البن ــود
وال�شــروط العامــة
لإدارة
احل�سابات واخلدمات
امل�صرفية الإلكرتونية

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع
البنود وال�رشوط العامة لإدارة احل�سابات واخلدمات
امل�رصفية الإلكرتونية

�إدارة احل�سابات

-1ت�رسي البنود وال�رشوط املبينة �أدناه على جميع
املعامالت التي تتم بني بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان
�ش.م.ع.ع يف �سلطنة ُعمان (البنك ،وت�شمل هذه
الكلمة خلفا�ؤه واملتنازل لهم من قبله) ،وال�شخ�ص
�أو الأ�شخا�ص املوقع /املوقعني على ا�ستمارة فتح
احل�ساب لدى البنك (العميل) .ويعترب قيام العميل
بالتوقيع على ا�ستمارة فتح احل�ساب بالبنك قبو ًال منه
للبنود وال�رشوط املبينة �أدناه ،وبح�سب ما يتم تعديلها
بني احلني والآخر .وت�رسي هذه البنود وال�رشوط العامة
على جميع احل�سابات اخلا�صة بالعميل بغ�ض النظر
عن �أية �رشوط خا�صة يوافق عليها العميل بالن�سبة لكل
ح�ساب على حدة.
-2ال يجوز للعميل �أن ي�سمح للح�ساب لي�صبح مك�شوف
الر�صيد �إال مبوافقة خطية م�سبقة من البنك ،وبدون
الإخالل مبا تقدم ،على العميل ت�سديد فائدة على �أي �سحب
على املك�شوف باملعدل �أو املعدالت التي يحددها البنك
بني احلني والآخر ،حت�سب على �أ�سا�س الر�صيد املدين
اليومي على �أي ح�ساب مك�شوف .ويتم قيد الفائدة على
احل�ساب يف نهاية كل �شهر� ،أو �أي فرتة �أخرى يقررها
البنك بني احلني والآخر .ويقوم العميل فوراً بت�سديد �أي
�سحب مك�شوف �إ�ضافة �إىل جميع الفوائد وامل�صاريف
الأخرى فوراً وعند طلب البنك ،وبهذا يتنازل العميل عن
حق العميل باحل�صول على �إ�شعار فوري مبوجب املادة
 341من املر�سوم ال�سلطاين رقم  90/55يف حالة هذا
ال�سحب على املك�شوف.
-3بالن�سبة للح�سابات اجلارية ،يجوز للبنك ،ومبطلق
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�صالحيته� ،إ�صدار دفرت �شيكات للعميل .وعلى العميل
�أن يحتفظ بدفرت ال�شيكات هذا يف مكان �أمني طوال
الوقت ،و�إبالغ البنك فوراً يف حالة �ضياع �أو �رسقة دفرت
ال�شيكات .وعلى العميل توخي احلر�ص التام عند حترير
�أي �شيك ،وبالتايل يكون ملزم ًا بال�رشوط املطبوعة داخل
غالف دفرت ال�شيكات ،وبح�سب ما يتم تعديلها بني احلني
والآخر .ال يتحمل البنك �أية م�سئولية عن �أي �إغفال �أو
�سهو عن �سداد دفعات ب�شيكات حمررة بتاريخ م�ستقبلي،
�أو الف�شل يف القيام بالإجراء املنا�سب لتنفيذ �أمر توقيف
الدفع .يف حالة �أنه خالل فرتة اثنا ع�رش �شهراً بلغ عدد
ال�شيكات املرجتعة (نتيجة عدم وجود ر�صيد كايف)،
�أو زاد عن امل�ستويات التي يحددها البنك بني احلني
والآخر ،يحتفظ البنك بحقه يف �إقفال احل�ساب ،وا�سرتداد
�أية �شيكات من العميل ،و�إبالغ ا�سم العميل وتفا�صيل
ال�شيكات املرجتعة �إىل البنك املركزي العماين .البنك
مفو�ض �أي�ض ًا للخ�صم من احل�ساب وحتميله ر�سوم
اخلدمة اخلا�صة بال�شيكات املرجتعة.
-4يقوم البنك ب�صفة دورية ب�إر�سال ك�شف احل�ساب �إيل
العميل بح�سب نوع احل�ساب ،ك�شف ح�ساب �شهري
للح�سابات اجلارية ،وف�صلي حل�سابات التوفري� ،إال �إذا
مت االتفاق على غري هذا مع العميل .يتحمل العميل
م�سئولية مراجعة �صحة ك�شف احل�ساب و�إعالم البنك عن
�أية �أخطاء خالل � 6شهور من تاريخ ك�شف احل�ساب لن
يتم النظر يف �أية مطالبات ،مهما كانت ،حول عدم �صحة
�أي من القيود الواردة يف ك�شف احل�ساب بعد مرور فرتة
� 6شهور ،ال يتحمل البنك �أية م�سئولية عن �أية مطالبات
�أخرى ميكن �أن تربز عن هذه اخلدمة للعميل.
-5يعترب �أنه مت ت�سليم جميع الإفادات والإخطارات
والإ�شعارات واملرا�سالت الأخرى بالطريقة ال�صحيحة
يف اليوم الذي يلي يوم الإر�سال من البنك .التاريخ
املوجود على ن�سخ ك�شف احل�ساب والإخطارات� ،أو يف
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قائمة الربيد املوجودة لدى البنك ،هو الدليل القاطع
على تاريخ الإر�سال .كما يتوجب على العميل �إعالم
البنك يف �أ�رسع وقت ممكن يف حالة عدم ا�ستالمه لك�شف
احل�ساب بح�سب ما هو متوقع.
-6يجوز للبنك ،وبدون الرجوع �إىل العميل ،خ�صم املبالغ
اخلا�صة بجميع امل�رصوفات ،والر�سوم ،والعمولة،
وال�رضائب والر�سوم العادية الأخرى ،مبا فيها ،وبدون
حتديد ،جميع الر�سوم اخلا�صة بال�شيكات املرجتعة،
و�أوامر توقيف الدفع ،والفائدة على �أي ر�صيد مدين
(مبوافقة �أو بدونها) .ويحتفظ البنك بحقه يف فر�ض
ر�سوم خدمة يف حالة انخفا�ض الر�صيد يف احل�ساب �إىل
�أقل من احلد الأدنى املطلوب خالل �أي �شهر ميالدي،
وبح�سب ما يحدده البنك بني احلني والآخر.
-7بدون الإخالل ب�أحكام املادة  345من املر�سوم ال�سلطاين
رقم  ،90/55يجوز القيام بعمليات ال�سحب والإيداع يف
�أي من فروع البنك املوجودة يف �سلطنة عمان ب�رشط
تقدمي امل�ستندات املنا�سبة للتحقق من الهوية� ،أو يف
حالة احل�سابات ال�شخ�صية واحل�سابات التجارية ،حيث
يكون العميل هو تاجر فرد ،يجوز ا�ستخدام بطاقة
ال�رصاف الآيل يف �أي من ماكينات ال�رصاف الآيل ،يف
البنك �أو خارج البنك ،ب�رشط توفر خدمة الإيداع يف
ماكينة ال�رصاف الآيل.
