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اسم المستخدم المفضل
الخيار األول
الخيار الثاني
الخيار الثالث
حق الدخول /قائمة خيارات (أشر على الخيررات الصحيحة)
االطالع على كافة بيانات الحساب*
تحويل بين حسابات الشركة
تحويل لحساب طرف ثالث في صحار الدولي
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* تمنح إمكانية الدخول لالطالع على بيانات كافة الحسابات لكل المستخدمين الواردة بياناتهم في الجدول أعاله.
** تشمل طلبات الخدمة  :طلب خطاب اعتماد ،طلب دفتر شيكات ،تجديد ودائع ثابتة ،طلب أمر دفع.
مالحظة :
 )1يمنح حق الدخول لطلبات الخدمات للمستخدمين ويتوفر (إن كان اختياريًا) لكل الحسابات المسموح للمستخدم الدخول واالطالع عليها.
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ب -السقف المحدد للشركة (للعمليات المصرفية اإللكترونية المباشرة)
القيمة القصوى للتحويل اليومي للعمليات المصرفية اإللكترونية التي يمكن أن يجريها جميع مستخدمينا على كافة حساباتنا :
ر.ع............................................................................................................................................................................................................................ .
مالحظة :
العماني فقط.
 )1كافة مبالغ السقف المحدد بالريال ُ
 )2في حالة عدم تحديد السقف ،يكون الحد األقصى المتاح  50٫000ر.ع (خمسون ألف رياالً عمانيًا فقط)
ج -السقف المحدد لكل حساب (للخدمات المصرفية اإللكترونية المباشرة)
رقم الحساب
(الحساب الرئيسي /المكشوف)

الحد التراكمي اليومي
العملة

المبلغ

الحد األقصى لعدد العمليات المصرفية
في اليوم

مالحظة :
 )1الرجاء مالحظة أال يتجاوز الحد التراكمي اليومي في كل حساب السقف المحدد للشركة في القسم (ب) أعاله .أما بالنسبة للحسابات
العماني المحدد للشركات.
بالعملة األجنبية فال يجوز أن يتجاوز معدل السقف بالريال ُ
 )2إذا كان السقف المحدد لحساب أقل من السقف المحدد للشركة ،فسوف يعمل بالسقف المحدد للحساب.
د -السقف المحدد لمستخدمين الشركة (للعمليات المصرفية اإللكترونية المباشرة)
الحد التراكمي اليومي
المستخدمين

الحد األقصى للمبلغ المسموح بتحويله في
العماني
اليوم بالريال ُ

الحد األقصى في اليوم لعدد العمليات
المصرفية

المستخدم 1
المستخدم 2
المستخدم 3
المستخدم 4
مالحظة :
 )1إذا كان مجموع السقف المحدد للمستخدم أكبر من حد سقف الحساب المبين في القسم (ج) أعاله ،فسوف يعمل بالسقف المحدد
للمستخدم.
 )2إذا كان السقف المحدد للمستخدم أقل من السقف المحدد للحساب ،فسوف يعمل بالسقف المحدد للمستخدم.

هـ  -إذن بالتفويض (قواعد العمليات)
تفويض الخدمة عن طريق مستخدم
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مبلغ المعاملة بالريال العماني **
من (ر.ع)

إلى (ر.ع)

لإلعتماد

* مالحظة  :أ = طلب خدمة
ب= تحويل لحساب الشركة
ج = تحويل لحساب طرف ثالث (في صحار الدولي)
د = تحميل مجموعة ملفات
هـ = كشف الرواتب
** يجب أن يكون هذا المبلغ أقل عن الحد األقصى المحدد على مستوى الشركة /الحساب.
مالحظة :
 )1يجب أن يتم التصديق بواسطة مستخدم الخدمات المصرفية عن طريق اإلنترنت وأن يكون له صالحية الدخول لقائمة االختيارات التي
عليه /عليها إقرارها.
 )2في حالة تفويض طلب خدمة ،ال يشترط تحديد مبلغ العملية.
إقـــــــــــــرار
نؤكد على أن المعلومات الواردة أعاله صحيحة وكاملة .وبموجب هذه الوثيقة نؤكد ونتعهد بأننا قد قرأنا وفهمنا قواعد وشروط إستخدام
الخدمات المصرفية للشركات عبر اإلنترنت صحار الدولي وبأننا نوافق على أن نتقيد بجميع الشروط الخاصة بالفتح /التطبيق /االستفادة/
المحافظة /التشغيل (طبقًا لما هو متبع) من أجل إستخدام الخدمات المصرفية للشركات عبر اإلنترنت ،كما يمكن أن تكون سارية من وقت آلخر.
نوافق ونتفهم أن البنك حسب تقديره المطلق قد يوقف أي خدمة من الخدمات كليًا أو جزئيًا دون تقديم أي أسباب.
االسم  .............................................................................................................................. :التوقيع ............................................................................................................. :
االسم  .............................................................................................................................. :التوقيع ............................................................................................................. :
االسم  .............................................................................................................................. :التوقيع ............................................................................................................. :
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المستندات المطلوب إرفاقها مع الطلب
الشراكة

الهيئات الحكومية
رسالة من الوزارة المعنية بتوفير خدمات العمليات المصرفية
عبر االنترنت وأسماء األشخاص المخولين باإلستخدام.

