قــد	تخضــع	لعقوبــات	(ســواء	فــي	شــكل	عقوبــات	اقتصاديــة	أو	ماليــة	أو	تجاريــة	أو	حظــر	أو	غيــر	ذلــك).	قــد	يشــمل	ذلــك	،	
علــى	ســبيل	المثــال	ال	الحصــر	،	تجميــد	األمــوال	فــي	حســاب	مــا	،	والتحقيــق	واعتــراض	المدفوعــات	مــن	وإلــى	أي	حســاب	(ال	ســيما	فــي	
حالــة	التحويــات	الدوليــة	لألمــوال)	والتحقيــق		عــن		مصــدر	أي	أمــوال	أو	المســتفيد	منهــا.	.	وقــد	يشــمل	أيًضــا	إجــراء	استفســارات	لتحديــد	

مــا	إذا	كان	الشــخص	خاضًعــا	للعقوبــات.	قــد	يــؤدي	ذلــك	إلــى	تأخيــر	تنفيــذ	تعليمــات	العميــل	أو	اســتام	األمــوال	المطلوبــة.

يوافــق	العميــل	علــى	اتخــاذ	جميــع	الخطــوات	التــي	قــد	يطلبهــا	البنــك	مــن	أجــل	تمكيــن	البنــك	مــن	االمتثــال	لمتطلباتــه	القانونيــة	 ي.	
عليــه. المطبقــة	 والتنظيميــة	 القانونيــة	 المتطلبــات	 بجميــع	 العميــل	 التــزام	 لضمــان	 أو	 أعــاه	 المبيــن	 النحــو	 علــى	 والتنظيميــة	

يجــوز	للبنــك	اإلبــاغ	عــن	أي	أنشــطة	أو	معامــات	مشــبوهة	أو	غيــر	قانونيــة	إلــى	الســلطات	المختصــة	ســواء	فــي	ســلطنة	عمــان	أو	فــي	 ك.	
أي	مــكان	آخــر.

يلتــزم	العميــل	،	فــي	جميــع	األوقــات	،	بقوانيــن	العقوبــات	ويتعهــد	بإخطــار	البنــك	علــى	الفــور	فــي	حالــة	ظهــور	أي	ظــرف	قــد	يــؤدي	إلــى	 ل.	
انتهــاك	محتمــل	لهــذه	القوانيــن	فيمــا	يتعلــق	بالعميــل	أو	الحســاب.	يقــر	العميــل	ويتعهــد	بأنــه	ال	يســتخدم	الحســاب	ولــن	يســتخدمه	لصالــح	
أو	بتوجيــه	مــن	أي	شــخص	أو	شــركة	أو	حكومــة	خاضعــة	لقوانيــن	العقوبــات	أو	بــأي	طريقــة	تخــرق	أو	يمكــن	أن	تخــرق	قوانيــن	العقوبــات.

ألغــراض	هــذه	الشــروط	واألحــكام	،	تعنــي	»المعلومــات	الســرية«	جميــع	المعلومــات	المتعلقــة	بالعميــل	التــي	تعتبــر	،		بموجــب	القانــون	 م.	
أو	العــرف	أو	العقــد	،	ســرية	بطبيعتهــا	شــريطة	أن	،		بغــض	النظــر	عــن	أي	شــيء	يتعــارض	مــع	أي	مســتند	آخــر	،	أي	مــن	هــذه	المعلومــات	

ال	تنــدرج	تحــت	اآلتــي		:

أواًل.	كانــت	متاحــة		للجمهــور	فــي	وقــت	تقديمهــا	أو	أصبحــت	متاحــة		الحًقــا	للجمهــور	بخــاف	مــا	يكــون	نتيجــة	لخــرق		مــن	قبــل	البنــك	 	
لواجــب	الســرية	؛



n.	 The	Bank	shall	keep	all	Confidential	Information	confidential	but	the	Customer	authorises	the	Bank	to	disclose	
all	such	Confidential	Information:

 i.  to any person to the extent necessary to enable the Bank to provide its services to the Customer;
	 ii.	 to	any	professional	adviser	of	the	Bank	who	is	under	a	duty	of	confidentiality	to	the	Bank;
 iii.  to any exchange, depository, clearing house or settlement system, swap data repository or trade 

repository	(whether	local	or	global),	where	the	Bank	is	required	to	disclose	such	Confidential	Information;
 iv.  to any actual or potential permitted transferee or assignee (or, in each case, any of their agents or 

professional advisers) of the Bank’s rights and obligations under these Terms & Conditions or in 
connection with any business transfer, disposal, merger or acquisition undertaken by the Bank;

 v.  to any rating agency, insurer or insurance broker, or direct or indirect provider of credit protection to the 
Bank in connection with the services provided by the Bank;

 vi. as required by any applicable law;
 vii.  as required by any court, tribunal, regulatory, supervisory, tax, sanctions, governmental or quasi-

governmental authority having jurisdiction over the Bank or that the Bank reasonably believes has 
jurisdiction over the Customer;

 viii.  to any listed company or other type of entity (or its agent or nominee) in which the Customer has an 
interest in securities which are held by the Bank as the Customer’s nominee in circumstances where 
the	Bank	 is	obliged	 to	disclose	such	Confidential	 Information	as	 the	holder,	 legal	owner	of	 record	or	
custodian of those securities;

 ix.  as may be required in order to preserve or enforce any of the Bank’s rights or remedies against the 
Customer; or

	 x.	 as	otherwise	specified	in	these	terms	and	conditions.
o.  The Customer authorises the Bank to obtain information, on an ongoing basis, from banks and other 

financial	institutions,	the	Customer’s	employer	or	any	other	body	as	the	Bank	deems	appropriate,	about	the	
Customer’s	financial	and	non-financial	affairs	which	includes	but	is	not	limited	to	the	details	of	the	Customer’s	
banking	 facilities,	financial	position,	 income	and	any	other	 information	 relating	 to	 the	Customer	which	 the	
Bank deems appropriate without any reference to the Customer.

p. To comply with certain of its legal or regulatory obligations, the Bank may centralise the processing of the 
Customer’s information in one or more locations inside or outside Oman.

q. The Customer agrees to provide any information or documents that the Bank may require and waives any 
confidentiality	 rights	applicable	under	data	protection,	bank	secrecy	or	 similar	 laws	 in	 respect	of	 all	 such	
information which the Bank may disclose in accordance with these terms and conditions.

r. The Customer agrees to the processing and disclosure of the Customer’s information in accordance with 
these terms and conditions and to the transfer by the Bank of the Customer’s information to another country 
for processing on behalf of the Bank.

s.	 Where	the	Bank	discloses	Confidential	Information	in	accordance	with	these	terms	and	conditions,	it	shall,	
where	 reasonably	practicable,	 take	steps	 to	ensure	 that	 the	 recipient	of	such	Confidential	 Information	will	
keep	 such	 information	 confidential.

t. The Bank is required to act in accordance with the laws and regulations of Oman and comply with the 
requests of the authorities which relate to:

	 i.		 	the	 prevention	 of	money	 laundering,	 terrorist	 financing,	 corruption,	 tax	 evasion	 and	 the	 provision	 of	
financial	or	other	 services	 to	any	persons	which	may	be	subject	 to	economic	or	 trade	sanctions	or;

 ii.  the investigation or prosecution of, or the enforcement against, any person for an offence against any 
laws or regulations.

u. The Bank may take any action which the Bank in its sole discretion considers appropriate to prevent or 
investigate crime or the potential breach of sanctions, regimes or to act in accordance with the relevant laws, 
regulations, sanctions, international guidance, Bank procedures or direction of any public or regulatory body 
relevant to the Bank.

v. Any amendments made by the Bank to its schedule of charges, these terms and conditions or otherwise shall 
be	effective	from	the	date	specified	by	the	Bank.

w. By continuing to access or operate an account or use a service, the Customer shall be deemed to have 
accepted	these	terms	and	conditions	and	any	other	specific	conditions	applicable	to	that	account	or	service	
as in force at the relevant time.

x. Any account or service offered by the Bank under these terms and conditions is offered at the Bank’s sole and 
absolute discretion and may be closed or discontinued, in whole or in part, temporarily or permanently at any 
time, for any reason. The Bank shall give the Customer reasonable notice of any such closure, suspension or 
termination.

y. Provided there are no outstanding Liabilities due to the Bank, the Customer may close any account or request 
the termination of any service offered under these terms and conditions at any time by giving the Bank prior 
notice. The precise notice period will differ depending on the account being closed or the service being 
terminated. Unless expressly agreed to the contrary, the Customer must provide the Bank with at least 30 
days’ prior notice of closure or termination. (That also may include closure of account due to breach of policies 
of the Bank)

z. Termination of any service shall be without prejudice to any of the Bank’s accrued rights prior to the date of 
termination.

 aa.  The termination of SMS Banking Facility may not necessarily mean that Bank will discontinue sending 
SMS messages, the Bank as required by regulator will continue to send SMS even if the SMS Banking 
Facility is terminated by the Customer. 

 bb.  The Bank will not be liable or responsible in any circumstances for the delivery of the SMS to the 
Customer’s device. The Bank is completely dependent on the telecommunication service providers for 
the delivery of SMS to the Customer’s device.

 cc.  The Customer agrees that the invalidity, illegality or unenforceability of any part of these terms and 
conditions or otherwise under any law of a particular jurisdiction shall not prejudice or affect:

   a. the validity, legality or enforceability of any other provisions of these terms and conditions; or
   b. The validity, legality or enforceability of these terms and conditions under the laws of any other 

jurisdiction.
 dd.  These terms and conditions, including any non-contractual obligations arising out of or in connection 

with them, shall be governed by the laws of Oman.
 ee.  The Customer irrevocably waives all immunity (whether on the grounds of sovereignty or otherwise) that 

the Customer or any of the Customer’s assets or revenue may otherwise have in any jurisdiction from:
 i.  the service of any process against the Customer or the Customer’s assets;
 ii. any execution of a judgment against the Customer.
 ff.  The provision of services by the Bank under these terms and conditions or otherwise is not to be deemed 

exclusive

Bank Accounts: Terms & Conditions 

1. Current Account 
a.	 	Credit	balance	in	the	current	account	is	a	Qard	Hasan	(nonprofit	bearing	account),	and	on	demand	the	Bank	

undertakes	to	pay	the	credit	balance	in	full,	and	does	not	share	the	profit.
b.  Any Adult Individual or the Commercial entity has the right to open a Current account if he/ she is a national 

or resident in OMAN subject to the controls, rules and instructions of the Central Bank of Oman. 
c.  Drawings from Current Account shall be made through cheques issued by the Bank, written instructions or 

ATM Card. Depositing in the account shall be accepted at all branches of the Bank by cash, cheques drawn 
on Bank’s branches or Local banks or through the Bank’s ATMs only, Transfers between accounts may be 
done. 

d.  The Bank shall have the right to refuse to pay any payment orders or cheques written on forms other than 
the Bank’s forms, without any responsibility whatsoever on the part of the Bank. 

e.  The Customer has to write the cheques and all other instructions in Arabic or English languages only, the 
Bank shall not accept cheques and all other instructions written in other languages. 

f.  The Bank shall have the right to honor the value or cheque or other negotiable instruments drawn on the 
Customer’s	 Current	 account	 provided	 that	 the	 sufficient	 balance	 available	 in	 the	 Customer’s	 account.	

g.  The bank shall have the right to refuse to pay the value of the cheque, drawings and payment orders on the 
account if:

	 i.		 	the	balance	 is	not	sufficient,	even	 if	 the	Customer	has	a	credit	balance	 in	any	other	accounts	at	 the	
Bank, unless the Customer authorizes the Bank in writing to cover the amount of cheque, or any other 
withdrawals from any of his/her Current or Savings accounts with the Bank;

 ii. the cheque has not been signed;
 iii. the cheque is more than 6 months old;
 iv. the cheque has a future date on it;
 v. the cheque has been altered in a material way and the alteration has not been signed;
 vi. law prevents the cheque from being paid;
 vi. the cheque has been stopped; or
	 vii.	 	the	payer’s	bank	has	been	notified	 that	 the	account	holder	 is	unable	 to	manage	 their	own	affairs,	 is	

bankrupt or has died.
h. If a cheque is lost or stolen, the Customer must do the following:

ثانيا.	كانت	معروفة	للبنك	(بدون	التزام	بالسرية	تجاه	العميل)	قبل	اإلفصاح	عنها	من	قبل	العميل	؛ 	

ثالثا.	تم	تطويرها	بشكل	مستقل	من	قبل	البنك	دون	الرجوع	إلى	المعلومات	التي	يفصح	عنها	العميل	؛	أو 	

رابعــا.	تــم	الحصــول	عليهــا	بشــكل	صحيــح	علــى	أســاس	غيــر	ســري	مــن	شــخص	آخــر	غيــر	العميــل	،	بشــرط	أن	يكــون	الشــخص	غيــر	معــروف	 	
ــر	»معلومــات	ســرية«	ألغــراض	هــذه	الشــروط	واألحــكام	 ــك	المعلومــات	،	ال	تعتب ــق	بتل ــزام	بالســرية	فيمــا	يتعل ــك	بااللت ــل	البن مــن	قب

ــن	تخضــع	ألي	واجــب	الســرية. ــي	ل وبالتال

يجــب	علــى	البنــك	الحفــاظ	علــى	ســرية	جميــع	المعلومــات	الســرية	ولكــن	يجــب	علــى	العميــل	أن	يصــرح	للبنــك	الكشــف	عــن	جميــع	هــذه	 ن.	
ــة	: ــاالت	التالي ــي	الح المعلومــات	الســرية	ف