-8يقبل العميل جميع التكاليف ،وامل�رصوفات ،واملخاطر
مهما كان نوعها ،واملرتبطة ب�أي ح�ساب موجود
بالعمالت الأجنبية ،مبا فيها ،وبدون حتديد �أية قيود
قانونية �أو تنظيمية (دولية �أو حملية) ،ت�ؤثر على البنك،
وال يتحمل البنك �أية م�سئولية عن �أي خ�سارة �أو ت�أخري
يرتتب عن ذلك .يجوز �سحب مبالغ بعمالت �أجنبية ب�رشط
توفرها لدى فرع البنك ،يحتفظ البنك بحقه يف احت�ساب
عمولة على العميل على عمليات ال�سحب والإيداع من/
�إىل ح�سابات بالعملة الأجنبية �إذا كانت عمليات ال�سحب
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والإيداع هذه تتم بنف�س عملة احل�ساب .ويتم التحويل من
عملة لأخرى مبوجب �أ�سعار �رصف العملة التي يحددها
البنك بني احلني والآخر .يجوز �أن تخ�ضع معامالت
الإيداع وال�سحب والإدارة بالن�سبة لأي ح�ساب بالعملة
الأجنبية �إىل املزيد من ال�رشوط الإ�ضافية بح�سب ما
يحدده البنك ويقوم ب�إعالم العميل به.
-9وافق العميل على منح البنك ،وبدون �رضورة �إخطار
العميل ،ال�صالحية لرف�ض الت�سديد عند الطلب� ،أو عند
ا�ستحقاق الدفع ،لأي من ديون البنك امل�ستحقة للعميل
يف حالة ،و�إىل احلد الذي عنده تكون التزامات العميل
املجمعة يف ذلك الوقت ت�ساوي مديونية البنك امل�ستحقة
للعميل �أو تزيد عليها.
-10البنك مفو�ض ب�أن يخ�صم ،ويقيد على احل�ساب ،جميع
ال�شيكات و�أوامر الدفع املوقع عليها ح�سب الأ�صول
مبوجب �صالحية التوقيعة املعتمدة من العميل
واملوجود ن�سخة منها لدى البنك� ،سواء كان ذلك
احل�ساب دائن ًا �أو مل يكن ،و�سواء كان ذلك احل�ساب
مك�شوفاً� ،أو ميكن �أن ي�صبح مك�شوفاً� ،أو �إذا زاد حد
الت�سهيالت املوجودة لل�سحب على املك�شوف نتيجة
لذلك ،وبدون الإخالل بحق البنك يف رف�ض منح �أو
توفري مثل هذه الت�سهيالت لل�سحب على املك�شوف
للعميل ،وبهذا يتنازل العميل عن حق العميل بالإخطار
الفوري مبوجب �أحكام املادة  341من املر�سوم
ال�سلطاين رقم  90/55يف حالة مثل هذه الت�سهيالت
لل�سحب على املك�شوف.
-11جميع �أوامر الدفع وعمليات ال�رصف وبيع و�رشاء
الأوراق املالية التي يقوم بها البنك نيابة عن العميل
تكون على م�سئولية وعلى ح�ساب العميل .ال يتحمل
البنك� ،أو �أي من وكالئه� .أية م�سئولية عن �أي خط�أ،
�أو �سهو� ،أو ت�شويه� ،أو انقطاع� ،أو ت�أخري يحدث يف
الر�سائل اخلا�صة بهذا.
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-12ب�صفته فقط وكيل حت�صيل عن العميل ،يجوز للبنك
�أن يوافق على قبول ال�شيكات واحلواالت البنكية و�أية
�أدوات دفع م�شابهة �أخرى لغر�ض الإيداع ،ب�رشط �أن
تكون �صادرة ل�صالح العميل �أو مظهرة لأمره ،لكن
بدون حتمل �أية م�سئولية عن حت�صيلها ،ولهذا الغر�ض،
ف�إن مكاتب البنك �أو مرا�سليه �أو الوكالء الآخرين
املعينني من قبل البنك يعتربون �أنهم وكالء عن
العميل ،وجميع ح�سابات العميل لدى البنك و�أي من
فروعه �ستعامل على �أنها ح�ساب واحد موحد لغر�ض
تنفيذ �أحكام املادة  346من املر�سوم ال�سلطاين رقم
.90/55
- 13ال يتحمل البنك� ،أو �أي من وكالئه ،م�سئولية فقدان،
�أو ت�شويه� ،أو عدم حت�صيل �أي �شيك �أو �أي �سند �آخر� ،أو
عدم �إ�ضافته �إىل احل�ساب� ،أو ت�أخري تقدميه� ،أو منح
وقت� ،أو �أي ت�أخري يف �إ�ضافته �إىل احل�ساب� ،أو عدم
حت�صيل �أو ارجتاع ال�شيكات وال�سندات الأخرى.
- 14ال تكون �إيرادات ال�شيكات �أو ال�سندات الأخرى متاحة
لل�سحب حتى يتم حت�صيل قيمتها من قبل البنك،
وقيدها يف ح�ساب العميل .ويحتفظ البنك بحقه يف
�أن يخ�صم من �أي ح�ساب �أو �أن يطلب من العميل دفع
مبالغ �أ�ضيفت للح�ساب ب�صفة ا�ستثنائية �أو �أ�ضيفت
حتت احلتفظ العادي ومل يتم دفعها فيما بعد.
- 15ال يتحمل البنك �أية م�سئولية عن الإخفاق يف �إعطاء
�إ�شعار بعدم الدفع �أو عدم قبول �أي �شيك �أو عن �أية
مطالبات �أو خ�سائر �أو نفقات قد تن�ش�أ نتيجة ارجتاع
�شيكات غري مدفوعة �سواء بالربيد العادي �أو امل�سجل
�أو �أية و�سيلة �أخرى ويحتفظ البنك بحقه يف �أن يخ�صم
من احل�ساب مبلغ �أي �شيك م�سحوب �أو مظهر ل�صالح
العميل (�سواء كان ال�شيك م�سحوبا على البنك �أو فروعه
�أو �رشكاته التابعة �أو الفرعية �أو مل يكن) تكون قد متت
�إ�ضافتها للح�ساب ومل يتم دفعها فيما بعد �سواء كان
ال�شيك نف�سه من املمكن �إرجاعه �أو مل يكن.
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- 16يتم عر�ض معدالت الفائدة امل�ستحقة على ح�سابات
الودائع ال�شخ�صية للعمالء لدى فروع البنك وتكون
خا�ضعة للتغيري بدون �إ�شعار .يف حالة العمالء من
ال�رشكات ،يتم االتفاق على معدالت الفائدة بني البنك
والعميل �إال يف حالة قيام البنك ب�إعالم العميل بغري
هذا .وعلى العميل �إبقاء مبالغ ح�سابات الودائع لأجل
لدى البنك حتى موعد ا�ستحقاق كل وديعة .ويتم دفع
الفائدة على كل وديعة فقط عند ا�ستحقاق الوديعة.
يجوز �سحب الوديعة الثابتة قبل تاريخ ا�ستحقاقها
مبطلق �صالحية البنك فقط ،وتخ�ضع ل�سعر فائدة �أقل
ور�سم حمدد لل�سحب قبل اال�ستحقاق.
- 17تخ�ضع ح�سابات التوفري بدفرت توفري للبنود وال�رشوط
املو�ضحة بالتفا�صيل يف دفرت التوفري وتتم �إدارة
احل�سابات املفتوحة للق�رص من قبل �أحد الوالدين �أو
و�صي معني ب�صفة قانونية (مدير احل�سابات) حتى
يبلغ القا�رص من العمر  18عاماً .جميع املبالغ
املوجودة كر�صيد دائن يف تلك احل�سابات يتم حفظها
ل�صالح القا�رص وال ت�شكل جزءا من �أموال ال�شخ�ص
الذي يدير احل�ساب .وعلى مدير احل�ساب �أن يخطر
البنك فورا عند بلوغ القا�رص عمر  18عاماً.
- 18بالن�سبة للح�سابات امل�شرتكة ،يف حالة غياب �أي
تعليمات كتابية خمالفة وموقعة من قبل جميع
الأ�شخا�ص املخولني بالتوقيع تكون م�س�ؤولية كل
واحد من الأ�شخا�ص امل�شرتكني باحل�ساب ت�ضامنية
وتكافلية ،وكل اتفاق وتعهد يف هذه الوثيقة �سيتم
تف�سريه وفقا لذلك وال يتم �إبراء �أي �شخ�ص منهم من
امل�س�ؤولية �أو احلد من م�س�ؤوليته جتاه البنك ب�أي �شكل
من الأ�شكال ( �أ ) ب�سبب عدم ال�صالحية �أو البطالن� ،أو
عدم �إمكانية التنفيذ فيما يتعلق ب�أي �شخ�ص �آخر منهم
�أو �أي �ضمان قد يحتفظ البنك به بالن�سبة للح�ساب �أو �أي
جزء منه �أو (ب) ب�سبب قيام البنك ب�إبراء �أو �إعفاء �أو عقد
�صلح �أو تغيري م�س�ؤولية موجبة �أو �إجراء �أية ترتيبات
�أخرى مع �أي �شخ�ص �آخر من ه�ؤالء الأ�شخا�ص.
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- 19يجوز للبنك �أن ي�ستخدم يف �أي وقت �أي ر�صيد دائن
يكون م�ستحق ًا للعميل يف �أي ح�ساب (مبا فيها
احل�سابات امل�سجلة بالعملة الأجنبية) موجود لدى
البنك ال�ستيفاء �أي مديونية على العميل يف �أي وقت
ل�صالح البنك وتعامل جميع ح�سابات العميل لدى
�أي فرع من فروع البنك ك�أنها ح�ساب واحد جممع
لأغرا�ض املادة رقم  346من املر�سوم ال�سلطاين
رقم ،90/55 :ولهذا الغر�ض يكون البنك خمو ًال يف
�أن ي�شرتي باملبلغ املوجود يف �أي من تلك احل�سابات
عمالت �أخرى ح�سبما يكون �رضوريا لتنفيذ ذلك
اال�ستخدام.
-20جميع الأوراق املالية والكمبياالت والأر�صدة
الدائنة والودائع والأوراق النقدية ،ب�أية عملة كانت،
وامل�ستندات والذهب �أو املمتلكات الأخرى �أي ًا كانت
طبيعتها ،والتي يحتفظ بها البنك حتت ا�سم العميل
يف �أي فرع من فروعه �أو التي ت�أتي �إىل حوزة البنك،
�سيتم االحتفاظ بها ك�ضمان ل�سداد �أي مبلغ م�ستحق
للبنك بالإ�ضافة �إىل جميع الفوائد وامل�صاريف الأخرى
النا�شئة مبوجب احل�ساب �أو خالف .ويكون للبنك احلق
الأول لإجراء مقا�صة �أو حجز ذلك ال�ضمان مقابل
مديونية العميل �أيا كانت طبيعتها .ويتنازل العميل عن
احلق يف �إقامة �أي دعوة مقابلة �أو مقا�صة �أيا كانت
طبيعتها �أو �صفتها يف �أي نزاع بني البنك والعميل.
- 21يف حالة وفاة العميل �أو فقدان الأهلية القانونية �أو
احلل �أو الإع�سار �أو الإفال�س (�أو �أي حادثة �أخرى �أو
�إجراءات مماثلة) (�أو يف حالة احل�سابات امل�شرتكة
�أي �شخ�ص من الأ�شخا�ص امل�شرتكني يف احل�ساب)
ال يتحمل البنك �أية م�سئولية عن �أي خ�سارة مبقت�ضى
ذلك مما قد ين�ش�أ من �أي معامالت على احل�ساب �إال
�إذا وحتى يتلقى البنك �إ�شعاراً خطي ًا بذلك مع بينة
م�ستندية منا�سبة ح�سبما يحددها البنك ،مبوجب
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املادة رقم  347من القانون التجاري (املر�سوم
ال�سلطاين رقم ،)90/55 :يف حالة وفاة �أو فقدان �أهلية
واحد من �أ�صحاب احل�ساب امل�شرتك ،فيجب �إ�صدار هذا
الإ�شعار ومعه ت�أكيد عن الرغبة يف اال�ستمرار برتك
هذا احل�ساب مفتوح� ،أو خالفه ،خالل ع�رشة �أيام
من تاريخ الوفاة �أو فقدان الأهلية .ويف مثل هذه
احلاالت ،يقوم البنك بوقف جميع التعامالت على
احل�ساب حتى تتم منح �صالحيات مالئمة ،ح�سبما
يراها البنك ،لوريث معني ح�سب الأ�صول �أو ملوظف
معني من قبل املحكمة.
- 22ال يتحمل البنك �أية م�سئولية جتاه العميل عن �أي
خ�سارة �أو �رضر �أو ت�أخري ميكن �أن ين�سب كليا �أو
جزئي ًا لإجراء تتخذه �أية حكومة �أو جهة حكومية �أو
لظروف قاهرة �أخرى ،مبا يف ذلك على �سبيل املثال
ال احل�رص ،الإ�رضاب �أو املنازعات ال�صناعية �أو تعطل
املعدات �أو اقنطاع �إمدادات الكهرباء �رشيطة �أن يعمل
البنك على توجيه �إ�شعار عام لعمالئه عن �أي ت�أخريات
متوقعة ب�إعالن ذلك يف فروعه.
- 23تن�شئ هذه البنود وال�رشوط التزامات قانونية ملزمة
للعميل ،ومن خالل قبول هذه البنود وال�رشوط ي�ؤكد
العميل �أنها ال تتعار�ض مع التزامات العميل التعاقدية
�أو القانونية الأخرى.
�- 24أي �إخفاق �أو �أي ت�أخري من قبل البنك يف ممار�سة �أي
حقوق �أو تدابري ،مبا فيها على �سبيل املثال ال احل�رص،
�أي ت�ساهل� ،أو تنازل� ،أو ت�سوية �أو ترتيبات ال يعترب
تنازال عنها ،كما �أن ممار�سة �أي حق �أو تدبري ملرة واحدة
�أو ب�صورة جزئية ال مينع من القيام مبمار�سته مرة
�أخرى �أو ممار�سة �أي حق �أو تدبري �آخر .وتعترب احلقوق
والتدابري املن�صو�ص عليها يف هذه الوثيقة تكميلية وال
ت�سقط �أية حقوق �أو تدابري ين�ص عليها القانون.
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- 25كل بند من البنود الواردة يف هذه الوثيقة يعترب
منف�ص ًال ومتميزاً عن البنود الأخرى و�إذا كان هناك
بند واحد �أو �أكرث من هذه البنود غري قانوين �أو باط ًال
�أو غري قابل للتنفيذ ف�إن البنود املتبقية ال تت�أثر بذلك
ب�أي �شكل من الأ�شكال وتكون �سارية املفعول.
- 26يجوز للعميل �إغالق احل�ساب يف �أي وقت من خالل
توجيه �إ�شعار خطي م�سبق للبنك بعد �سداد جميع
املبالغ امل�ستحقة للبنك وقت �إغالق احل�ساب .ويجوز
للبنك �إغالق �أو جتميد �أو وقف التعامل على احل�ساب بعد
خ�صم جميع املبالغ امل�ستحقة له وقت �إغالق احل�ساب
والتوقف عن قبول �أموال لقيدها ل�صالح احل�ساب دون
�إ�شعار م�سبق للعميل ودون �إبداء �أي �سبب .وبدون
الإخالل بواجبه نحو العميل �سواء كان ذلك ح�سب تقدير
البنك �أو يف حالة �صدور �أي �أمر ق�ضائي �أو �إداري.