أواًل.	إلى	أي	شخص	بالقدر	الازم	لتمكين	البنك	من	تقديم	خدماته	للعميل	؛ 	

ثانيا.	إلى	أي	مستشار	مهني	للبنك	يخضع	لواجب	السرية	تجاه	البنك	؛ 	

ــا	أو	 ــا.	إلــى	أي	بورصــة	أو	إيــداع	أو	غرفــة	مقاصــة	أو	نظــام	تســوية	أو	مســتودع	بيانــات	مبادلــة	أو	مســتودع	تجــاري	(ســواء	كان	محلًي ثالث 	
عالمًيــا)	،	حيــث	ُيطلــب	مــن	البنــك	اإلفصــاح	عــن	هــذه	المعلومــات	الســرية

ــن)	لحقــوق	 ــة	،	أي	مــن	وكائهــم	أو	مستشــاريهم	المهنيي ــا	أو	محتمــًا	(أو	،	فــي	كل	حال ــه	فعلًي ــازل	عن ــه	أو	متن ــازل	ل ــى	أي	متن رابعــا.	إل 	
ــأي	نقــل	تجــاري	أو	تصــرف	أو	اندمــاج	أو	اســتحواذ	يتــم	بواســطة	 والتزامــات	البنــك	بموجــب	هــذه	الشــروط	واألحــكام	أو	فيمــا	يتعلــق	ب

البنــك؛

خامســًا.	إلــى	أي	وكالــة	تصنيــف	أو	شــركة	تأميــن	أو	وســيط	تأميــن	أو	مقــدم	مباشــر	أو	غيــر	مباشــر	لحمايــة	ائتمانيــة	للبنــك	فيمــا	يتعلــق	 	
بالخدمــات	التــي	يقدمهــا	البنــك	؛

سادسًا.	على	النحو	المطلوب	بموجب	أي	قانون	معمول	به	؛ 	

ســابعًا.	كمــا	هــو	مطلــوب	مــن	قبــل	أي	محكمــة	،	أو	هيئــة	تحكيــم	،	أو	جهــة	تنظيميــة	،	أو	إشــرافية	،	أو	ضريبيــة	،	أو	طــرف	معنــي		 	
العقوبــات	،	أو	ســلطة	حكوميــة	أو	شــبه	حكوميــة	لهــا	واليــة	قضائيــة	علــى	البنــك	أو	يعتقــد	البنــك	بشــكل	معقــول	أن	لــه	ســلطة	قضائيــة	

ــل	؛ ــى	العمي عل

ثامنــا.	إلــى	أي	شــركة	مدرجــة	أو	أي	نــوع	آخــر	مــن	الكيانــات	(أو	وكيلــه	أو	المرشــح)	الــذي	يكــون	للعميــل	فيــه	مصلحــة	فــي	األوراق	الماليــة	 	
التــي	يحتفــظ	بهــا	البنــك	بصفتــه	المرشــح	للعميــل	فــي	الظــروف	التــي	يكــون	فيهــا	البنــك	ملزًمــا	باإلفصــاح	عــن	هــذه	المعلومــات	الســرية	

مثــل	صاحبهــا	،	المالــك	القانونــي	للســجل	أو	أميــن	العهــدة		لتلــك	األوراق	الماليــة	؛

تاسعًا.	حسب	االقتضاء	من	أجل	الحفاظ	على	أو	إنفاذ	أي	من	حقوق	أو	تعويضات	البنك	ضد	العميل	؛	أو 	

عاشرًا	:	كما	هو	محدد	بخاف	ذلك	في	هذه	الشروط	واألحكام. 	

يصــرح	العميــل	للبنــك	بالحصــول	علــى	معلومــات	،	علــى	أســاس	مســتمر	،	مــن	البنــوك	والمؤسســات	الماليــة	األخــرى	،	أو	صاحــب	عمــل	 س.	
ــال	ال	 ــة	للعميــل	والتــي	تشــمل	علــى	ســبيل	المث ــر	المالي ــة	وغي ــة	أخــرى	يراهــا	البنــك	مناســبة	،	حــول	الشــؤون	المالي العميــل	أو	أي	هيئ
الحصــر	تفاصيــل	التســهيات	المصرفيــة	للعميــل	والمركــز	المالــي	واإليــرادات	وأي	معلومــات	أخــرى	تتعلــق	بالعميــل	والتــي	يراهــا	البنــك	

مناســبة	دون	الرجــوع	إلــى	العميــل.

لامتثــال	لبعــض	التزاماتــه	القانونيــة	أو	التنظيميــة	،	يجــوز	للبنــك	جعــل	معالجــة	معلومــات	العميــل	مركزيــة	فــي	موقــع	واحــد	أو	أكثــر	داخــل	 ع.	
ســلطنة	عمــان	أو	خارجهــا.

يوافــق	العميــل	علــى	تقديــم	أي	معلومــات	أو	مســتندات	قــد	يطلبهــا	البنــك	ويتنــازل	عــن	أي	حقــوق	ســرية	مطبقــة	بموجــب	حمايــة	البيانــات	 ف.	
أو	ســرية		المعامــات	المصرفيــة	أو	القوانيــن	المماثلــة	فيمــا	يتعلــق	بجميــع	هــذه	المعلومــات	التــي	قــد	يفصــح	عنهــا	البنــك	وفًقــا	لهــذه	

الشــروط	واألحــكام.

يوافــق	العميــل	علــى	معالجــة	معلومــات	العميــل	واإلفصــاح	عنهــا	وفًقــا	لهــذه	الشــروط	واألحــكام	وعلــى	قيــام	البنــك	بنقــل	معلومــات	 ص.	
العميــل	إلــى	دولــة	أخــرى	لمعالجتهــا	نيابــة	عــن	البنــك.

عندمــا	يقــوم	البنــك	باإلفصــاح	عــن	المعلومــات	الســرية	وفًقــا	لهــذه	الشــروط	واألحــكام	،	يجــب	عليــه	،	حيثمــا	كان	ذلــك	ممكًنــا	عملًيــا	،	 ق.	
ــى	ســرية	هــذه	المعلومــات. ــاذ	الخطــوات	الازمــة		لضمــان	أن	متلقــي	هــذه	المعلومــات	الســرية	ســيحافظ	عل اتخ

يتعين	على	البنك	التصرف	وفًقا	للقوانين	واللوائح	المعمول	بها	في	عمان	واالمتثال	لطلبات	السلطات	التي	تتعلق	بما	يلي: ر.	

أواًل.	منــع	غســل	األمــوال	وتمويــل	اإلرهــاب	والفســاد	والتهــرب	الضريبــي	وتوفيــر	الخدمــات	الماليــة	أو	غيرهــا	مــن	الخدمــات	ألي	شــخص	 	
قــد	يخضــع	لعقوبــات	اقتصاديــة	أو	تجاريــة	أو	؛

ثانيا.	التحقيق	أو	المقاضاة	أو	التنفيذ	ضد	أي	شخص	الرتكاب	جريمة	ضد	أي	قوانين	أو	لوائح. 	

يجــوز	للبنــك	اتخــاذ	أي	إجــراء	يــراه	البنــك	مناســبًا	وفًقــا	لتقديــره	المنفــرد	لمنــع	أو	التحقيــق	فــي	الجريمــة	أو	االنتهــاك	المحتمــل	للعقوبــات	 ش.	
أو	األنظمــة	أو	التصــرف	وفًقــا	للقوانيــن	ذات	الصلــة	أو	اللوائــح	أو	العقوبــات	أو	اإلرشــادات	الدوليــة	أو	إجــراءات	البنــك	أو	توجيهــات	أي	

هيئــة	عامــة	أو	تنظيميــة	ذات	صلــة	بالبنــك.

أي	تعديــات	يجريهــا	البنــك	علــى	جــدول	الرســوم	أو	هــذه	الشــروط	واألحــكام	أو	خــاف	ذلــك	تســري	اعتبــاًرا	مــن	التاريــخ	المحــدد	مــن	قبــل	 ت.	
البنــك.

مــن	خــال	االســتمرار	فــي	الوصــول	إلــى	أو	تشــغيل	حســاب	أو	اســتخدام	خدمــة	،	ُيعتبــر	العميــل	قــد	قبــل	هــذه	الشــروط	واألحــكام	وأي	 ث.	
ــة. ــى	هــذا	الحســاب	أو	الخدمــة	كمــا	هــو	ســاري	المفعــول	فــي	الوقــت	ذي	الصل ــق	عل شــروط	أخــرى	محــددة	تنطب

يتــم	تقديــم	أي	حســاب	أو	خدمــة	يقدمهــا	البنــك	بموجــب	هــذه	الشــروط	واألحــكام	وفًقــا	لتقديــر	البنــك	المطلــق	ويمكــن	إغاقــه	أو	إيقافــه	 خ.	
،	كلًيــا	أو	جزئًيــا	،	بشــكل	مؤقــت	أو	دائــم	فــي	أي	وقــت	وألي	ســبب	كان	.ففــي	مثــل	هــذه	الحــاالت		يجــب	علــى	البنــك	أن	يعطــي	العميــل	

إخطــاًرا	معقــواًل	بــأي	إغــاق	أو	تعليــق	أو	إنهــاء.

شــريطة	عــدم	وجــود	التزامــات	معلقــة	مســتحقة	للبنــك	،	يجــوز	للعميــل	إغــاق	أي	حســاب	أو	طلــب	إنهــاء	أي	خدمــة	مقدمــة	بموجــب	هــذه	 ذ.	
الشــروط	واألحــكام	فــي	أي	وقــت	عــن	طريــق	إرســال	إشــعار	مســبق	للبنــك.	ســتختلف	فتــرة	اإلشــعار	الدقيقــة	اعتمــاًدا	علــى	الحســاب	الــذي	
يتــم	إغاقــه	أو	إنهــاء	الخدمــة.	مــا	لــم	يتــم	االتفــاق	صراحــة	علــى	خــاف	ذلــك	،	يجــب	علــى	العميــل	تزويــد	البنــك	بإخطــار	مســبق	قبــل	30 

يوًمــا	علــى	األقــل	مــن	اإلغــاق	أو	اإلنهــاء	.	(قــد	يشــمل	ذلــك	أيًضــا	إغــاق	الحســاب	بســبب	خــرق	سياســات	البنــك)

يتم	إنهاء	أي	خدمة	دون	المساس	بأي	من	الحقوق	المستحقة	للبنك	قبل	تاريخ	اإلنهاء. ض.	

أأ.	 	
ــة	 ــن	إرســال	الرســائل	النصي ــك	ســيتوقف	ع ــرة	بالضــرورة	أن	البن ــة	القصي ــر	الرســائل	النصي ــة	عب ــاء	الخدمــات	المصرفي ــي	إنه 	قــد	ال	يعن
القصيــرة	،	وسيســتمر	البنــك	،	كمــا	هــو	مطلــوب	مــن	قبــل	المنظــم	،	فــي	إرســال	الرســائل	القصيــرة	حتــى	إذا	تــم	إنهــاء	الخدمــة	المصرفيــة	
العميــل. قبــل	 مــن	 القصيــرة	 النصيــة	 الرســائل	 عبــر	

ب	ب.			لــن	يكــون	البنــك	مســؤوال	أو	ملزمــًا		تحــت	أي	ظــرف	مــن	الظــروف	عــن	تســليم	الرســائل	النصيــة	القصيــرة	إلــى	جهــاز	العميــل.	 	
يعتمــد	البنــك	بشــكل	كامــل	علــى	مــزودي	خدمــات	االتصــاالت	لتوصيــل	الرســائل	النصيــة		القصيــرة	إلــى	جهــاز	العميــل.

ــك	 ــكام	أو	خــاف	ذل ــذ	أي	شــرط	مــن	هــذه	الشــروط	واألح ــة	تنفي ــدم	قابلي ــدم	شــرعية	أو	ع ــى	أن	بطــان	أو	ع ــل	عل 	يوافــق	العمي ج	ج.	 	
علــى: يؤثــر	 أو	 يضــر	 لــن	 معينــة	 لســلطة	قضائيــة	 قانــون	 أي	 بموجــب	

صاحية	أو	شرعية	أو	قابلية	تنفيذ	أي	من	األحكام	األخرى	في	هذه	الشروط	واألحكام	؛	أو أ.	

صاحية	أو	شرعية	أو	قابلية	تنفيذ	هذه	الشروط	واألحكام	بموجب	قوانين	أي	والية	قضائية	أخرى. ب.	

تخضع	هذه	الشروط	واألحكام	،	بما	في	ذلك	أي	التزامات	غير	تعاقدية	تنشأ	عنها	أو	تتعلق	بها	،	لقوانين	سلطنة	عمان. د	د.	 	

	يتنــازل	العميــل	بشــكل	غيــر	قابــل	للنقــض	عــن	أي	الحصانــة	(ســواء	علــى	أســاس	الســيادة	أو	غيــر	ذلــك)	التــي	قــد	يتمتــع	بهــا	العميــل	 ه	ه.	 	
أو	أي	مــن	أصــول	أو	إيــرادات	العميــل	أو	غيــر	ذلــك	فــي	أي	واليــة	قضائيــة	مــن:

أواًل.	خدمة	أي	عملية	ضد	العميل	أو	أصول	العميل	؛ 	

ثانيا.	أي	تنفيذ	لحكم	ضد	العميل. 	

ال	يعتبر	تقديم	الخدمات	من	قبل	البنك	بموجب	هذه	الشروط	واألحكام	أو	غير	ذلك	حصرًيا. و	و.	 	
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1. الحساب الجاري
يعتبــر	الرصيــد	المتوفــر	فــي	الحســاب	الجــاري	قــرض	حسن(حســاب	غيــر	قائــم	علــى	الربــح)،	وعنــد	الطلــب	يتعهــد	البنــك	بدفــع	كامــل	الرصيــد	 	أ.	