�- 27أي ك�شف� ،إ�شعار مطالبة �أو ر�سالة يوجهها البنك يجب
�أن تتم كتابة وتوجه �إيل عنوان املرا�سلة اخلا�صة
بالعميل والوارد يف ا�ستمارة فتح احل�ساب (�أو �أي
عنوان �آخر ح�سبما يقوم العميل ب�إبالغ البنك به
خطيا من وقت لآخر) ويعترب �أنه قد مت الت�سليم بتاريخ
الإيداع بالربيد .وعلى العميل �إخطار البنك دون ت�أخري
ب�أي تغيري يف العنوان.
- 28بدون الإخالل ب�أحكام املادة رقم  70من املر�سوم
ال�سلطاين رقم ،2000/114 :بهذا قام العميل
بتفوي�ض البنك ،ومبطلق �صالحية البنك ،للتجاوب
مع و�أي ا�ستف�سار م�ستلم من �أي من البنوك الأخرى
(مبا فيها على �سبيل املثال ولي�س احل�رص املراجع
البنكية) ،بخ�صو�ص �أي وجميع ح�سابات العميل لدى
البنك ،وبدون الرجوع �إىل العميل .كما قام العميل
�أي�ض ًا بتفوي�ض البنك للإف�صاح عن �أية معلومات
خا�صة باحل�سابات املذكورة �أعاله �إىل الأع�ضاء
الأخرين يف جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي.
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- 29كما يقر العميل �أي�ض ًا �أن جميع املعلومات التي يتم
تقدميها �إىل البنك (يف ا�ستمارة فتح احل�ساب �أو غريها)
هي معلومات �صحيحة ودقيقة ،ويف حالة تغيري هذه
املعلومات يف �أي وقت يقوم العميل مبا�رشة ب�إعالم
البنك �أو �أي من فروعه.
- 30يف هذه البنود وال�رشوط ،ت�شمل كلمة «�شخ�ص» �أي
فرد �أو من�ش�أة �أو �رشكة �أو م�ؤ�س�سة �أو حكومة �أو دولة
�أو جهة حكومية �أو جمعية �أو �رشاكة (�سواء كان لها
�شخ�صية قانونية م�ستقلة �أو ال) �أو اثنني �أو �أكرث مما
تقدم ،وت�شمل كذلك الورثة واخللفاء (ح�سبما يلزم).
�- 31سيتم قبول �أمر ب�إيقاف الدفع من قبل البنك ح�سب
املادة رقم  111من القانون امل�رصيف العماين �إذا مت
حتديد الأ�سباب املربرة لذلك .ويتوقف عدم �رصف �أمر
الدفع امل�ستلم من البنك وذلك بوقت كاف لي�سمح للبنك
بالت�رصف يف طلب توقيف الدفع من قبل البنك وذلك
على م�سئولية وخماطر يتحملها العميل وحده دون
غريه وذلك لتكملة وتنفيذ الوثائق املطلوبة من قبل
البنك .لن ي�س�أل البنك عن مدى �رشعية �أو �صالحية لأي
�سبب من الأ�سباب يوفرها العميل فيما يخ�ص �إيقاف
�أمر �رصف املبلغ ولن يتحمل �أية م�سئولية لاللتزام
بوقف �رصف املبلغ غري ما تتطلبه النية ال�صادقة �أو
الإخالل ب�أية قوانني �أو �أنظمة (خا�صة املادة 290
و  )291من قانون اجلزاء العماين واملادة  566من
قانون التجارة العماين).
- 32يجب �أن يكون عنوان العميل لإر�سال �أي �أ�شعار �أو
ك�شف ح�ساب �أو ر�سالة له هو نف�س العنوان املو�ضح
يف اال�ستمارة املخ�ص�صة لفتح احل�ساب �أو �أي عنوان
�آخر يقوم العميل ب�إخطار البنك به كتابة.
- 33ي�ؤكد العميل وي�ضمن �أنه ،عند تاريخ فتح �أي من وجميع
احل�سابات� ،أنه قادر على الوفاء بالتزاماته املالية
و�أنه مل يتوقف عن دفع �أي من ديونه طبق ًا لأحكام
املادة  609من املر�سوم ال�سلطاين رقم .90/55
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- 34توقيع العميل �أدناه يعني تفوي�ض البنك بتقدمي �أية
معلومات لأي طرف �آخر طبقا للمادة رقم ( 70ج)
من القانون امل�رصيف ل�سنة  2000ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم.2000/114 :
- 35يحتفظ البنك بحقه يف �أي وقت ،ومن خالل �إخطار
خطي �إىل العميل مدته �سبعة �أيام ،بتعديل �أو مراجعة
�أو �إلغاء ال�رشوط والبنود التي حتكم �أي من احل�سابات،
كلي ًا �أو جزئياً ،ومنها على �سبيل املثال ال احل�رص،
معدالت الفائدة وال�رشوط الأخرى لأي من ت�سهيالت
ال�سحب على املك�شوف املتاحة للعميل.
- 36يف حالة العمالء من ال�رشكات �أو الهيئات الأخرى،
عندها يتعهد العميل ب�أنه �سيتم التوقيع على هذه
ال�رشوط (و�أية �رشوط وبنود �أخرى مذكورة يف ا�ستمارة
فتح احل�ساب �أو خالفه) من قبل املمثل املفو�ض لهذه
ال�رشكة �أو الهيئة ،و�أنه قد متت مراعاة جميع الإجراءات
الأخرى ليمكن ت�أكيد �صالحية هذه امل�ستندات.
وتف�س مبوجب قوانني
- 37تخ�ضع هذه البنود وال�رشوط
رّ
�سلطنة ُعمان� .أي خالف �أو مطالبات ناجتة عن
العالقة القائمة بني البنك والعميل� ،أو خالفها،
تخ�ضع ل�صالحية املحاكم املدنية املخت�صة يف
�سلطنة ُعمان ،وبدون الإخالل باحلق العام للبنك يف
تقدمي الإجراءات يف �أية حمكمة �أخرى مهما كانت،
وبح�سب ال�رضورة.

بالن�س��بة للكمبي��االت النظيف��ة امل�ش�تراة /ال�ش��يكات
ال�سياحية
يف حالة عدم دفع �أي من ال�شيكات �أو ال�سندات الأخرى
اخلا�صة بالعميل ،لأي �سبب كان� ،أو �إعادتها يف �أي
وقت يف امل�ستقبل على الرغم من الإخطار بدفعها يف
وقت �سابق و�سواء كانت م�شرتاة من قبلنا �أو مر�سلة
للتح�صيل ،ف�إنه يتوجب على العميل �إعادة املبلغ
بالإ�ضافة �إىل �أية م�صاريف مرتتبة ويفو�ض العميل
البنك خل�صم ذلك املبلغ وامل�صاريف من �أي ح�ساب
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قد يكون حمتفظ ًا به لدى البنك �أو لدى �أي فرع من
فروع البنك .تخ�ضع التح�صيالت للقواعد املوحدة
للتح�صيالت ،ن�رشة غرفة التجارة الدولة رقم � 522أو
للقانون امللزم املعمول به يف بلد التح�صيل.
يحتفظ البنك بحقه يف �رشاء /الإر�سال بر�سم
التح�صيل لل�شيك �أو ال�شيكات /احلوالة �أو احلواالت املقدمة
من العميل.

اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية
- 1حتكم البنود وال�رشوط الواردة �أدناه جميع املعامالت
التي يجريها العميل عن طريق بطاقة ال�رصاف الآيل
(البطاقة) واخلدمات امل�رصفية الهاتفية اخلا�صة
بالبنك وتعترب �أنها �إ�ضافة �إىل �أي اتفاقية /اتفاقيات/
م�ستندات التفوي�ض اخلا�صة باحل�ساب والبنود وال�رشوط
العامة اخلا�صة بالبنك فيما يتعلق ب�إدارة ح�ساب
العميل لدى البنك .املعامالت التي تتم عن طريق نظام
هيك�ساغون (نظام اخلدمات املالية الإلكرتونية الدولية
اخلا�صة بالبنك) تخ�ضع للبنود وال�رشوط الواردة
يف ا�ستمارة اتفاقية هيك�ساغون .جميع معامالت
بطاقات االئتمان تخ�ضع لبنود و�رشوط بطاقات
االئتمان .جميع املعامالت التي تتم عن طريق ال�شبكة
الدولية للمعلومات «الإنرتنت» تخ�ضع لبنود و�رشوط
املعامالت امل�رصفية عن طريق الإنرتنت.
- 2تظل البطاقة يف كل الأحوال ملكا للبنك وعلى العميل
ت�سليم البطاقة للبنك فوراً عند الطلب .ويجوز للبنك يف �أي
وقت ب�أ�سباب معقولة �أن ي�سحب كافة احلقوق واالمتيازات
املرتبطة بالبطاقة /اخلدمات امل�رصفية الهاتفية.
- 3يكون البنك خمو ًال ولكنه لي�س ملزما بتنفيذ �أي تعليمات
تبلغ �إليه بالهاتف يعتقد البنك وفق ًا لتقديره املطلق �أنها
�صادرة عن العميل .والتي تكون م�صحوبة با�ستخدام
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الرقم ال�رسي لتعريف ال�شخ�صية عن طريق الهاتف
(الرقم ال�رسي للهاتف) .ال يتحمل البنك �أية م�س�ؤولية
للت�رصف بح�سن نية ب�ش�أن هذه التعليمات الهاتفية
حتى ولو �صدرت من قبل �أ�شخا�ص غري خمولني .وال
يتوجب على البنك التحقق من هوية �أي �شخ�ص يوجه
له تعليمات هاتفية مبا يفهم منه �أنها نيابة عن العميل.
-4يتم �إ�صدار البطاقة والرقم ال�رسي جلهاز ال�رصاف
الإلكرتوين (الرقم ال�رسي الإلكرتوين) للعميل على
م�س�ؤوليته بالكامل ،وال يتحمل البنك �أية م�س�ؤولية مهما
كانت عن �أي خ�سارة� /رضر ين�ش�أ عن �إ�صدار البطاقة
�أو خدمات الهاتف امل�رصيف للعميل والرقم ال�رسي لكل
منهما مهما كان ال�سبب �إال �إذا كان ذلك نتيجة �إهمال �أو
خط�أ من جانب البنك.
- 5يظل العميل يف كل الأوقات م�سئوال عن �أي معامالت
تتم با�ستخدام البطاقة �أو اخلدمات امل�رصفية الهاتفية
ويقوم بتعوي�ض البنك عن جميع اخل�سائر /الأ�رضار
�أيا كان �سببها ،والتي حتدث ب�سبب �أي ا�ستخدام غري
م�رصح به للبطاقة �أو اخلدمات الهاتفية امل�رصفية �أو
الأرقام ال�رسية اخلا�صة بها.
- 6دون �إخالل ب�أحكام البند  ،3على العميل بذل �أق�صى
جهد ممكن للحيلولة دون فقدان �أو �رسقة البطاقة �أو
اخلدمات الهاتفية امل�رصفية �أو الأرقام ال�رسية اخلا�صة
بها و�إبالغ البنك فورا عن �أي فقدان �أو �رسقة يحدث لهما
مع ت�أكيد ذلك كتابة .وال يتحمل البنك �أية م�س�ؤولية يف
حالة ا�ستخدام البطاقة املفقودة �أو امل�رسوقة �أو الرقم
ال�رسي اخلا�ص بها قبل ا�ستالم �إ�شعار خطي بفقدانها.
- 7تكون �سجالت البنك اخلا�صة باملعامالت التي تتم
با�ستخدام البطاقة /اخلدمات امل�رصفية الهاتفية
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نهائية وملزمة لكافة الأغرا�ض ومقبولة كدليل
م�ستندي.
- 8يقيد البنك على ح�ساب العميل �أي عملية �سحب �أو حتويل
تتم با�ستخدام البطاقة /اخلدمات امل�رصفية الهاتفية.
تقت�رص معامالت التحويل على املعامالت التي تتم بني
احل�سابات اخلا�صة بالعميل لدى البنك يف �سلطنة ُعمان
�أو على مبالغ حمددة يتم حتويلها �إىل ح�سابات عمالء
�آخرين للبنك ي�سميهم العميل كتابة �سدادا مل�ستحقات.
كما �إن املعامالت بعمالت غري العملة املحلية للإ�صدار
يتم قيدها على ح�ساب العميل بعد حتويلها �إىل العملة
املحلية للإ�صدار ب�سعر ال�رصف ال�سائد ح�سبما يحدده
البنك يف يوم التحويل.
- 9يقيد البنك على ح�ساب العميل جميع النفقات النا�شئة
عن �إ�صدار البطاقة بح�سب ما يقوم البنك بالإعالن عنها
بني احلني والآخر ،و�أي ا�ستبدال لها .وال يتقا�ضى البنك
�أية ر�سوم عن ا�ستخدام اخلدمات امل�رصفية الهاتفية.
- 10تخ�ضع عمليات �سحب النقد التي تتم يف بلدان غري
البلد الذي �صدرت فيه البطاقة لر�سوم �سحب النقد
بح�سب ما يقوم البنك بالإعالن عنه بني احلني والآخر.
- 11ال يجوز للعميل الإف�صاح عن الرقم ال�رسي اخلا�ص
باخلدمات امل�رصفية الهاتفية �أو اخلدمات امل�رصفية
الإلكرتونية لأي �شخ�ص �آخر بدون احل�صول على
موافقة خطية م�سبقة من البنك.
- 12ال يتحمل البنك �أية م�سئولية عن �أية خ�سارة �أو �رضر
ين�ش�أ ب�صورة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة عن حدوث تلف/
عطل يف البطاقة �أو ماكينة ال�رصاف الآيل نتيجة خط�أ
العميل �أو عدم وجود مبالغ كافية يف تلك املاكينات
ب�صفة م�ؤقتة �أو خالفها مهما كانت الأ�سباب.
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�- 13أي مبلغ نقدي �أو �شيك يتم �إيداعه با�ستخدام البطاقة
يف �أي من ماكينات ال�رصاف الآيل يتم قيده حل�ساب
العميل فقط بعد �أن يتحقق البنك من �صحته ويكون
قيده نهائي ًا وملزم ًا جلميع الأغرا�ض وال يعترب �أي من
تلك الإيداعات قد مت ا�ستالمها من قبل البنك �إال بعد
قيدها حل�ساب العميل.
- 14يكون العميل م�سئوال بالت�ضامن والتكافل عن كافة
املعامالت التي تتم با�ستخدام البطاقة �أو اخلدمات
امل�رصفية الهاتفية ال�صادرة لواحد �أو �أكرث منهم
على ح�ساب م�شرتك بغ�ض النظر عن �أي �رشط يكون
قد مت و�ضعه يف التفوي�ض اخلا�ص بفتح احل�ساب
الذي قاموا بتعبئته يق�ضي بتوقيع جميع الأطراف
امل�شرتكة يف احل�ساب .ال ميكن ا�ستخدام اخلدمات
امل�رصفية الهاتفية بالن�سبة لأي ح�ساب ي�ستلزم �أكرث
من توقيع واحد للتنفيذ.
- 15يحق للبنك ا�سرتداد البطاقة فوراً يف حالة وفاة
العميل� ،أو فقدان الأهلية� ،أو الإع�سار �أو الإفال�س �أو
�إغالق احل�ساب.