ــح. دون	الرب

يحــق	ألي	فــرد	بالــغ	أو	جهــة	تجاريــة	أن	تفتــح	حســاب	جــاري	ان	كان	هو/هــي	مواطــن	أو	مقيــم	فــي	الســلطنة	وذلــك	خاضــع	ألحــكام	وقوانيــن	 	ب.	
وتعليمــات	البنــك	المركــزي	العمانــي.

ــة،	أو	بطاقــات	الصــراف	 تتــم	عمليــات	الســحب	مــن	الحســاب	الجــاري	إمــا	بواســطة	الشــيكات	الصــادرة	عــن	البنــك،	او	األوامــر	المكتوب 	ج.	
اآللــي.	ينبغــي	أن	تقبــل	جميــع	فــروع	البنــك	اإليــداع	فــي	الحســاب	الجــاري	نقــدا،	أو	بواســطة	الشــيكات	الصــادرة	عــن	فــروع	البنــك	أو	أي	

ــك.		 ــن	الحســاب	كذل ــل	بي ــات	التحوي ــم	عملي ــي	التابعــة	للبنــك	فقــط،	كمــا	يمكــن	ان	تت ــة	أو	أجهــزة	الصــرف	اآلل ــوك	المحلي مــن	البن

يحق	للبنك	أن	يرفض	أي	أوامر	دفع	أو	شيكات	معبأة	في	استمارات	ليست	للبنك	دون	تحمل	أدنى	مسئولية. 	د.	

يلتــزم	العميــل	بكتابــة	جميــع	شــيكاته	وتعليماتــه	باللغتيــن	العربيــة	أو	اإلنجليزيــة	فقــط،	ولــن	يقبــل	البنــك	أي	شــيكات	أو	تعليمــات	مكتوبــة	 	ه.	
بغيــر	هاتيــن	اللغتيــن.

يجــوز	للبنــك	أن	يقبــل	القيمــة	أو	الشــيك	أو	أي	أداة	قابلــة	للتــداول	مــن	الحســاب	الجــاري	للعميــل	بشــرط	أن	يكــون	هنــاك	رصيــد	كاف	فــي	 	و.	
حســابه.

TERMS AND CONDITIONS (Continued) الشروط واألحكام (تابع)



 i.   If a cheque made payable to the Bank is lost or stolen, the Customer  must tell the person who wrote the 
cheque.

 ii.  If a cheque the Customer has written is lost or stolen, the Customer must ask the Bank to stop the 
cheque and the Bank must tell the person to whom the cheque is payable.

 iii.  If the Customer’s cheque book is lost or stolen, tell the Bank to put a stop on the cheques in that cheque 
book.	If	the	Customer	then	finds	the	cheques,	the	Customer	cannot	use	them	until	the	Customer	have	
given the Bank written authorization.

If the Customer does not inform the Bank, as soon as possible, that its cheque book has been lost or stolen, the 
Customer	may	be	liable	for	transactions	incurred	by	the	Customer	before	the	Customer	notifies	the	Bank,	even	if	
they are made without the Customer’s authority.
i.  Stop payment instructions on a Cheque(s) will be treated in accordance with the Article 111/B of the Oman 

Banking Law Royal Decree 114/2000 and the Central Bank Of Oman regulations and directives.
j. The Bank may accept from the Account holder any stop payment by cheque in case it is lost or in other 

circumstance in which shall be allowed by law and agreed by the Bank. However, the Customer will bear any 
loss, damage and cost (including legal cost) due to this instruction. 

k. The Customer has to take care of the cheque book, and shall bear full responsibility of it. Cheques should 
not be given to others to use, and the Bank should be informed immediately upon the loss or theft of cheque 
book, otherwise the Customer shall bear the consequences in case of misuse. 

l. The Bank should be informed immediately upon the loss/theft of the ATM Card. The Customer shall bear any 
consequences	occurring	 in	 the	period	between	 the	 loss/theft	and	 the	 time	 the	Bank	 is	officially	notified.	

m. The Bank has the right to refuse issuing a cheque book to the Customer, without giving any reason. 
n. According to the instructions of the Central Bank of Oman the Customer’s account may be added to the 

cautionary list in case 2 or more cheques in a month, 4 or more in six months or 6 or more cheques in a year 
returned	unpaid	within	due	 to	 insufficient	balance.

2. Saving Account (individuals only): 
a. The Saving account(s) are subject to the minimum balance amount decided by the management of the Bank. 

The Bank will not issue a cheque book to saving account holders, and the Customer should not issue payment 
orders or written cheques on this account. ATM card will be issued to the saving account holders to enable 
them to utilize the ATM services. 

b. The Bank should be informed immediately upon the loss/theft of the ATM Card. The Customer shall bear any 
consequences	occurring	in	the	period	between	the	loss/theft	and	the	time	the	Bank	is	officially	notified.	

c. The Bank as a Mudarib according to the absolute Mudaraba provisions will invest the funds of the saving 
accounts on the basis of the minimum monthly balance available in the account.

d. Funds in the saving account shall be invested according to the unrestricted Mudaraba basis in the joint 
investment pool between the depositors and the shareholders. The Bank invests a certain percentage of the 
saving	account	balance	that	declared	previously,	and	the	net	profits	from	the	joint	investment	pool	shall	be	
distributed between the depositors and shareholders according to their respective shares in investment. The 
Bank	as	Mudarib	shall	be	entitled	to	a	percentage	of	60%	of	the	realized	net	profit.	In	case	of	loss,	it	will	be	
borne by the depositors except in cases of negligence, misconduct or breach of the terms of Muadaraba 
Agreement;	the	Bank	will	bear	this	loss.	If	the	benefit	of	the	Bank	required	changing	these	percentages,	the	
management of the Bank after availing approval of Shari’s Supervisory Board may announce the change in 
this ratio. 

e. The investment period in Saving Accounts is six Gregorian months commencing from the 1st day of the period 
with auto renewal unless the whole or part of the balance is drawn whenever the Customer desires, and in this 
case	he/she	shall	be	subject	to	the	profits	for	the	period	prior	to	the	withdrawal	date,	and	will	not	earn	profits	
of the period where the whole balance was drawn.

f.	 Profits	of	saving	account		shall	be	credited	to	the	same	account	on	the	following	day	of	the	six	month	period	
(1st July or 1st January), unless the Customer requested otherwise, and the Customer authorizes the Bank 
to	invest	the	realized	profits	since	the	credits	date	with	the	same	investments	terms	and	conditions	of	saving	
accounts.

3. Flexi (Investment) Deposit Account: 
a. It is an account where the fund provider (Muwakkil) authorizes the Bank (Wakeel) to invest the funds according 

to the Wakala agreement under principles of Shari’a. 
b. Funds of the Flexi Wakala shall be invested as per the terms and conditions of Wakala agreement and the 

Customer	may	 be	 allowed	 to	 deposit	 and	withdraw	 during	Wakala	 period.	 The	 distribution	 of	 profit	 joint	
investment pool shall be done as per terms and conditions set out in Wakala agreement. The Bank as Wakeel 
shall be entitled to a certain agency fee Muwakkil shall bear any loss from the investment except the cases 
where this loss is attributable to negligence or violation of Wakala terms by the Wakeel.

c.	 Profit	shall	be	due	beginning	at	the	start	of	each	month	and	to	be	credited	to	the	Customer’s	Flexi	Wakala	
account

4. Wakala Investments:
a. This is an investment product of various tenors where the fund provider (Muwakkil) authorizes the Bank 

(Wakeel)	to	invest	the	funds	according	to	the	Wakala	agreement	under	principles	of	Shari’a	for	a	fixed	tenor.	
b. Funds of the Wakala shall be invested as per the terms and conditions of Wakala agreement. The distribution 

of	profit	joint	investment	pool	shall	be	done	as	per	terms	and	conditions	set	out	in	Wakala	agreement.	The	
Bank as Wakeel shall be entitled to a certain agency fee Muwakkil shall bear any loss from the investment 
except the cases where this loss is attributable to negligence or violation of Wakala terms by the Wakeel.

c. This product will be offered to the customers who wish to earn return on their Investments, invested based on 
Shari’a principles.

d. During the tenor withdrawals are not allowed; however the customer may make the full encashment upon 
request to the Bank.

e.	 Profit	for	Wakala	Investments	shall	be	calculated	based	on	a	daily	accrual	basis	and	paid	at	maturity.

5. Profit Equalization Reserve (PER) and Investment Risk Reserve (IRR).
a.	 	The	Bank	shall	deduct	a	specific	percentage	from	the	gross	level	profits	before	distribution	between	the	Bank	

and the depositors earned by the pool of investment for the PER. The PER shall be maintained to reduce 
fluctuation	in	profit	rates	arising	from	time	to	time	in	future.	

b.	 	The	Bank	shall	deduct	a	specific	percentage	from	the	income	of	the	depositors	after	allocating	the	Bank’s	
share for the IRR. TheIRR shall be maintained to cover losses to the depositors arising in future. 

c.  The percentage of PER and IRR deduction shall be as per the decision of the management of the Bank in the 
interests of the depositors and shall be subject to change from time to time based on Shariah Supervisory 
Board’s (SSB) approval. The latest IRR and PER deduction percentages shall be disclosed on the website of 
Muzn Islamic Banking www.muzn.co.om.

d.	 The	PER	and	IRR	deduction	will	only	be	applicable	on	all	profit	bearing	accounts/investments	only.

Other Services
ATM / Debit Card Transactions Services 

Definitions:- 
• Card means a Debit Card issued by the Bank to the Customer (includes new, renewed, reissued and 

replacement Card), which is used to avail the Card services provided by the Bank, or access the available 
funds held in the Customer’s Account. 

• Customer means one or more individual persons that have jointly or severally, opened and are maintaining the 
Account	with	the	Bank	in	his/their	name	as	identified	in	the	Personal	Account	Application,	or	the	authorized	
Power of Attorney holder of the Customer. 

• Cardholder means a Customer, having an Account with the Bank in his/their name as mentioned in the 
Personal Account Application, which is linked to the Card issued by the Bank bearing his/their name or 
supplementary card linked to the same account. 

• Card Number is the sixteen-digit number printed or embossed on the face of the Card. 
• Card Transactions means any Financial or Non-Financial Transactions by using the Card with or without use 

of the PIN or Signature, regardless of any slip or other voucher signed by the Cardholder(s). 
• Cash Withdrawal means any amounts withdrawn in any manner provided under these Terms and Conditions 

by debiting the Customer’s Account. 
• Cash Deposit means any amounts deposited in any manner provided under these Terms and Conditions by 

crediting the Account of the Customer.
• Charges means amounts (including any fees, commission or charges) payable by the Customer arising from 

usage of services under these Terms and Conditions and includes, without limitation all transactions fees, 
additional expenses, damages, legal costs, and disbursements, which shall be debited to the Customer’s 
Account. 

• Chip refers to the microprocessor embedded in the Card. 
• Default Limit means the daily limit set for usage on the Card for Cash Withdrawal or purchase of goods and 

services, subject to availability of funds in the Customer’s Account. The set default limit on the Card may be 
changed at any time by the Bank. 

•	 Financial	Transaction	means	any	function	or	services	provided	by	the	Bank,	which	involve	any	financial	impact	
on the Customer’s Account. 

يحق	للبنك	أن	يرفض	دفع	قيمة	أي	شيك،	أو	أوامر	دفع،	أو	أي	رسوم	من	حساب	العميل	اذا: 	ز.	

اوال:	لــم	يوجــد	رصيــد	كاف	فــي	الحســاب	حتــى	وإن	توافــر	رصيــد	كاف	فــي	احــد	الحســابات	األخــرى	للعميــل.	إال	فــي	حــال	فــّوض	العميــل	 	
البنــك	بتغطيــة	مبلــغ	الشــيكات	أو	غيرهــا	مــن	حســاب	التوفير/الجــاري	الخــاص	بــه	فــي	البنــك.

ثانيا:	لم	يتم	التوقيع	على	الشيك. 	

ثالثا:	اذا	كان	تاريخ	اصدار	الشيك	أكثر	من	6	أشهر. 	

رابعا:		اذا	كان	تاريخ	الشيك	مؤرخ	أن	تسحب	في	المستقبل. 	

خامسا:	تم	تغيير	الشيك	خطيًا	ولم	يتم	التوقيع	على	التعديل. 	

سادسا.	اذا	منع	القانون	صرف	الشيك. 	

سابعا:	اذا	تم	ايقاف	الشيك. 	

ثامنا:	تم	إخطار	البنك	المسحوب	منه	أن	صاحب	الحساب	غير	قادرعلى	إدارة	شؤونه	بنفسه،	أو	قد	أعلن	إفاسه	أو	وفاته. 	

في	حالة	فقدان	أو	سرقة	الشيك،	يجب	على	العماء	القيام	بما	يلي: 	

أوال:		إذا	قدم	للبنك	شيكا	مفقدودا	او	مسروقا،	يجب	على	العميل	اباغ	البنك	عن	هوية	الشخص	الذي	اصدر	الشيك. 	ح.	

ثانيا.	إذا	فقد	او	تعرض	للسرقة		شيكأ	اصدره	العميل	يجب	عليه	أن	يطلب	من	البنك	وقف	الشيك	وعلى	البنك	أن	يبلغ	المستفيد. 	

ثالثــا.	إذا	فقــدت	او	تعرضــت	للســرقة		دفتــر	شــيكات	العميــل	،	يجــب	عليــه	أن	يطلــب	مــن	البنــك	وقــف	كل	الشــيكات	الصــادرة	مــن	ذلــك	 	
الدفتــر	واذا	تبيــن	الدفتــر	ال	يمكــن	للعميــل	اســتخدامه	قبــل	تفويضــه	للبنــك	خطيــًا.

ــة	 ــل	مســؤواًل	عــن	أي ــل	البنــك	عــن	فقــد	أو	ســرقة	دفترالشــيكات	,فــي	أقــرب	وقــت	ممكــن،	قــد	يكــون	العمي ــغ	العمي ــم	يبل رابعــا:	إذا	ل 	
الســرقة. أو	 بالفقــدان	 البنــك	 اخطــار	 َقبــل	 العميــل	 ِقبــل	 مــن	 جــرت	 معامــات	

سيتم	التعامل	مع	أوامر	إيقاف	الدفع	وفقا	للمادة	111/ب	من	قانون	البنوك	2000	وتشريعات	البنك	المركزي	العماني. 	ط.	

يجــوز	للبنــك	أن	يقبــل	أي	أوامــر	إيقــاف	دفــع	مــن	صاحــب	الحســاب	عــن	طريــق	الشــيكات	فــي	حــال	فقدانهــا	أو	فــي	ظــروف	أخــرى	يســمح	 	ي.	
ــة)	جــراء	هــذا. بهــا	القانــون	ويوافــق	عليهــا	البنــك.	ولكــن	ســيتحمل	العميــل	أي	خســائر	أو	أضــرار	أو	نفقات(بمــا	فيهــا	الرســوم	القانوني

ــر	الشــيكات	ويتحمــل	كافــة	مســئولياته؛	حيــث	ال	ينبغــي	أن	يعطــى	الشــيك	لآلخريــن،	كمــا	ينبغــي	إبــاغ	 ينبغــي	أن	يعتنــي	العميــل	بدفت 	ك.	
البنــك	فــورا	عنــد	فقــدان	أو	ســرقة	دفتــر	الشــيكات	أو	ســيتحمل	العميــل	تبعــات	ســوء	اســتخدام	دفتــر	الشــيكات.

ــن	 ــرة	مــا	بي ــل	أي	عواقــب	تحــدث	فــي	الفت ــي.	ســيتحمل	العمي ــد	فقــدان	أو	ســرقة	بطاقــة	الصــرف	اآلل ــاغ	البنــك	مباشــرة	عن ينبغــي	إب 	ل.	
ســرقة/فقدان	البطاقــة	وإبــاغ	البنــك	بشــكل	رســمي.

يحق	للبنك	عدم	إصدار	دفتر	شيكات	للعميل	دون	إعطاء	أي	سبب	لذلك. 	م.	

بنــاء	علــى	تعليمــات	البنــك	المركــزي	العمانــي،	يمكــن	أن	ُيغلــق	حســاب	العميــل	و	ُيــدرج	فــي	القائمــة	الســوداء	إن	تمــت	إعــادة	شــيكين	أو	 	ن.	
أكثــر	دون	خــال	شــهر	واحــد،	أو	4	شــيكات	أ	وأكثــر	خــال	6	أشــهر،	أو	6	شــيكات	أو	اكثــر	خــال	ســنة،		نظــرا	لعــدم	توافــر	رصيــد	كاف	فــي	

الحســاب.

حساب التوفير (لألفراد فقط):  .2
	تخضــع	حســابات	التوفيــر	لحــد	أدنــى	مــن	الرصيــد	تقــرره	ادارة	البنــك.	لــن	يصــدر	البنــك	دفتــر	شــيكات	ألصحــاب	حســابات	التوفيــر،	كمــا	 	أ.	
ينبغــي	أال	يصــدر	العميــل	أوامــر	دفــع	أو	شــيكات	لهــذا	الحســاب.	ســيتم	إصــدار	بطاقــات	صــرف	آلــي	ليتمكــن	أصحــاب	حســابات	التوفيــر	

ــي.	 مــن	اســتخدام	خدمــات	الصــّراف	اآلل

ــن	 ــرة	مــا	بي ــل	أي	عواقــب	تحــدث	فــي	الفت ــي.	ســيتحمل	العمي ــد	فقــدان	أو	ســرقة	بطاقــة	الصــرف	اآلل ــاغ	البنــك	مباشــرة	عن ينبغــي	إب 	ب.	
ســرقة/فقدان	البطاقــة	وإبــاغ	البنــك	بشــكل	رســمي.

ســيقوم	البنــك	(بصفتــه	ُمضــارب	بموجــب	شــروط	الُمضاربــة	المطلقــة)	باســتثمار	أمــوال	الحســابات	التوفيريــة	علــى	أســاس	الحــد	األدنــى	 	ج.	
للرصيــد	المتوفــر	فــي	الحســاب	شــهريا.

ينبغــي	أن	ُتســتثمر	األمــوال	فــي	الحســابات	التوفيريــة	بموجــب	أحــكام	المضاربــة	المطلقــة	فــي	مجموعــة	االســتثمارات	المشــتركة	بيــن	 	د.	
المودعيــن	وأصحــاب	المصالــح.	يقــوم	البنــك	باســتثمار	نســبة	محــددة	مــن	رصيــد	حســاب	التوفيــر(	تــم	إعانهــا	ســابقا)،	ثــم	يتــم	اقتســام	
ــح	 ــي	الرب ــك	60%	مــن	صاف ــم.	يحــق	للبن ــا	كل	منه ــي	يمتلكه ــى	األســهم	الت ــاء	عل ــح	بن ــاب	المصال ــن	وأصح ــن	المودعي ــح	بي ــي	الرب صاف
بوصفــه	الُمضــارب.	فــي	حالــة	الخســارة،	ســيتحملها	المودعيــن	باســتثناء	حــاالت	اإلهمــال،	أو	ســوء	االســتخدام،	أو	خــرق	أحــكام	اتفاقيــة	
المضاربــة	فســيتحمل	البنــك	الخســائر.	إن	تّطلبــت	مصلحــة	البنــك	تغييــر	النســب،	ســتعلن	ادارة	البنــك	تغييــر	النســب	بعــد	أخــد	موافقــة	

لجنــة	الرقابــة	الشــرعية.	

إن	مــدة	االســتثمار	فــي	حســاب	التوفيــر	هــي	ســتة	أشــهر	مياديــة	تبــدأ	مــن	أول	يــوم	مــن	المــدة	مــع	تجديــد	تلقائــي	إال	فــي	حــال	تــم	ســحب	 	ه.	
جــزء	أوكل	الرصيــد	عنــد	رغبــة	المســتثمر،	وفــي	حالــة	خضــوع	العميــل	لألربــاح	لمــدة	زمنيــة	قبــل	تاريــخ	الســحب،	لــن	يحصــل	علــى	أربــاح	فــي	

حــال	ســحب	كامــل	الرصيــد.	

ينبغــي	أن	تــودع	أربــاح	حســاب	التوفيــر	فــي	الحســاب	نفســه	فــي	اليــوم	التالــي	إلنقضــاء	الســتة	أشــهر(	1	يوليــو	أو	1	ينايــر)،	إال	اذا	طلــب	 	و.	
العميــل	غيــر	ذلــك،	أو	فــّوض	البنــك	باســتثمار	األربــاح	عنــد	توقيــع	عقــد	حســاب	التوفيــر.

حساب الوكالة االستثمارية المرنة:  .3
هــو	الحســاب	الــذي	يقــوم	مــزود	األمــوال	(	الُمــوكل)	بتفويــض	البنــك	(الوكيــل)	الســتثمار	األمــوال	بموجــب	عقــد	الوكالــة	تحــت	مبــادئ	 	أ.	

االســامية. الشــريعة	

ينبغــي	اســتثمار	مبالــغ	حســاب	الوكالــة	المرنــة	وفقــا	لشــروط	وأحــكام	عقــد	الوكالــة،	وُيســمح	للعميــل	ايــداع	او	ســحب	اموالــه	خــال	فتــرة	 	ب.	
الوكالــة.	أن	عمليــة	توزيــع	أربــاح	مجموعــة	االســتثمارات	المشــتركة	تتــم	وفقــا	لشــروط	وأحــكام	عقــد	الوكالــة،	حيــث	يحــق	للبنــك	(بصفتــه	
الوكيــل)	الحصــول	علــى	رســوم	معينــة	مقابــل	ذلــك،	ويتحمــل	الُمــوكل	أي	خســائر	مــن	االســتثمارات	إال	فــي	حــال	قــام	الوكيــل	بإهمــال	أو	

خــرق	أي	مــن	شــروط	الوكالــة.		

يتم	توزيع	األرباح	في	بداية	كل	شهر	ويتم	ايداعها	في	حساب	الوكالة	المرنة	للعميل. 	ج.	

وكالة االستثمارات:  .4
هــو	منتــج	اســتثماري	مختلــف	الفتــرات	الزمنيــة	حيــث	أن	المســتثمر	(المــوكل)،	بموجبــه،	يخــول	المصــرف	(الوكيــل)	الســتثمار	األمــوال	 أ.	

وفقــا	التفــاق	الوكالــة	حســب	مبــادئ	الشــريعة	اإلســامية	لفتــرة	محــددة.

أمــوال	الوكالــة		يجــب	أن	تســتثمر	وفقــا	لشــروط	وأحــكام	اتفاقيــة	الوكالــة.	ويتــم	توزيــع	األربــاح	الناتجــة	عــن	وحــدة	تجميــع	اإلســتثمارات	 ب	.	
المشــتركة	وفقــا	للشــروط	و	البنــود	المنصــوص	عليهــا	فــي	اتفاقيــة	الوكالــة.	كمــا	يكــون	للبنــك	بصفتــه	الوكيــل	الحــق	فــي	اســتيفاء	رســوم	
وكالــة	محــددة	و	يتحمــل	الوكيــل	أي	خســائر	ناتجــة	عــن	االســتثمار	باســتثناء	الحــاالت	التــي	تكــون	فيهــا	هــذه	الخســارة	بســبب	إهمــال	الوكيــل	

أو	مخالفتــه	لشــروط	الوكالــة.

هذا	المنتج	سيتم	عرضه	للعماء	الذين	يرغبون	في	كسب	عائد	على	استثماراتهم	على	أساس	مبادئ	الشريعة	اإلسامية. ج.	

د	.ال	يســمح	للمســتثمر	الســحب	خــال	الفتــرة	الزمنيــة	المحــددة	إال	أنــه	يمكنــه	ســحب	كامــل	المبلــغ		بنــاء	علــى	تقديمــه	طلبــا	الــى	البنــك	 	
ــك.	 بذل

ه.األرباح	الناتجة	من	استثمارات	الوكالة		تحسب	على	أساس	االستحقاق	اليومي	وتدفع	عند	حلول	األجل. 	

:(IRR) واحتياط مخاطر االستثمار (PER) احتياط المعادل الربحي  .5
ســيقوم	البنــك	بخصــم	نســبة	محــددة	مــن	األربــاح	اإلجماليــة	الناتجــة	مــن	احتيــاط	المعــادل	الربحــي	قبــل	توزيعهــا	فيمــا	بينــه	والمودعيــن.	 أ.	
ــاح	الناتجــة	مــن	وقــت	اّلخــر	فــي	المســتقبل.	 ــات	فــي	معــدالت	األرب ــاط	المعــادل	الربحــي	للحــد	مــن	التقلب ــى	احتي يجــب	الحفــاظ	عل

ســيقوم	البنــك	بخصــم	نســبة	محــددة	مــن	دخــل	المودعيــن	بعــد	اســتقطاع	حصتــه	الحتيــاط	مخاطــر	اإلســتثمار	.	و	تتــم	المحافظــة	علــى	 	ب.	
ــن	التــي	قــد	تنشــأ	فــي	المســتقبل. ــة	خســائر	المودعي ــاط	مخاطــر	اإلســتثمار	لتغطي احتي

نســبة	خصــم	احتيــاط	المعــادل	الربحــي		و	احتيــاط	مخاطــر	االســتثمار	ســيتم	تحديدهــا	وفقــا	لقــرار	إدارة	البنــك	لصالــح	المودعيــن	وتكــون	 ج.	
عرضــة	للتغييــر	مــن	وقــت	آلخــر	علــى	أســاس	موافقــة	مجلــس	الرقابــة	الشــرعية.	أحــدث	نســب	احتيــاط	المعــادل	الربحــي		و	احتيــاط	مخاطــر	

   www.muzn.co.om		االســامية	للصيرفــة	المــزن	موقــع	علــى	ســتظهر	االســتثمار

د-	سيتم	تطبيق	خصم	احتياط	المعادل	الربحي		و	احتياط	مخاطر	االستثمار	على	جميع	الحسابات	/	اإلستثمارات	الرابحة	فقط. 	

20.  خدمات أخرى
خدمات	بطاقات	الصراف	اآللي/	بطاقات	الخصم:

تعريفات:  .21
ــة	 ــادة	اإلصــدار،	والبطاق ــد،	وإع ــدة،	والتجدي ــات	الجدي ــك	البطاق ــل(	يتضمــن	ذل ــك	للعمي ــة	خصــم	صــادرة	مــن	البن ــي	بطاق ــة:	تعن بطاق 	أ.	
ــغ	المتوفــرة	فــي	 ــق	البطاقــة،	والوصــول	للمبال ــك	عــن	طري ــي	ُتســتخدم	لاســتفادة	مــن	الخدمــات	المقدمــة	مــن	البن الُمســتبدلة)	والت

حســاب	العميــل.

العميــل:	تعنــي	شــخص	أو	أكثــر		فتحــوا	حســاب	مــع	البنــك	مجتمعيــن	او	منفرديــن	،	ويبقــون	علــى	الحســاب	مــع	البنــك	باسمه/اســاميهم	 	ب.	
المذكــور	فــي	اســتمارة	طلــب	الحســاب،	أو	الشــخص	المفــوض	مــن	قبــل	العميــل.	