- 16يف حالة قيام العميل با�ستخدام خدمة الإيداع الربيدي
لإبالغ �أية ر�سائل للبنك ف�إن �سجالت البنك �ستكون
الدليل القاطع فيما يتعلق بطبيعة تلك الر�سائل والوقت
الذي ت�سلمها البنك فيه .يتحمل العميل امل�سئولية
الكاملة عن �أي غمو�ض يف التعليمات املكتوبة.
- 17يقوم البنك بت�سجيل �أية حمادثات تتعلق باخلدمات
امل�رصفية الهاتفية تتم من خالل م�سئول اخلدمات
امل�رصفية ال�شخ�صية واالحتفاظ بها .ويعترب قيام
العميل بطلب هذه اخلدمة موافقة منه مبوجب هذا
على ت�سجيل املحادثات.
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التفوي�ض (احل�سابات امل�شرتكة فقط)
- 1يتكون التفوي�ض اخلا�ص ب�إدارة احل�سابات امل�شرتكة
من الأحكام الواردة يف هذا اجلزء ،وتت�ضمن ا�ستمارة
الطلب تعليمات التوقيع التي ت�شكل جزءا من التفوي�ض.
- 2القيام بفتح �أي ح�ساب �أو ح�سابات �أو الإبقاء على �أي
ح�ساب مفتوح /ح�سابات مفتوحة (بح�سب احلالة) ب�أي
فرع من فروع البنك ب�أ�سمائنا امل�شرتكة وفق ًا للتعليمات
ال�صادرة ،و�إقفال �أي ح�ساب مت فتحه �أو الإبقاء عليه
على هذا النحو �أو مت فتحه يف وقت الحق بناء على
التعليمات ال�صادرة يف كل حالة وفق ًا للتفوي�ض.
- 3القيام بالإيداع يف �أي ح�ساب ب�أ�سمائنا امل�شرتكة
جميع املبالغ ،مبا يف ذلك الأ�سهم والفوائد ومبالغ ر�أ�س
املال النا�شئة عن الأوراق املالية �أو ح�صيلة ال�شيكات
�أو الكمبياالت التي يت�سلمها البنك �أو يقوم بتح�صيلها
حل�ساب �أي واحد منا.
- 4قبول وتنفيذ جميع ال�شيكات والكمبياالت والأوامر
الأخرى ال�صادرة وكذلك الكمبياالت املقبولة نيابة عنا،
�سواء كان ح�سابنا اجلاري دائنا �أو مك�شوفاً ،والقيام
بتنفيذ جميع التوجيهات ال�صادرة ب�ش�أن �أو فيما يتعلق
ب�أي ح�ساب �أو ح�سابات �أيا كان نوعها بالنيابة عنا،
وقبول العمل مبوجب جميع �إي�صاالت املبالغ املودعة
لدى البنك �أو تلك املوجودة يف ذمته على �أي ح�ساب
�أو ح�سابات ب�أ�سمائنا �رشيطة �أن تكون تلك ال�شيكات
�أو ال�سندات �أو الأوامر �أو الكمبياالت موقعة وفق ًا
للتفوي�ض ،بخالف الأوامر �أو التعليمات اخلا�ضعة للبند
 14من الق�سم الوارد حتت عنوان «اخلدمات امل�رصفية
الإلكرتونية».
- 5ب�رشط �أن ح�سابنا هو ح�ساب �شخ�صي� ،إ�صدار بطاقات
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�رصف �آيل لكل واحد منا عند تقدمي طلب بذلك �رشيطة
�أن تكون ا�ستمارة الطلب اخلا�ص بذلك موقعة منا
مبوجب ال�رشوط املحددة من قبلنا يف الفقرة � 4أعاله.
�- 6أن يقوم عند الطلب ،وفقا للتفوي�ض ،بتقدمي �أية �سلفيات
لنا على �سبيل الدين �أو ال�سحب على املك�شوف �أو اخل�صم
�أو ب�أية طريقة مهما كانت ب�ضمان �أو بدون �ضمان.
- 7بناء على تعليمات �صادرة وفق ًا للتفوي�ض ،ت�سليم �أية
�أوراق مالية و�سندات و�صناديق وطرود وحمتوياتها
و�أية ممتلكات من �أي نوع موجودة لديه ب�أ�سمائنا
امل�شرتكة.
(- 8مبطلق �صالحية البنك) قبول �أية تعليمات �صادرة وفق ًا
للتفوي�ض لإيقاف �رصف �شيك يف احلاالت التي يكون
فيها �أحدنا قد فقد �شيك ًا �أو يف �أية حالة �أخرى ي�سمح
بها القانون ويوافق عليها البنك .يف حالة قبول البنك
لهذه التعليمات ف�إننا ندرك �أن البنك قد يقوم بذلك فقط
بعد �أن نقدم للبنك �ضمان ًا على النحو الذي يطلبه.
- 9يف حالة عدم وجود �أية تعليمات خطية للبنك �صادرة
وفق ًا للتفوي�ض خالل ذلك ف�إن جميع احل�سابات التي
تفتح فيما بعد يتم �إدارتها والتعامل معها وفق ًا لل�رشوط
الواردة �أعاله بالقدر الذي قد تكون فيه هذه ال�رشوط
قابلة للتطبيق عليها.
- 10نوافق على �أن �أي التزام مهما كان يرتتب علينا
جتاه البنك ب�ش�أن ما ورد �أعاله �سيكون بالت�ضامن
والتكافل.

التعليمات الدائمة
تخ�ضع التعليمات الدائمة للبنود وال�رشوط الواردة
�أدناه ،والتي هي بالإ�ضافة �إىل �أي اتفاقيات �أخرى
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وم�ستندات احل�ساب والبنود وال�رشوط العامة لإدارة
احل�سابات بالبنك.
- 1على العميل الت�أكد من وجود ر�صيد كاف يف احل�ساب
لتمكني البنك من تنفيذ �أية تعليمات دائمة على احل�ساب
يف تاريخ اال�ستحقاق.
- 2يحتفظ البنك باحلق يف حتديد �أولوية �أية تعليمات
دائمة مقابل ال�شيكات التي يتم تقدميها �أو �أية ترتيبات
�أخرى قائمة مع البنك.
�- 3إذا مل يتم ا�ستخدام �أية تعليمات دائمة ملدة �شهرين
متتاليني �أو مت رف�ضها لعدم وجود ر�صيد كاف يف
احل�ساب ،يجوز للبنك �إنهاء التعليمات الدائمة بدون �أي
�إ�شعار للعميل.
- 4يجوز للبنك �إنهاء �أية تعليمات دائمة بالن�سبة للدفعات
امل�ستقبلية يف �أي وقت بعد �إ�شعاره من قبل امل�ستفيد/
امل�ستفيدين ب�أنه لي�س هناك �أية دفعة �أخرى مطلوبة.
-5يتم احت�ساب ر�سوم رمزية عند �إ�صدار التعليمات الدائمة
�أول مرة �أو عند تعديلها .وهذه الر�سوم ال ت�شمل �أجور الربيد
�أو ر�سوم الدمغة و� /أو م�صاريف التلك�س املرتتبة على ذلك
والتي قد تكون مطبقة �أي�ض ًا وفقا لر�سوم اخلدمات التي
يتقا�ضاها البنك واملعمول بها من حني �إىل �آخر .ويجوز
للبنك �أي�ض ًا وفقا لتقديره فر�ض ر�سوم على �أي تعليمات
دائمة للدفع ال يتم تنفيذها لعدم وجود ر�صيد.