»صاحــب	البطاقــة«:	تعنــي	عميــل	البنــك	الــذي	لديــه	حســاب	مــع	البنــك	باسمه/اســاميهم	المذكــورة	فــي	اســتمارة	طلــب	الحســاب،	 	ج.	
الحســاب.	 لنفــس	 الثانويــة	 البطاقــة	 أو	 اسمه/اســاميهم)	 تحمــل	 (والتــي	 البنــك	 عــن	 الصــادرة	 بالبطاقــة	 والمتصــل	

»رقم	بطاقة	الصراف	اآللي«:	وهو	الرقم	المكون	من	ستة	عشر	رقمًا	والمنقوش	على	بطاقة	الصراف	اآللي	الخاصة	بالعميل 	د.	

معامــات	البطاقــة«	أي	معاملــة	ماليــة	أو	غيــر	ماليــة	تتــم	عنــد	اصــدار	البطاقــة	مــع	أو	بــدون	اســتخدام	الرمــز	الســري،	أو	التوقيــع	بغــض	 	ه.	
ــة. ــي		البطاق ــل	حامل/حامل ــة	مــن	قب ــن	أي	قســيمة	موقع النظــر	ع

TERMS AND CONDITIONS (Continued) الشروط واألحكام (تابع)



• Non-Financial Transactions means usage of any function or services provided by the Bank, which do not 
involve	 any	 financial	 impact	 on	 the	 Customer’s	 Account.	

• International Transactions means the transactions performed by the Customer outside the Sultanate of Oman. 
• Merchant/Merchant Establishment means any establishment, corporate entity, person or other virtual 

establishment, supplying goods and/or services, which accepts/honors the Card as a mode of payment or 
reservation by the Cardholder. 

• Month means calendar month. 
•	 Personal	Identification	Number	(PIN)	means	a	random	secure	computer	generated	number	by	the	Bank	and	

issued to the Cardholder(s) to enable the usage of the Card at any ATM or POS terminal. 
• Personal Account Application means a duly signed application (in the Bank’s standard format) including 

the declaration/mandate submitted by the Customer for opening an Account in his/her name by giving full 
information/details as required in the application. 

• Point of Sale (P0S) Terminal means an electronic terminal available at Merchant Establishments whether local 
or international, capable of processing the Card Transaction for purchase of goods & services. 

• Statement of Account means the Bank’s periodic statement sent to the Customer, which includes particulars 
of the Debit Card transactions conducted by the Customer during the period and debit or credit of the 
Customer’s Account. 

•	 Specified	Entities	mean	in	relation	to	the	bill	payment	service	provided	to	the	Customer	using	the	Bank’s	ATM,	
any such entities that have been approved by the Bank e.g. Utility payment.

• Phone Banking Service means the telephone instruction and information service, whether automated or 
through a Customer service agent made available by the Bank’s Call Centre. 

Terms & Conditions: 
1. The Card is and will continue to remain the property of the Bank at all times and must be returned to the Bank 

immediately if so requested by the Bank. 
2. The Card is issued entirely at the risk of the Account holder and the Bank shall bear no liability whatsoever for 

any loss or damage arising from the issuance of the Card, howsoever caused. 
3.	 Use	of	the	Card	for	any	transaction	shall	be	at	the	sole	risk	of	the	Cardholder	and	the	Cardholder	confirms	to	

assume any and all risks incidental to or arising out of use of the Card. 
4. The Card is issued for use at ATM, POS Terminal or any Card operated machine or device whether belonging 

to	the	Bank	or	other	participating	banks	or	financial	institutions	where	the	logos	appearing	on	the	Card	are	
displayed/accepted. 

5. The Card is issued on the basis that all Card transactions initiated with the use of the Card will be debited to 
the Customer’s Account with the Bank. The Card may not be used to obtain credit of any description on its 
own basis. 

6.	 It	is	the	Account	holder’s	responsibility	to	ensure	that	sufficient	balance	is	available	in	the	Customer’s	Account	
prior to entering into any Card Transaction. If, for any reason whatsoever, the Customer’s Account is debited 
in excess of the available funds by use of the Card or towards any fees or Charges, the Account holder shall 
be responsible for immediately meeting any such shortfall. In the event of the Account holder failed to comply 
with this condition, the Bank reserves the right to cancel the Card and/or debit any outstanding amount on 
behalf of the Account holder from any other Account maintained by the Account holder with the Bank. 

7. The Card must be collected personally at the Bank’s Branch as nominated in the application for issuance of 
Debit Card or decided by the Bank, the Account holder will be required to provide any one of the acceptable 
means	of	personal	identification	as	determined	by	the	Bank	from	time	to	time.	

8. Upon receipt of the Card, the Account holder shall sign on the reverse side of the Card immediately to validate 
the Card. The Card will be activated by the Bank based on the application signed by the Customer or may be 
activated by the Account using the Bank’s Phone Banking service either automated service or speaking to a 
phone banking agent before the same can be used. 

9. In the event the Account holder does not wish to be bound by these Conditions governing the Card, the 
Account holder shall cut the Card in half and return both halves to the Bank. 

10. The Card is not transferable and must be used exclusively by the Cardholder. Regardless of any circumstances 
whatsoever, the Cardholder may not allow the Card and/or PIN to be used by any other individual and will not 
pledge the Card as security for any purpose and the Cardholder agrees to indemnify the Bank on demand for 
any consequences whatsoever that accrue from a default by the Account holder under the provisions of this 
sub-clause. 

11. The Cardholder shall at all times ensure that the Card and PIN are kept in safe custody. The Cardholder should 
not, under any circumstances whatsoever, disclose the PIN to any other person and the Cardholder must 
exercise all reasonable care to ensure security of the Card in order to prevent any misuse. The Account holder 
undertakes to act in good faith at all times in relation to any dealings pertaining to the Card to the Bank. 

12. The Card used for Card Transactions up to the Default Limit allocated on the Card and within the validity 
period embossed/indented on its face. Notwithstanding the fact that the Cardholder’s Default limit has not 
been exhausted, the Bank shall be entitled to, at any time and without notice and providing any reason and 
without any liability towards the Cardholder, withdraw or restrict the Account holder’s right to use the Card or 
refuse to authorize any Card Transaction. 

13. The Cardholder shall immediately notify the Bank via the Phone Banking Service number, of any loss, damage 
or theft of the Card. If a Cardholder loses or damages his Card or requests for the Card’s renewal, replacement 
or an additional Card, the Bank may at its discretion issue such Card. A new PIN shall be generated by the 
cardholder through the Bank phone banking system whenever the Bank issues a new Card or a replacement 
Card. The Bank is authorized to debit the Customer’s Account with all expenses incurred in processing of 
such Card Transactions, fees and charges relating to the issue/re-issue or replacement of the Card and any 
other charges for use of the Card. 

14. The Card may be used locally and internationally at Merchants’ Establishments, ATMs and POS Terminals, 
where the logos appearing on the Card are displayed/accepted, for making purchases, cash withdrawals, 
balance inquiries and other services as offered by the Bank to the Cardholder from time to time. The Bank 
shall debit the Customer’s Account towards any such cash withdrawals and purchase of goods and services 
using the Card. Foreign currency transactions will be converted into OMR at the exchange rate determined at 
the date of transaction settlement (prevailing as on the date of transaction) with an appropriate commission/
fees charged on the transaction amount. 

15.	 The	Cardholder	may	use	the	Card	for	cash	withdrawals,	purchase	of	goods	and	services	and	other	financial	
services subject to availability of adequate funds in the Customer’s Account, if the Customer’s Account has 
insufficient	available	funds	to	cover	the	amount	of	an	authorization	request,	the	Bank	will	be	entitled	to	decline	
the requested transaction. 

16. In case of use of the Card at any ATM of the Bank or any other bank or institution with which the Bank has an 
agreement for the use of the ATM, the amount of each withdrawal will be subject to the applicable withdrawal 
& purchase limit set for the particular ATM by such bank or institution, and in the event of use of the Card 
at any ATM belonging to any other bank or institution, the amount of each withdrawal shall be subject to 
additional switch charges. 

17. Each Card transaction attempted or made with the Card will be subject to approval of the Bank. The Bank 
reserves the right to approve or decline any Card Transaction and will take into account all previous payments 
that have been authorized, made or agreed to be made from the Account, whether or not such payments 
have actually been deducted from the Customer’s Account. Transaction approval will be based on the funds 
available	in	the	Account	and	will	be	declined	if	sufficient	funds	are	not	available	in	the	Account.	

18. The Bank may also refuse to approve a Card Transaction if it for any reason whatsoever, it believes that the 
Card or Customer’s Account is being misused or where the Bank suspects fraudulent use of the Card. As part 
of fraud prevention procedures, the Bank may contact the Cardholder via phone / SMS or refer an approval 
request to the Merchant, requesting further details about the Cardholder or requiring additional proof of the 
Cardholder’s	identification.	The	Bank	will	never	request	the	Cardholder	to	reveal	his/her	PIN	to	a	Merchant	or	
to any other party, including its employees and any such request should be rejected by the Cardholder who is 
requested to immediately report such attempt to the Bank. 

19. The Cardholder acknowledges that the available balance in the Customer’s Account may be different from the 
balance amount as printed on the statement, due to the Card transactions or other holds on the Customer’s 
Account.

20. The Bank will not be responsible for the Card not being honored at any ATM or POS Terminal for any reason. 
The Bank is not liable, responsible or accountable in any way whatsoever for any and all actions, proceedings, 
costs, and losses or damages (including legal costs) howsoever arising/caused by any mechanical defect or 
insufficiency	of	funds	or	malfunctions	of	any	such	ATM	‘s	or	POS	Terminals.	

21. The Account holder agrees to fully indemnify the Bank and hold the Bank harmless against any and all actions, 
proceedings, costs, losses or damages (including legal costs) it may suffer incur in connection with the usage 
of the Card or misuse of the Card, PIN and/or other facilities provided to the Card. The Bank issues the Card 
on the Customer’s Account to the individual and Joint Account Holder(s) as applied for in the Debit Card 
Application. 

22. The Cardholder’s use of the Card for making any Card Transaction shall constitute an agreement by the 
Account holder to pay any and all fees, commission and charges on any Card Transaction as prescribed by 
the Bank from time to time. 

23.	 The	Cardholder	confirms	that	he	is	aware	that	the	Card	facilities	provided	to	the	Cardholder	subject	to	the	
Bank’s schedule of fees and charges as amended and published from time to time. 

24.	 These	Terms	and	Conditions	shall	be	governed,	construed,	defined	as	to	the	scope	of	 its	application,	and	
supplemented – as for the terms & conditions not mentioned therein – in accordance with the provisions of 
the Islamic Shari’a and the Articles of Association of the Bank as well as the laws of the Sultanate of Oman, 

عمليــة	الســحب	النقــدي	تعنــي	أي	مبلــغ	مســحوب	بــأي	طريقــة	بشــرط	أن	تخضــع	لوثيقــة	الشــروط	واألحــكام	هــذه	عــن	طريــق	الخصــم	مــن	 	و.	
حســاب	العميــل.

عمليــة	االيــداع	النقــدي	تعنــي	المبالــغ	المودعــة	بــأي	طريقــة	بشــرط	أن	تخضــع	لوثيقــة	الشــروط	واألحــكام	هــذه	عــن	طريــق	االيــداع	فــي	 	ز.	
حســاب	العميــل.

ــا	 ــي	يحصــل	عليه ــاء	الخدمــات	الت ــل	لق ــا	العمي ــي	يدفعه ــا	المصروفــات،	والعمــوالت،	والرســوم)	والت ــغ	(بمــا	فيه ــي	المبال الرســوم	تعن 	ح.	
بموجــب	شــروط	وأحــكام	هــذه	الوثيقــة،	والتــي	تتضمــن	ال	علــى	ســبيل	الحصــر،	جميــع	المعامــات،	والرســوم،	والمصروفــات	اإلضافيــة،	

ــل. ــي	ســُتخصم	مــن	حســاب	العمي ــات،	الت ــة،	و	المدفوع ــف	القانوني واألضــرار،	والتكالي

الرقاقة	تشير	إلى	المعالجات	الدقيقة	المضمنة	في	البطاقة. 	ط.	

الحــد	األقصــى	االفتراضــي	هــو	المبلــغ	األقصــى	اليومــي	المحــدد	الســتخدامه	مــن	البطاقــة	للســحب،	او	عمليــات	الشــراء	والخدمــات،	وهــو	 	ي.	
يخضــع	لتوافــر	رصيــد	كاف	فــي	حســاب	العميــل.	يحــق	للبنــك	أن	ُيغيــر	الحــد	األقصــى	االفتراضــي	فــي	أي	وقــت.	

المعاملة	المالية	تعني	أي	وظيفة	أو	خدمة	قام	بها	البنك	للعميل،	تتضمن	تأثير	مالي	على	حساب	العميل. 	ك.	

المعاملة	الغير	مالية	تعني	استخدام	أي	وظيفة	أو	خدمة	مقدمة	من	البنك	للعميل،	ال	تتضمن	أي	تأثير	مالي	على	حساب	العميل. 	ل.	

المعامات	الدولية	تعني	المعامات	التي	يقوم	بها	العميل	خارج	سلطنة	عمان. 	م.	

-المؤسســة	التجاريــة	تعنــي	أي	مؤسســة	أو	كيــان	شــركة،	او	شــخص	أو	أي	مؤسســة	ظاهريــة	تقــوم	بتزويــد	الســلع	و/أو	الخدمــات،	والتــي	 	ن.	
تقبــل	البطاقــة	كوســيلة	للدفــع	او	الحجــز	مــن	قبــل	صاحــب	البطاقــة.

الشهر	تعني	الشهر	في	التقويم	الميادي. 	س.	

الرمــز	الســري	تعنــي	رقــم	عشــوائي	آمــن	مــن	الحاســوب	صــادر	عــن	البنــك	ألصحــاب	البطاقــات	ليتيــح	لهــم	اســتخدام	البطاقــة	فــي	أي	جهــاز	 	ع.	
صــرف	آلــي	أو	أي	نقطــة	بيــع.	