- 6البنك غري ملزم ب�إ�شعار العميل بعدم وجود ر�صيد
كاف يف احل�ساب .ومع ذلك يجوز له وفق تقديره �أن
يقوم بتحويل املبلغ املحدد مبوجب التعليمات الدائمة،
ويف هذه احلالة يجب على العميل تغطية مبلغ ال�سحب
على املك�شوف فوراً� ،أو يجوز له �أن يختار بني تنفيذ
التعليمات الدائمة �أو عدم تنفيذها يف تاريخ الحق.
�- 7إال يف حالة االتفاق على غري ذلك ،ال يكون �أي تعديل
�أو �إلغاء نافذاً �إال �إذا ا�ستلمه البنك قبل خم�سة �أيام عمل
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على الأقل قبل املوعد التايل املحدد لتنفيذ التعليمات
الدائمة.
- 8ال يتحمل البنك �أو فروعه �أو مرا�سلوه �أو وكال�ؤه �أية
م�سئولية عن �أية خ�سارة �أو ت�أخري �أو خط�أ �أو حذف ين�ش�أ
عن �أي و�سيلة من و�سائل االت�صال امل�ستخدمة يف �إجراء
التحويالت مبوجب التعليمات الدائمة.
 - 9املبالغ التي يدفعها البنك فيما يتعلق بالدفعات
املتغرية تعك�س املبلغ الذي ي�سجله نظام الكمبيوتر بالبنك
باعتباره مدون من قبل العميل ،مع مراعاة احلد الأق�صى
املعمول به يف حينه.

احلواالت الربقية /احلواالت حتت الطلب و�أوامر
ال�صراف
تخ�ضع معامالت حتويل الأموال للبنود وال�رشوط الواردة
�أدناه ،والتي هي بالإ�ضافة �إىل �أي اتفاقيات �أخرى
وم�ستندات احل�ساب والبنود وال�رشوط العامة لإدارة
احل�سابات بالبنك.
- 1يحق للبنك �إر�سال التحويل الربقي فعلي ًا �أو بال�شيفرة،
وال يتحمل البنك �أو فروعه �أو مرا�سلوه �أو وكال�ؤه �أية
م�سئولية عن �أية خ�سارة �أو ت�أخري �أو خط�أ �أو حذف ين�ش�أ
يف ر�سالة التحويل �أو يف �سوء تف�سريها عند ا�ستالمها.
- 2يف حالة عدم وجود تعليمات حمددة بخالف ذلك ،يتم
�إجراء التحويالت الربقية بعملة البلد التي يتم فيها
�إجراء الدفع.
- 3يتم �سحب �أمر ال�رصاف على البنك وي�ستحق ال�سداد
بالقيمة امل�ساوية عند تقدميه �إىل �أي من فروع البنك
يف ال�سلطنة.
- 4جميع امل�صاريف املرتتبة خارج �سلطنة عمان تكون
على ح�ساب امل�ستفيد �إال يف حالة قيام �صاحب الطلب
بتحديد غري ذلك.
- 5يحتفظ البنك بحقه يف �سحب احلوالة الربقية /احلوالة
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عند الطلب على مكان �آخر غري الذي حدده مر�سل احلوالة
�إذا اقت�ضت ظروف العمل ذلك.
- 6يتم �إجراء التحويالت الربقية بالقيمة الفورية (بعد
يومي عمل من تاريخ املعاملة) �أما الطلبات بقيمة
نف�س اليوم فيتم التعامل معها وفق ًا لتقدير البنك لأن
ذلك يتوقف على الوقت الذي يتم فيه ا�ستالم الطلب
وكذلك وقت توقف اخلدمة الذي يطبق يف البلد الذي
حتول �إليه الأموال والر�سوم الإ�ضافية.
- 7من املعروف �أن البنك �أو فروعه �أو مرا�سلوه �أو وكال�ؤه
ال يتحملون �أية م�سئولية عن �أي ت�أخري �أو خط�أ �أو حذف
ناجم عن هيئات الربيد �أو الربق و�أنه يف حالة فقدان
�أو �رسقة� /أمر ال�رصاف ف�إن البنك غري ملزم ب�إعادة
قيمتها فوراً.
- 8يحتفظ البنك بحقه يف عدم تنفيذ �أو يف ت�أخري تنفيذ
احلوالة الربقية /حوالة حتت الطلب� /أمر ال�رصاف
بدون �أية م�سئولية عن البنك ،وذلك �إذا قرر البنك �أن
املعلومات الالزمة غري كاملة� ،أو غري وا�ضحة كفاية،
�أو �أنها ال تلبي �أي �إجراء �أو تعليمات من �أية وكالة �أو
هيئة حكومية.
- 9يف حالة فقدان� ،رسقة �أو تلف احلوالة عند الطلب� /أمر
ال�رصاف ،يتوجب على العميل تعوي�ض البنك ،ويوافق
على عدم حتميل البنك �أية م�سئولية �أو التزام بخ�صو�ص
احلوالة� /أمر ال�رصاف املفقود� ،أو امل�رسوق� ،أو التالف
يف حالة موافقة البنك على �إ�صدار م�ستند بديل للحوالة/
�أمر ال�رصاف �أو تعوي�ض قيمة احلوالة� /أمر ال�رصاف.
- 10يقوم البنك ب�رشاء احلوالة عند الطلب ال�صادرة قبال من
البنك وذلك مبطلق �صالحية البنك ،ويتم التعامل بح�سب
�سعر ال�رشاء بالن�سبة للعملة املذكورة يف احلوالة.
- 11يتم فر�ض ر�سوم على ا�ستف�سارات ال�سداد امل�ستلمة يف
حالة عدم وجود �أي خط�أ من قبل البنك ،مثل طلبات
اال�سرتجاع� ،أو الإلغاء� ،أو التعديل� ،أو تكرار الر�سالة،
�أو م�صري الأموال� ،أو ن�سخ من �سندات الدفع ،وغريها
(يتم فر�ض ر�سوم على كل واحدة من تعليمات الدفع).
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بيان ال�سرية من �إت�ش �إ�س بي �سي

من �أجل املحافظة على �رسية جميع املعلومات نقوم بتطبيق
مبادئ ال�رسية التالية:
�- 1إننا نقوم بجمع املعلومات التي نعتقد ب�أنها منا�سبة
و�رضورية لتفهم متطلباتكم املالية ولت�سيري �أعمالنا
التجارية فقط.
�- 2إننا نقوم با�ستعمال املعلومات التي نح�صل عليها منكم
لنتمكن من تزويدكم ب�أف�ضل اخلدمات واملنتجات.
- 3باعتبار الأحكام املن�صو�ص عليها يف املادة  70من
املر�سوم ال�سلطاين رقم  ،2000/114ف�إنكم توافقون
على �أنه يجوز لنا �أن نقوم ب�إر�سال املعلومات اخلا�صة
بكم �إىل �رشكات �أو وكالء جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي
الأخرى وذلك ح�سب ما ي�سمح به القانون.
- 4لن نقوم ب�إف�شاء املعلومات اخلا�صة بكم �إىل �أية جهة
خارجية �أخرى �إال بعد احل�صول على موافقتكم �أو �إذا
كانت مطلوبة ح�سب القانون ومت �إخطاركم بذلك م�سبقاً.
- 5يجوز �أن يطلب منا بني احلني والآخر الإف�صاح عن
معلوماتكم �إىل جهات حكومية �أو ق�ضائية �أو تنظيمية.
�إال �أننا لن نقوم بذلك �إال مبوجب الأ�س�س ال�سليمة� ،أو
بح�سب القانون.
 - 6هدفنا هو املحافظة على املعلومات حديثة دائما.