طلــب	حســاب	شــخصي	تعنــي	طلــب	ُموّقــع	مــن	قبــل	طرفيــن	(	بصيغــة	البنــك	المعتمــدة)	ويتضمــن	الطلــب	--طلــب	مقــدم	مــن	العميــل	 	ف.	
لفتــح	حســاب	باسمه/اســمها		عبــر	إعطــاء	كل	البيانــات/	المعلومــات	المطلوبــة	فــي	االســتمارة.

نقــاط	البيــع:	وحــدات	الكترونيــة	متوافــرة	فــي	المؤسســات	التجاريــة	ســواء	محليــة،	أو	عالميــة،	لهــا	القــدرة	علــى	انجــاز	معامــات	البطاقــة	 	ص.	
لشــراء	الســلع	والخدمــات.

»كشــف	الحســاب	»:	ويعنــي	الكشــف	الــدوري	مــن	البنــك	للعميــل	فيمــا	يتعلــق	بالحســاب	يحتــوي	علــى	تفاصيــل	معامــات	بطاقــة	الخصــم	 	ق.	
التــي	أجراهــا	العميــل	خــال	فتــرة	زمنيــة،	و	أي	خصومــات	أو	ايداعــات	فــي	حســاب	العميــل.

الكيانــات	المحــددة	تعنــي	مــا	يتصــل	بخدمــة	ســداد	الفواتيــر	باســتخدام	أجهــزة	الصــرف	اآللــي،	أي	الكيانــات	التــي	وافــق	عليهــا	البنــك،	علــى	 	ر.	
ــر	الخدمــات. ســبيل	المثــال:	دفــع	فواتي

ــة	أو	بواســطة	موظــف	 ــم	تفعيلهــا	بطريقــة	اوتوماتيكي ــي	خدمــة	األوامــر	واإلخطــار	الهاتفــي	ســواء	ت ــة	تعن ــة	الهاتفي الخدمــات	المصرفي 	ش.	
خدمــة	العمــاء	بمركــز	اتصــاالت	البنــك.	

•  الشروط واألحكام:
أن	البطاقة	ُملك	للبنك	وستظل	ُملكا	للبنك	وينبغي	ارجاعها	للبنك	مباشرة	عند	طلبه	لها. 	أ.	

ــج	عــن	اصــدار	 ــن	يتحمــل	البنــك	المســئولية	اطاقــا	جــراء	أي	فقــدان	أو	ضــرر	نات ــا،	ول ــى	مســئولية	صاحبهــا	كلي ــم	اصــدار	البطاقــة	عل يت 	ب.	
البطاقــة	كيفمــا	يحــدث.

إن	اســتخدام	البطاقــة	فــي	أي	معاملــة	يكــون	علــى	مســئولية	صاحــب	البطاقــة	وحــده،	ويؤكــد	صاحــب	البطاقــة	علــى	تحمــل	أي	مخاطــر	 	ج.	
عرضيــة	أو	ناتجــة	عــن	اســتخدام	البطاقــة.

يتــم	اصــدار	البطاقــة	الســتخدامها	فــي	أجهــزة	الصــرف	اآللــي	أو	نقــاط	البيــع،	أو	أي	جهــاز	يشــتغل	بالبطاقــة،	ســواء	كان	ملــك	البنــك	أو	أي	 	د.	
بنــك	مشــارك	أو	مؤسســة	ماليــة	حيــث	يتــم	قبــول/	عــرض	العشــرة	شــعارات	الظاهــرة	علــى	البطاقــة.

يتــم	إصــدار	البطاقــة	علــى	أســاس	أن	أي	معامــات	ُتجــرى	بالبطاقــة	ســٌتخصم	مــن	حســاب	العميــل.	ال	يجــوز	اســتخدام	البطاقــة	نفســها	 	ه.	
ــة.		 ــأي	صف ــة	ب ــى	تســهيات	ائتماني للحصــول	عل

يتحمــل	صاحــب	الحســاب	مســئولية	التأكــد	مــن	وجــود	رصيــد	كاف	فــي	الحســاب	قبــل	خــوض	أي	معاملــة.	وفــي	حــال	تــم	خصــم	مبلــغ	 	و.	
باســتخدام	البطاقــة	أكثــر	مــن	المتوفــر	فــي	حســاب	العميــل	ألي	ســبب	كان	،	يتحمــل	صاحــب	الحســاب	مســئولية	ارجــاع	المبلــغ	الناقــص	
فــورا.	أمــا	فــي	حــال	فشــل	صاحــب	الحســاب	فــي	االلتــزام	بهــذا	الشــرط،	يحــق	للبنــك	إلغــاء	البطاقــة	و/أو	خصــم	أي	أمــر	دفــع	بالنيابــة	عــن	

صاحــب	الحســاب	مــن	أي	حســاب	آخــر	مــن	حســاباته	التــي	فــي	نفــس	البنــك.	

يتــم	توصيــل	البطاقــة	عــن	طريــق	البريــد	إلــى	العنــوان	الــذي	حــدده	صاحــب	الحســاب	علــى	مســئوليته	الخاصــة،	أو	ُيمكــن	أخذهــا	مــن	فــرع	 	ز.	
البنــك	الُمحــدد	كمــا	هــو	مذكــور	فــي	اســتمارة	طلــب	بطاقــة	خصــم	أو	كمــا	ُيقــرر	البنــك.	وفــي	كلتــا	الحالتيــن	ُيقــدم	صاحــب	الحســاب	مــا	

يــدل	علــى	ُهويتــه	عنــد	اســتام	البطاقــة	عندمــا	يطلــب	البنــك	ذلــك	مــن	وقــت	آلخــر.

ــل	 ــك	بتفعي ــا.	ســيقوم	البن ــم	تفعيله ــى	يت ــة	حت ــة	للبطاق ــة	الخلفي ــع	صاحــب	الحســاب	فــي	الجه ــة،	ينبغــي	أن	يوّق ــد	اســتام	البطاق عن 	ح.	
البطاقــة	اســتنادا	إلــى	الطلــب	الموقــع	مــن	قبــل	العميــل،	أو	تفعيلهــا	بواســطة	الحســاب	عــن	طريــق	الخدمــات	المصرفيــة	الهاتفيــة	ســواء	

ــك. ــل	اســتخدام	ذل ــة	قب ــة	موظــف	الخدمــات	الهاتفي ــق	محادث ــن	طري ــة	أو	ع االوتوماتيكي

في	حال	لم	ُيرد	صاحب	الحساب	أن	يتقيد	بشروط	البطاقة،	له	ان	ُيقسمها	لنصفين	وُيرجعهما	للبنك. 	ط.	

اليمكــن	تحويــل	البطاقــة	كمــا	ينبغــي	أن	يســتخدمها	صاحــب	البطاقــة	فقــط.	بغــض	النظــر	عــن	أي	ظــرف	كان،	ال	ينبغــي	أن	يســمح	صاحــب	 	ي.	
ــن	ُيعطــي	البطاقــة	كضمــان	ألي	ســبب.	يوافــق	صاحــب	 ــه	ل ــأن	يســتخدم	البطاقــة/	الرمــز	الســّري،	كمــا	ان ــر	ب البطاقــة	ألي	شــخص	آخ
البطاقــة	علــى	تعويــض	البنــك	عنــد	طلبــه،	علــى	أي	نتائــج	تحــدث	جــراء	أي	تقصيــر	مــن	قبــل	صاحــب	الحســاب	وفقــا	ألحــكام	هــذه	الفقــرة	

الفرعيــة.

ينبغــي	أن	يتأكــد	صاحــب	البطاقــة	مــن	وضعهــا	فــي	مــكان	آمــن	دائمــا،	وال	يجــوز	لــه،	تحــت	أي	ظــرف	كان،	أن	ُيعطــي	الرقــم	الســّري	ألي	 	ك.	
ــدة	عــن	ســوء	االســتخدام.	يتعهــد	صاحــب	 ــة	وبعي ــه	لضمــان	بقــاء	البطاقــة	آمن ــه	ان	يفعــل	كل	مــا	يســتطيع	عمل شــخص	آخــر،	كمــا	علي

ــأي	تعامــات	تتصــل	ببطاقــة	البنــك. ــأن	يفعــل	مــا	بوســعه	فيمــا	يتعلــق	ب الحســاب	ب

تســتخدم	البطاقــة	الُمســتخدمة	لمعامــات	البطاقــة	إلــى	الحــد	االفتراضــي	المخصــص	علــى	البطاقــة	وخــال	فتــرة	الصاحيــة	الظاهــرة	 	ل.	
ــم	 ــذار	ودون	تقدي علــى	وجههــا.	بغــض	النظــر	عــن	عــدم	اســتنفاذ	حــد	البطاقــة	االفتراضــي	،	يحــق	للبنــك	فــي	أي	وقــت	ودون	ســابق	إن
ــة	 ــد	حــق	صاحــب	الحســاب	فــي	اســتخدام	البطاقــة	أو	رفــض	أي	معامل أي	ســبب	وأي	مســؤولية	تجــاه	حامــل	البطاقــة،	ســحب	أو	تقيي

بالبطاقــة.

ينبغــي	أن	ُيخطــر	صاحــب	البطاقــة	البنــك	بواســطة	رقــم	الخدمــات	المصرفيــة	الهاتفيــة	عــن	أي	أضــرار’	أو	فقــدان	أو	ســرقة	لبطاقتــه	مباشــرة	 	م.	
ــب	تجديدهــا	أو	 ــا،	أو	طل ــاق	الضــرر	به ــا،	أو	إلح ــة	بفقدانه ــام	صاحــب	البطاق ــال	ق ــة.	وفــي	ح ــة	الهاتفي ــم	الخدمــات	المصرفي بواســطة	رق
اســتبدالها،	أو	حتــى	طلــب	بطاقــة	جديــدة،	يحــق	للبنــك	وفقــا	لتقديــره	اصــدار	البطاقــة	لــه.	ســيتم	اصــدار	رقــم	ســري	جديــد	للبطاقــة	يختــاره	
العميــل	بواســطة	نظــام	الخدمــات	المصرفيــة	الهاتفيــة	عندمــا	يصــدر	البنــك	بطاقــة	جديــدة	أو	يســتبدل	البطاقــة	الموجــودة.	البنــك	ُمخــّول	
لخصــم	حســاب	العميــل	بالمبالــغ	التــي	تصــدر	لقــاء	المعامــات	بالبطاقــة	والرســوم	والمصروفــات	فيمــا	يتعلــق	بإصــدار/	إعــادة	اصــدار		أو	

اســتبدال	البطاقــة	أو	أي	رســوم	ناتجــة	عــن	اســتخدام	البطاقــة.

يجــوز	اســتخدام	البطاقــة	محليــا	وعالميــا	فــي	المؤسســات	التجاريــة،	وأجهــزة	الصــرف	اآللــي،	ونقــاط	البيــع،	أينمــا	وجــدت	الشــعارات	التــي	 	ن.	
فــي	البطاقــة،	ويمكــن	اســتخدامها	فــي	عمليــات	الشــراء،	وعمليــات	الســحب،	وطلــب	معرفــة	الرصيــد،	والخدمــات	األخــرى	التــي	يقدمهــا	
البنــك	للعميــل	مــن	وقــت	آلخــر.	ينبغــي	أن	يخصــم	البنــك	مــن	حســاب	العميــل	المبالــغ	التــي	تصــدر	لقــاء	عمليــات	الســحب	والشــراء	(ســلع	
ــخ	 ــي	بســعر	الصــرف	فــي	تاري ــال	العمان ــى	الري ــة	إل ــة	األجنبي ــل	المعامــات	الصــادرة	بالعمل وخدمــات)	باســتخدام	البطاقــة.	ســيتم	تحوي

تســوية	المعاملــة	(الســائدة	فــي	تاريــخ	المعاملــة)	مــع	عمولــة	/	رســوم	مناســبة	علــى	مبلــغ	الصفقــة.

يحــق	لصاحــب	البطاقــة	أن	يســتخدم	البطاقــة	لعمليــات	الســحب	أو	شــراء	الســلع	والخدمــات،	وأي	خدمــات	ماليــة	أخــرى	خاضعــة	لوجــود	 	س.	
مبالــغ	كافيــة	فــي	حســاب	العميــل.	فــي	حــال	عــدم	توافــر	مبالــغ	كافيــة	فــي	حســاب	العميــل	لتغطيــة	المبلــغ	المطلــوب،	يحــق	للبنــك	رفــض	

المعاملــة	المصرفيــة.

فــي	حالــة	الســحب	مــن	جهــاز	الصــرف	اآللــي	التابــع	للبنــك،	أو	أي	بنــك	آخــر	أو	مؤسســة	اتفــق	معهــا	البنــك	علــى	اســتخدام	جهــاز	الصــرف	 	ع.	
اآللــي،	ســيخضع	المبلــغ	المســحوب	للحــد	األقصــى	لجهــاز	الصــرف	اآللــي	المســحوب	منــه	بحســب	البنــك	أو	المؤسســة	التابــع	لهــا.	وفــي	

حالــة	الســحب	مــن	جهــاز	الصــرف	اآللــي	ألي	بنــك	آخــر	أو	مؤسســة،	ســيخضع	المبلــغ	المســحوب	لرســوم	اضافيــة.	

ســتخضع	أي	معاملــة	عــن	طريــق	البطاقــة	لموافقــة	البنــك.	يحــق	للبنــك	أن	يوافــق	أو	يرفــض	أي	معاملــة	عــن	طريــق	البطاقــة،	كمــا	ســيضع	 	ف.	
فــي	الحســبان	جميــع	المعامــات	التــي	تمــت	الموافقــة	عليهــا،	أو	ُأجريــت	أو	تمــت	الموافقــة	علــى	حصولهــا	مــن	الحســاب،	ســواء	تــم	خصمها	
مــن	حســاب	العميــل	أم	ال.	تتــم	الموافقــة	علــى	المعامــات	بنــاء	علــى	توافــر	المبالــغ	فــي	الحســاب،	وســيتم	رفــض	المعاملــة	فــي	حــال	عــدم	

وجــود	مبلــغ	كاف	فــي	الحســاب.