- 7نقوم بتطبيق �أنظمة �أمنية �شديدة �صممت ملنع الو�صول
غري امل�سموح به �إىل املعلومات اخلا�صة بكم من قبل �أي
طرف مبا فيه موظفي البنك.
- 8جميع �رشكات املجموعة واملوظفني والأطراف الأخرى
الذين ي�سمح لهم بالو�صول �إىل معلوماتكم لديهم
تعليمات حمددة ملراعاة التزامات ال�رسية التي نتبعها.
ومن خالل التزامنا بهذه املبادئ ف�إننا يف جمموعة
�إت�ش �إ�س بي �سي ن�ؤكد على �ضمان الثقة التي عهدتها
بنا دائماً.
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�إر�سال وتقا�سم املعلومات مع طرف ثالث
 - 1باعتبار الأحكام املن�صو�ص عليها يف املادة  70من
املر�سوم ال�سلطاين رقم ،2000/114 :يوافق العميل
ب�شكل غري قابل للنق�ض على �أنه يجوز للبنك وفق ًا
لتقديره ولأي غر�ض كان (مبا فيه منع االحتيال
والتدقيق وتوفري اخلدمات من قبل �أي طرف ثالث
وحت�صيل الديون �أو �إذا دعت ال�رضورة من قبل �أية هيئة
حكومية �أو تنظيمية خمت�صة) م�شاركة �أية معلومات �أو
بيانات �أو تفا�صيل متعلقة بالعميل �أو معامالته مع �أي
ع�ضو �أو �رشيك يف جمموعة �رشكات �إت�ش �إ�س بي �سي.
- 2يوافق العميل ب�شكل غري قابل للنق�ض على �أنه يجوز
للبنك القيام بتحويل �أو �إبرام عقود من الباطن لتوفري
�أي جزء من اخلدمات التي يقدمها البنك مع �أي طرف
ثالث وي�شمل ذلك �أي ع�ضو يف جمموعة �إت�ش �إ�س بي
�سي و�سواء كان ذلك الطرف يخ�ضع الخت�صا�ص
ق�ضائي �آخر �أو منطقة �أخرى .و�سيظل البنك م�سئوال
جتاه العميل عن �أية خ�سائر �أو �أ�رضار قابلة للتعوي�ض
ناجتة عن �إهمال �أو �إخالل �أو تق�صري ذلك الطرف الثالث
الذي يطلب منه �أن يحافظ على �رسية �أية معلومات
مقدمة �إليه متاما بنف�س م�ستوى حمافظة البنك عليها.
- 3يجوز التعامل مع معلومات العمالء يف اخلارج �سواء يف
اململكة املتحدة �أو يف �أي مكان �آخر.

�شروط عامة
- 1يحتفظ البنك بحقه يف تغيري �أي من هذه البنود وال�رشوط
مع �إ�شعار العميل بذلك .قيام العميل با�ستخدام
البطاقة /اخلدمات امل�رصفية الهاتفية �أو �أية خدمات
�أخرى بعد التاريخ الذي ي�صبح فيه �أي تغيري لهذه
البنود وال�رشوط �ساري املفعول (ح�سبما يتم حتديده يف
�إ�شعار البنك) يعترب قبوال من العميل لذلك التغيري بدون
حتفظ �رشيطة �أن يكون قد مت �إخطار العميل به قبل
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ذلك اال�ستخدام .و�أي �إ�شعار مبوجبه يتم �إر�ساله بالربيد
يعترب قد مت ا�ستالمه من قبل العميل خالل (� )7أيام من
�إيداعه الربيد على �آخر عنوان قام العميل ب�إخطار البنك
به كتابة .كما �أن الإعالن عن التغيري بالطريقة التي قد
يراها البنك منا�سبة يعترب �إ�شعاراً نافذاً للعميل.
- 2تخ�ضع هذه البنود وال�رشوط ويتم تف�سريها وفق ًا
للقوانني املعمول بها يف حينه �أو التي �ستطبق م�ستقب ًال
يف �سلطنة ُعمان.
- 3يتوجب على البنك والأع�ضاء الآخرين يف جمموعة
�إت�ش �إ�س بي �سي العمل مبوجب القوانني والت�رشيعات
النافذة يف خمتلف املناطق واالخت�صا�صات واخلا�صة
مبكافحة جرائم تبيي�ض الأموال ،ومتويل العمليات
الإرهابية ،وتوفري اخلدمات املالية وغريها �إيل �أي
�شخ�ص �أو هيئة ميكن �أن ي�صبح خا�ضع ًا للعقوبات.
ويجوز للبنك �أن يقوم ،و�أن يعلم الأع�ضاء الآخرين
يف جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي ليقوموا ،بتنفيذ الإجراء
الالزم ،والذي هو مبطلق �صالحية البنك ،ميكن �أن
يكون منا�سب ًا للقيام به مبوجب جميع هذه القوانني
والت�رشيعات.
ويجوز �أن ت�شتمل هذه الإجراءات� ،إال �أنها لي�س ح�رصاً
عليها ،على االعرتا�ض والتحقيق يف �أية ر�سائل
للت�سديد واملعلومات �أو املرا�سالت الأخرى املر�سلة
�إىل �أو بوا�سطة العميل �أو بالنيابة عن العميل من
خالل �أنظمة البنك �أو �أنظمة �أي من الأع�ضاء الآخرين
�ضمن جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي ،والقيام باملزيد من
التحقيقات للت�أكد ما �إذا كان �أي ا�سم ميكن �أن ي�شري �إىل
ا�سم ال�شخ�ص �أو الهيئة اخلا�ضعة للعقوبات ي�شري فع ًال
�إىل هذا ال�شخ�ص �أو هذه الهيئة.
ال يتحمل البنك� ،أو �أي ع�ضو �آخر �ضمن جمموعة �إت�ش
�إ�س بي �سي� ،أية م�سئولية عن �أية خ�سارة (مبا�رشة كانت
�أو تابعة ،وت�شمل على �سبيل املثال ال احل�رص ،خ�سارة
�أرباح �أو فائدة) �أو �رضر يتعر�ض له �أي طرف ناجت عن:
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(�)1أي ت�أخري �أو ف�شل من قبل البنك �أو �أي من �أع�ضاء جمموعة
�إت�ش �إ�س بي �سي يف تنفيذ �أي من الواجبات املفرو�ضة
مبوجب �رشوط وبنود احل�ساب �أو �أية التزامات �أخرى
ناجتة كلي ًا �أو جزئي ًا عن �أية خطوات يعتقدها البنك،
ومبطلق �صالحيته� ،أنها منا�سبة للقيام بها مبوجب
جميع هذه القوانني والت�رشيعات� ،أو ممار�سة �أي من
حقوق البنك مبوجب هذا البند.
()2يف بع�ض احلاالت ،الإجراءات التي ميكن للبنك �أن يقوم
بها ميكن �أن ت�ؤدي �إىل منع �أو ت�أخري معاجلة بع�ض
املعلومات .وبالتايل ال ي�ضمن البنك� ،أو �أي من �أع�ضاء
جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي� ،أن �أية معلومات موجودة يف
�أنظمة البنك ،واخلا�صة ب�أية ر�سائل للدفع ،والإت�صاالت
التي تكون خا�ضعة لأية �إجراءات تتم تبع ًا لهذا البند،
هي �صحيحة �أو �صاحلة �أو حديثة يف وقت الو�صول
�إليها �أثناء القيام مبثل هذا الإجراء .وتبع ًا لأية متطلبات
�أقوى لأية قوانني �أو ت�رشيعات �سارية ،يقوم البنك ببذل
اجلهود الالزمة لإعالم العميل بوجود مثل هذه الظروف
يف �أ�رسع وقت ممكن من الناحية العملية.
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