يحــق	للبنــك	أيضــا	رفــض	أي	معاملــة	عــن	طريــق	البطاقــة	إن	اعتقــد	ألي	ســبب	كان	بــأن	حســاب	العميــل	ُيســتخدم	بشــكل	ســيئ،	أو	فــي	 	ص.	
حــال	شــّك	البنــك	بوجــود	عمليــة	احتيــال.	وكجــزء	مــن	اجــراءات	الوقايــة	مــن	االحتيــال،	يحــق	للبنــك	أن	يتواصــل	مــع	صاحــب	البطاقــة	عــن	
طريــق	الهاتف/الرســائل	النصيــة	أو	إحالــة	طلــب	موافقــة	مــن	التاجــر	يطلــب	منــه	معلومــات	إضافيــة	عــن	صاحــب	البطاقــة	أو	مــا	ُيثبــت	
هويــة	صاحــب	البطاقــة.	لــن	يطلــب	البنــك	مــن	العميــل	الكشــف	عــن	رقمــه	الســري	للتاجــر	أو	أي	طــرف	آخــر	إطاقــا	بمــن	فيهــم	موظفــي	
البنــك.	وينبغــي	أن	يرفــض	صاحــب	البطاقــة	أي	طلــب	لمعرفــة	رقمــه	الســري،	كمــا	ينبغــي	أن	يّبلــغ	البنــك	عــن	مثــل	هــذه	المحــاوالت	فــورا.

ــك	بســبب	 ــد	المذكــور	فــي	كشــف	الحســاب،	وذل ــل	يختلــف	عــن	الرصي ــد	المتوفــر	فــي	حســاب	العمي ــأن	الرصي يقــر	صاحــب	البطاقــة	ب 	ق.	
المعامــات	التــي	ُأجريــت	بالبطاقــة	أو	أي	مبالــغ	محجــوزة	فــي	حســاب	العميــل.

لــن	يتحمــل	البنــك	مســئولية	أيــة	بطاقــة	غيــر	مقبولــة	فــي	أجهــزة	الصــرف	اآللــي،	أو	نقــاط	البيــع	ألي	ســبب	كان.	البنــك	ليــس	مســؤوال	 	ر.	
بــأي	شــكل	مــن	األشــكال	عــن	أي	إجــراءات	أو	خســائر	أو	أضــرار	(بمــا	فــي	ذلــك	التكاليــف	القانونيــة)	ســواء	كانــت	ناجمــة	عــن	خلــل	أو	عطــل	

ميكانيكــي،	أو	نقــص	فــي	األمــوال،	أو	عطــل	فــي	أجهــزة	الصــرف	اآللــي	أو	نقــاط	البيــع.

يوافــق	صاحــب	الحســاب	علــى	تعويــض	البنــك	بشــكل	كامــل	وال	ُيحمــل	البنــك	أي	مســئولية	عــن	أي	إجــراءات،	أو	تكاليــف	أو	خســائر	أو	 	ش.	
أضرار(بمــا	فــي	ذلــك	التكاليــف	القانونيــة)	والتــي	مــن	الممكــن	أن	تتعلــق	باســتخدام	البطاقــة،	أو	ســوء	اســتخدام	البطاقــة،	والرقــم	الســري	
أو	أي	تســهيل	آخــر	مــن	البنــك.	ُيصــدر	البنــك	البطاقــة	لحســاب	العميــل	للحســاب	الفــردي	أو	المشــترك،	حســب	مــا	هــو	مذكــور	فــي	

اســتمارة	طلــب	بطاقــة	خصــم.

ينبغــي	عنــد	اســتخدام	البطاقــة	مــن	قبــل	صاحــب	البطاقــة	إلنجــاز	المعامــات،	أخــذ	موافقــة	صاحــب	الحســاب	علــى	دفــع	جميــع	الرســوم،	 	ت.	

TERMS AND CONDITIONS (Continued) الشروط واألحكام (تابع)



Central	Bank	and	the	established	customary	practices	not	conflicting	therewith.	

Telephone Banking Service: 
Telephone Banking Service for the Bank’s Islamic Banking enables the Customer to carry out certain banking 
transactions and access certain Muzn Islamic Banking services over the phone (through the service operator or an 
automated voice response system) 24 hours a day. 
1. The Customer can access the service over the phone using his/her Bank Card Number and Telephone PIN. 
2. The Customer needs to notify the Bank immediately in case he/she changed his/her mobile number or the 

mobile is lost and he/she shall bear the risk for any loss or damage due to the Customer’s failure to notify the 
Bank. 

3.	 The	Customer	agrees	that	the	use	of	his/her	Bank	Card	number	and	TPIN	will	constitute	valid	and	sufficient	
confirmation	 of	 the	Customer’s	 identity	 and	 authority	 to	 carry	 out	 banking	 transactions	 in	 respect	 of	 the	
Customer’s accounts by means of Telephone Banking Service.

4. The Customer shall exercise all possible care to ensure proper usage of this service and should not disclose 
the PIN to any party in order to prevent misuse of the service. 

5. In case of loss/disclosure of the Telephone PIN, the Customer should notify the Bank immediately to take the 
necessary action. The Bank may issue a new Telephone PIN at the customer’s expense. 

6. Transfer through the Telephone Banking Service from and into the saving account and vice versa shall be 
governed by the saving account’s terms and conditions. 

7. The Customer consents to the transmission of instructions, orders and/or information over telephone 
(including mobile and other telecommunications) understanding that telephones may not always be a secure 
communication	 channel,	 and	 agrees	 to	 carry	 all	 risks	 associated	 with	 a	 possible	 confidentiality	 breach	
occurring as a result of the use of such system. 

8. In case of the transmission of information by fax within the OMAN through the Telephone Banking Service, the 
Bank may deduct the prescribed fees from any of the Customer’s current or saving accounts maintained with 
the	Bank	for	each	transmission.	The	Customer	shall	be	responsible	for	maintaining	the	confidentiality	of	the	
information transmitted to him/her by fax. 

9. The Customer agrees to permit the Bank to record telephone conversations with the Bank. 
10. The Customer agrees that the Bank will not be responsible for any failure, instability or interruption of service 

due to any malfunction of the equipment, power supply system’s and/ or communication lines or networks 
supplied, provided, operated and/or maintained by third parties. The Customer further agrees that the Bank 
will not be responsible for any losses incurred by the Customer in relation to his/her use of the service 
(including losses caused by wrongful acts or omissions of third parties), unless such losses are directly caused 
by wrongful acts or omissions of the Bank acting willfully or due to gross negligence. 

11. You shall not damage, impair, interfere with or disrupt the service or its functionality. 
12. The Bank reserves the right to change the set of services provided to the Customer completely discontinue 

the service with or without prior notice to the Customer, at any time at its sole discretion. 
13. The Bank may at any time vary these terms and conditions without prior notice. 
14. These terms and conditions shall be construed according to and governed under the OMAN laws. 

Stop Payment Orders 
1. Stop payment instructions on a Cheque(s) will be treated in accordance with the the Article 111/B of the 

Banking Law 2000 and the Central Bank of Oman regulations and directives.
2. The Customer must ensure that at the time of giving the stop payment instruction, the balance in the account 

is	sufficient	to	cover	the	“stop	payment”	charge	per	instruction.	If	the	balance	in	the	account	is	not	enough	
the	Bank	will	have	the	right	to	return	the	cheque	marked	“insufficient	funds”.

3. The Bank will not be held responsible for any consequences for stopping payment of a cheque as per the 
Customer’s	stop	payment	instruction	and	the	Customer	shall	hold	the	Bank	indemnified	against	any	losses	or	
damages sustained s a consequence of having complied with the Customer’s stop payment instructions.

4.	 The	 Bank	 reserves	 the	 right	 to	 close	 the	 	 account	 unilaterally	 if	 the	 Customer	 resorts	 to	 frequent	 “Stop	
Payment”	 instructions	 without	 maintaining	 adequate	 balance	 in	 the	 account.

5. The Bank shall be entitled to amend these terms and conditions from time to time by displaying the same or 
having available the amendments on its premises.

Shari’a Principles 
The Customer acknowledges and agrees that these Terms and Conditions shall be subject to the principles of the 
Islamic Shari’a as applied and interpreted by the Bank’s Shari’a Supervisory Board from time to time. 

Legitimate Funds 
The Bank shall be entitled to freeze any funds in the Account or take other action necessary if the Bank believes 
the funds have been obtained other than through lawful means or arising from an unlawful transaction. The Bank’s 
judgment in this respect shall be conclusive. The Bank may also report any money laundering, illegal and/or 
suspicious transactions in the Account to the authorities within the OMAN or abroad. The Bank shall comply 
with all anti-money laundering laws and regulations in force and applicable to it from time to time and may at its 
discretion call for additional details or information on the Customer and/or the Accounts and provide the same 
to regulatory authorities involved in the said operations. The Bank will not take any responsibility for delayed 
execution of transactions if the information called for is not provided by the Customers in time. 

Indemnity
The	Customer	and	each	person	authorised	by	the	Customer,	discharges	and	indemnifies	the	Bank	from	and	against	
all actions, proceedings, accounts, claims, demands, losses and damages arising from or in any way relating to 
us in good faith:
1. acting on instructions received by mail or electronic means (whether by facsimile, telephone, internet, ATM or 

EFTPOS) which are, or are purported to be, given or signed by the Customer an authorized representative or 
an authorized third party signatory or, in the case of joint account holders, by any of them; and

2. releasing information about the Customer or the account to anyone who is, or appears to be, authorized to 
receive that information (including any authorized representative or third party signatory appointed by the 
Customer.

Confidentiality
For the purpose of Article70(c) of the Oman Banking Law RD 114/2000, the Customer consents to disclosing to any 
person any information which the Bank is entitled to disclose under Article 70(c).

Know Your Customer
The Customer will:
1. upon request by the Bank provide any documentation and other evidence required by the Bank to comply with 

its KYC Procedures; and
2. notify the Bank if any details provided for the Bank’s KYC Procedures are no longer correct.
“KYC	Procedures”	means	 the	 identification	 checks	which	 the	Bank	 is	 required	 to	 undertake	 under	 any	 law	or	

regulation, including Royal Decrees 34/2002 and 72/2004.

Anti-Money Laundering
1. The Bank is required to act in accordance with the laws and regulations of the Sultanate of Oman and comply 

with the requests of the authorities which relate to:
	 i.		 	the	 prevention	 of	money	 laundering,	 terrorist	 financing,	 corruption,	 tax	 evasion	 and	 the	 provision	 of	

financial	or	other	 services	 to	any	persons	which	may	be	subject	 to	economic	or	 trade	sanctions;	or
 ii.  the investigation or prosecution of, or the enforcement against, any person for an offence against any 

laws or regulations.
2. The Bank may take any action which the Bank in its sole discretion considers appropriate to prevent or 

investigate crime or the potential breach of sanctions, regimes or to act in accordance with the relevant laws, 
regulations, sactions, international guidance, Bank procedures or direction of any public or regulatory body 
relevant to the Bank.

Central Bank of Oman
The	 Customer	 agrees	 that	 any	 directive	 or	 regulation	 issued	 by	 the	 Central	 Bank	 of	 Oman	 which	 modifies,	
supplements or amends any of these terms and conditions shall modify, supplement or amend the terms of the 
applicable terms from the date that such directive or regulation is binding on the Bank.
Application Laws & Jurisdiction 
These Terms and Conditions, Customer’s accounts and all relating matters are subject to the provision of the 
Shari’a Supervisory Board of the Bank and the article of association of the Bank as well as the Laws of the 
Sultanate of Oman.

والعمــوالت	ألي	معاملــة	عــن	طريــق	البطاقــة	كمــا	ينــص	البنــك	مــن	وقــت	آلخــر.		

ُيؤكــد	صاحــب	البطاقــة	بأنــه	علــى	درايــة	بــأن	تســهيات	البطاقــة	الُمقدمــة	مــن	البنــك	لصاحــب	البطاقــة	تخضــع	لجــدول	الرســوم	التابــع	 	ث.	
ــه	ونشــره	مــن	وقــت	آلخــر. ــم	تعديل ــذي	يت البنــك		وال

تخضــع	هــذه	الشــروط	واألحــكام	وُتفســر،	علــى	النحــو	المحــدد	فــي	نطــاق	تطبيقــه،	وتســتكمل	-	أمــا	بالنســبة	للشــروط	واألحــكام	الغيــر	 	خ.	
ــك	المركــزي	 ــن	المعمــول	بهــا	فــي	البن ــك	القواني ــك،	وكذل ــه	-	وفقــا	ألحــكام	الشــريعة	اإلســامية	والنظــام	األساســي	للبن مذكــورة	في

العمانــي	والممارســات	المخصصــة	التــي	ال	تتعــارض	معهــا.

الخدمات المصرفية الهاتفية:  •
تتيــح	الخدمــات	المصرفيــة	الهاتفيــة	لعميــل	مــزن	للصيرفــة	اإلســامية	أن	ينجــز	معامــات	محــددة	ويدخــل	إلــى	خدمــات	مــزن	اإلســامية	بواســطة	

الهاتــف	(عــن	طريــق	موظــف	مركــز	االتصــال	أو	نظــام	الــرد	الصوتــي	التلقائــي)	علــى	مــدار	24	ســاعة.	

يمكن	للعميل	استعمال	الخدمة	عن	طريق	الهاتف	باستخدام	رقم	البطاقة	والرمز	السري	للخدمة	المصرفية	الهاتفية. 	أ.	

ينبغــي	أن	يخطــر	العميــل	البنــك	مباشــرة	عنــد	قيامــه	بتغييــر	رقــم	هاتفــه	النّقــال	أوفــي	حالــة	فقدانــه،	وســيتحمل	العميــل	أي	أضــرار	ناتجــة	 	ب.	
عــن	فشــله	فــي	اخطــار	البنــك	بذلــك.	

يقــر	العميــل	بــأن	اســتخدام	رقــم	البطاقــة	و	TPIN	ُيعــد	تأكيــدا	علــى	هويتــه،	كمــا	ُيعــد	تفويضــا	إلنجــاز	المعامــات	المصرفيــة	المتعلقــة	 	ج.	
 .Nebrass	نبــراس	نظــام	طريــق	عــن	بحســابه

يقــوم	العميــل	بــكل	مــا	يســتطيع	لضمــان	االســتخدام	الصحيــح	لهــذه	الخدمــة،	كمــا	ال	ينبغــي	لــه	الكشــف	عــن	رقمــه	الســّري	ألي	طــرف	 	د.	
ــة	مــن	ســوء	اســتخدام	الخدمــة. للوقاي

فــي	حــال	ضياع/ســوء	اســتخدام	الرقــم	الســري	لخدمــة	الهاتــف،	ينبغــي	أن	ُيبلــغ	العميــل	البنــك	مباشــرة	ليقــوم	بالــازم.	يحــق	للبنــك	اصــدار	 	ه.	
رقــم	ســري	جديــد	لخدمــة	الهاتــف	ولكــن	لقــاء	رســوم	محــددة.

يخضع	التحويل	عن	طريق	الهاتف	من	وإلى	حساب	التوفير	(والعكس)	لشروط	وأحكام	حساب	التوفير. 	و.	

يوافــق	العميــل	علــى	إعطــاء	تعليماتــه،	وأوامــره،	ومعلوماتــه	علــى	الهاتــف	(بمــا	فــي	ذلــك	الهاتــف	النّقــال	و	أي	وســيلة	اتصــال	أخــرى)	مــع	 	ز.	
فهمــه	بــأن	الهاتــف	ال	يعتبــر	قنــاة	اتصــال	آمنــة	فــي	كل	األوقــات،	كمــا	يوافــق	علــى	تحمــل	جميــع	المخاطــر	المتعلقــة	بالخــرق	المحتمــل	

للمعلومــات	الســّرية	نتيجــة	اســتخدام	النظــام.

ــة،	ســيقوم	البنــك	 ــة	الهاتفي ــر	الفاكــس	ضمــن	نطــاق	الســلطنة	عــن	طريــق	الخدمــة	المصرفي ــام	العميــل	بإعطــاء	أوامــر	عب فــي	حــال	قي 	ح.	
بخصــم	الرســوم	مــن	الحســاب	الجــاري	أو	التوفيــري	للعميــل	فــي	البنــك	لــكل	معاملــة.	ينبغــي	أن	يتحمــل	العميــل	مســئولية	ابقــاء	ســّرية	

ــق	الفاكــس. ــه	عــن	طري المعلومــات	الصــادرة	عن

يوافق	العميل	على	تسجيل	البنك	لكل	المكالمات	الصوتية. 	ط.	

يوافــق	العميــل	علــى	أن	البنــك	لــن	يكــون	مســؤوال	عــن	أي	فشــل	أو	عــدم	اســتقرار	أو	انقطــاع	فــي	الخدمــة	بســبب	أي	خلــل	فــي	المعــدات،	 	ي.	
و	نظــام	إمــدادات	الطاقــة	و	/	أو	خطــوط	االتصــاالت	أو	الشــبكات	المــوردة،	والمقدمــة،	والعاملــة	و	/	أو	التــي	تحتفــظ	بهــا	أطــراف	ثالثــة.	
كمــا	يوافــق	العميــل	أيضــا	بــأن	البنــك	لــن	يتحمــل	مســئولية	أي	خســائر	ُيحدثهــا	العميــل	فيمــا	يتعلــق	باســتخدامه	للخدمــة	(بمــا	فــي	ذلــك	
الخســائر	الناتجــة	عــن	أفعــال	غيــر	مشــروعة	أو	حــاالت	إهمــال	مــن	أطــراف	ثالثــة)،	إال	إن	كانــت	األفعــال	الغيــر	مشــروعة	أو	حــاالت	إهمــال	

مــن	ناشــئة	عــن	البنــك	نفســه	عمــدا	بســبب	اإلهمــال	الجســيم.	

الينبغي	لك	أن	تلحق	الضرر،	او	ُتضعف	أو	تتدخل،	أو	تعطل	الخدمة	أو	وظائفها. 	ك.	

يحق	للبنك	أن	ُيغير	مجموعة	الخدمات	المقدمة	للعميل	أو	يلغي	الخدمة	مع	أو	بدون	اشعار	العميل،	في	أي	وقت	وفقا	لتقديره. 	ل.	

يحق	للبنك	أن	ُيغير	في	هذه	الشروط	واألحكام	دون	اشعار	سابق. 	م.	

ينبغي	أن	تفسر	وتخضع	هذه	الشروط	واألحكام	بموجب	القوانين	المعمول	بها	في	سلطنة	عمان. 	ن.	

أوامر ايقاف الدفع  •
سيتم	التعامل	مع	أوامر	إيقاف	الدفع	وفقا	للمادة	111/ب	من	قانون	البنوك	2000	وتشريعات	البنك	المركزي	العماني. 	أ.	

تعيــن	علــى	العميــل	التأكــد	مــن	وجــود	رصيــد	كافــي	فــي	حســابه	عنــد	إعطــاء	تعليمــات	ايقــاف	الســداد،	لتغطيــة	الرســوم	علــى	أمــر	»إيقــاف	 	ب.	
الدفــع«	لــكل	التعليمــات.	إذا	كان	الرصيــد	ال	يكفــي	ســيقوم	البنــك	باالســتمرار	فــي	الدفــع.

لــن	يتحمــل	البنــك	أي	مســؤولية	لتبعــات	أي	أوامــر	ايقــاف	دفــع	الشــيكات	بنــاء	علــى	أوامــر	العميــل،	ويعــوض	العميــل	البنــك	عــن	أي	خســائر	 	ج.	
أو	أضــرار	ناتجــة	عــن	تنفيــذ	أوامــر	ايقــاف	الدفــع	مــن	العميــل.	

يحق	للبنك	إغاق	حساب	العميل	اذا	تمت	احالته	الى	أوامر	ايقاف	دفع	بشكل	مستمر	بدون	وجود	رصيد	كافي	في	حسابه. 	د.	

يحق	للبنك	تعديل	الشروط	واألحكام	من	وقت	آلخر	عن	طريق	عرض	ذلك	في	ارجاءه. 	ه.	

مبادئ الشريعة  •
ــك	 ــة	الشــرعية	للبن ــة	الرقاب ــا	هيئ ــادئ	الشــريعة	االســامية	كمــا	نصــت	عليه ــأن	هــذه	الشــروط	واألحــكام	خاضعــة	لمب ــر	ب ــل	ويق يوافــق	العمي

مــن	وقــت	آلخــر.

األموال المشروعة  •
يحــق	للبنــك	تجميــد	أي	أمــوال	فــي	الحســاب،	أو	أخــذ	أي	اجــراءات	أخــرى	ضروريــة	إن	شــك	البنــك	بــأن	األمــوال	آتيــة	مــن	طــرق	مشــروعة	بمعاملــة	
غيــر	مشــروعة.	يكــون	قــرار	البنــك	بهــذا	الشــأن	نهائــي.	يحــق	للبنــك	أيضــا	أن	يبلــغ	عــن	أي	عمليــة	غســيل	أمــوال،	و/أو	معامــات	غيــر	قانونيــة	و	/	أو	
معامــات	مشــبوهة	فــي	الحســاب	إلــى	الســلطات	المختصــة	فــي	ســلطنة	عمــان	أو	فــي	الخــارج.	ينبغــي	أن	يلتــزم	البنــك	بجميــع	أنظمــة	وقوانيــن	
مكافحــة	غســيل	األمــوال	النافــذة	والمعمــول	بهــا	مــن	وقــت	آلخــر.	يجــوز	للبنــك		أن	يحصــل	علــى	تفاصيــل	إضافيــة	أو	معلومــات	عــن	العمــاء	و	
/	أو	الحســابات	ويقدمهــا	للســلطات	التنظيميــة	المشــاركة	فــي	العمليــات	المذكــورة.	لــن	يتحمــل	البنــك	أي	مســؤولية	علــى	تنفيــذ	المعامــات	

متأخــرا	إن	لــم	تصــل	المعلومــات	المطلوبــة	مــن	العميــل	فــي	الوقــت	المحــدد.

تعويض  •
ــات	والخســائر	 ــع	اإلجــراءات	،	والحســابات،	والمطالب العميــل	وكل	شــخص	مخــول	مــن	قبــل	العميــل،	يتعهــد	بتصريــف	البنــك	مــن	وضــد	جمي

واألضــرار	الناجمــة	عــن	أيــة	طريقــة	جــرت	مــن	قبلنــا	بحســن	النيــة:

ــت،	أجهــزة	 ــف،	واإلنترن ــق	الفاكــس،	والهات ــة	(ســواء	عــن	طري ــد	أو	الوســائل	اإللكتروني ــق	البري ــواردة	عــن	طري ــى	التعليمــات	ال العمــل	عل 	.1
الصــراف	اآللــي	أو	EFTPOS)	التــي	هــي،	أو	تزعــم	أنهــا		مــن	قبــل	العميــل	أو	ممثــل	مفــوض	أو	طــرف	ثالــث	مفــوض	بالتوقيــع		،أو	مــن	

ــة	أصحــاب	الحســاب	المشــترك. ــل	أي	أحــد	مــن	العمــاء	فــي	حال قب

اإلفــراج	عــن	معلومــات	حــول	العميــل	أو	حســابه	إلــى	أي	شــخص،	يبــدو	أنــه	العميــل	أو	شــخص	مفــوض	مــن	قبلــه	لتلقيــة	هــذه	 	.2
المعلومــات.

الخصوصية  •
بموجــب	المــادة	70	مــن	القانــون	المصرفــي	المتعلقــة	بســرية	المعامــات	المصرفيــة	تحظــر	علــى	المصــارف	العمانيــة	إفشــاء	المعلومــات	عــن	

عمائهــا	إال	بعــد	الحصــول	علــى	موافقــة	البنــك	المركــزي	العمانــي	بطلــب	العميــل	مباشــرة.

(KYC) اعرف عميلك  •
ــة	أخــرى	يطلبهــا	البنــك	ليتوافــق	بهــا	مــع	إجــراءات	KYC	»اعــرف	 ــاءا	علــى	طلــب	البنــك	يجــب	علــى	العميــل		أن	يقــدم	أي	وثائــق	وأدل بن 	.1

عميلــك«	؛	و

إخطار	البنك	إذا	أي	تفاصيل	المنصوص	عليها	االجراءات	لم	تعد	صحيحة. 	.2

»إجــراءات	KYC«	تعنــي	نقــاط	التفتيــش	علــى	الهويــة	الــذي	يتطلــب	مــن	البنــك	إلجــراء	بموجــب	أي	قانــون	أو	الئحــة،	بمــا	فــي	ذلــك	مراســيم	 	
ملكيــة	2002/34	و2004/72.

مكافحة غسل األموال  •
يجب	على	البنك	العمل	وفقا	للقوانين	واألنظمة	المعمول	بها	في	سلطنة	عمان	واالمتثال	لطلبات	من	السلطات	التي	ترجع	إلى: 	.1

يمنــع	غســيل	األمــوال	وتمويــل	اإلرهــاب	والفســاد	والتهــرب	مــن	دفــع	الضرائــب	وتوفيــر	خدمــات	ماليــة	أو	غيرهــا	إلــى	أي	شــخص	الــذي	 	
يمكــن	أن	يخضــع	للعقوبــات	االقتصاديــة	أو	التجاريــة؛	أو

ثانيا.	عمليات	التحقيق	أو	الماحقة،	أو	إنفاذ	ضد	أي	شخص	بسبب	جريمة	ضد	أية	قوانين	أو	لوائح. 	

يجــوز	للبنــك	اتخــاذ	أيــة	اجــراءات	يعتبرهــا	البنــك	وفقــا	لتقديرهــا	المناســب	لمنــع	أو	التحقيــق	فــي	الجريمــة	أو	خــرق	محتمــل	للعقوبــات،	أو	 	.2
األنظمــة	للعمــل	وفقــا	للقوانيــن	واألنظمــة	والعقوبــات،	التوجيهــات	الدوليــة	أو	اإلجــراءات	أو	البنــك	ذات	الصلــة	اتجــاه	أي	هيئــة	عامــة	أو	

تنظيميــة	ذات	الصلــة	للبنــك.

البنك المركزي العماني  •
يوافــق	العميــل	علــى	أن	أي	توجيــه	أو	الئحــة	صــادرة	مــن	البنــك	المركــزي	العمانــي	الــذي	يعــدل،	أو	يغيــر	أو	يضيــف	علــى	أي	مــن	هــذه	الشــروط	

واألحــكام	يجــب	تعديلــه	أو	تغييــره	أو	اضافتــه	مــن	تاريــخ	هــذا	التوجيــه	أو	التنظيــم.

قوانين التطبيق والوالية القضائية  •
تخضــع	وثيقــة	الشــروط	واألحــكام،	وحســاب	العميــل،	وجميــع	مــا	يتعلــق	بــه	لموافقــة	لجنــة	الرقابــة	الشــرعية	بالبنــك	والنظــام	األساســي	للبنــك،	

كمــا	تخضــع	لقوانيــن	ســلطنة	عمــان.
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