قرار إنشاء الشراكة بتوفير خدمات العمليات المصرفية
وأسماء األشخاص المخولين باإلستخدام
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وأسماء األشخاص المخولين باإلستخدام

قرار مجلس اإلدارة لتوفير خدمات العمليات المصرفية عبر اإلنترنت
وأسماء األشخاص المخولين باإلستخدام فيما يتعلق بالعمليات المالية.
(ال يشترط تقديم نسخة من قرار مجلس اإلدارة في حالة
طلب حق الدخول اإلطالع فقط)
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الشروط واألحكام للخدمات المصرفية للشركات عبر االنترنت
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قابلية تطبيق الشروط :
تشكل هذه الشروط مع الشروط واألحكام المرفقة بهذه الوثيقة و/
أو المعروضة على موقع البنك soharinternational.com.بشبكة
اإلنترنت (ويشار إليها مجتمعة بالشروط) العقد المبرم بين العميل
المستخدم لشبكة اإلنترنت بغرض الوصول للخدمات والمعامالت
المصرفية (ويشار إليها فيما بعد بالخدمات والمعامالت المصرفية
الموفرة بموقع البنك بشبكة اإلنترنت) وصحار الدولي (ويشار إليه
فيما بعد بـ«البنك») وذلك بالدخول لشبكة اإلنترنت بغرض الوصول
للخدمات والمعامالت المصرفية الموفرة بموقع البنك على شبكة
اإلنترنت ،بهذا يقر العميل بقبوله لهذه الشروط واألحكام.

.2
1/2

أحكام عامة :
ال يحق للعميل التنازل عن حقوقه وإلتزاماته بموجب هذه الشروط
واألحكام لطرف ثالث .ويجوز للبنك التعاقد من الباطن أو إستخدام
وكالء إلنجاز أيًا من إلتزاماته بموجب هذه الشروط واألحكام واإليفاء
بها .ويجوز للبنك تحويل حقوقه وإلتزاماته بموجب هذه الشروط
واألحكام والتنازل عنها ألي خلف له في المصلحة.
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مع مراعاة ما هو منصوص عليه في هذه الشروط واألحكام ،تشكل
هذه الشروط واألحكام اإلتفاق التام بين األطراف وتسود على
وتستبدل أي مقترحات أو تعهدات أو مفاهيم أو إتفاقيات سابقة سواء
كانت صريحة أو ضمنية وسواء تمت شفاهه أو كتابًا بين العميل
والبنك فيما يتعلق بالوصول للخدمات والمعامالت المصرفية
الموفرة بموقع البنك بشبكة اإلنترنت.
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يقر العميل ويؤكد بأنه لم يعول مطلقًا على أي إفادة من قبل البنك
أو موظفيه أو وكالئه وأنه قيم هذه الشروط واألحكام بنفسه قبل
تقديم طلب للوصول للخدمات والمعامالت المصرفية الموفرة بموقع
البنك بشبكة اإلنترنت.
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يحق للبنك وفق تقديره الخاص تعديل أيًا من الشروط واألحكام
المذكورة في هذه الوثيقة وحيث أن البنك سوف يسعى لمنح
العميل أشعارًا بذلك التعديل فإنه ال يحق للعميل تقديم أي مطالبة
أو دفع يفيد عدم قيام البنك بمنحه إشعار تعديل على هذه الشروط
واألحكام .يعتبر البنك بأنه قد متح العميل إشعارًا يفيد تعديل هذه
الشروط واألحكام بمجرد قيام البنك بتحميل تلك التعديالت على
موقع البنك بشبكة اإلنترنت .يوافق األطراف صراحة ويؤكدوا بأنه في
حالة وجود تعارض بين الشروط واألحكام األخيرة المعروضة بموقع
البنك بشبكة اإلنترنت والشروط واألحكام المذكورة في هذه الوثيقة،
تسود الشروط واألحكام المعروضة على موقع البنك بشبكة
اإلنترنت.
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اإلعالن :
بهذا يعلن العميل ويؤكد مايلي:

1/3

بأنه قرأ وفهم وقبل هذه الشروط واألحكام الخاصة بالوصول للخدمات
والمعامالت المصرفية الموفرة بموقع البنك بشبكة اإلنترنت.

ص.ب  ، 44 :حي الميناء  ،الرمز البريدي ،114
سلطنة عمان  ،فاكس +968 24730010 :
لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال على الرقم +968 24730000
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بأنه سوف يستفيد من الخدمات والمعامالت المصرفية الموفرة
بموقع البنك بشبكة اإلنترنت ويستخدمها وفقًا لهذه الشروط
واألحكام ووفقًا لتعديلها من قبل البنك من وقت آلخر.
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بأنه على علم بالرسوم المطبقة لإلستفادة من الخدمات والمعامالت
المصرفية الموفرة بموقع البنك بشبكة اإلنترنت .وبهذا يفوض
العميل البنك بخصم تكاليف تلك الخدمات والمعامالت المصرفية
من حسابه لدى البنك وفي حالة عدم وجود رصيد كاف بذلك الحساب
يغطي تلك التكاليف ،فإنه يحق للبنك خصم تلك التكاليف من أي
حساب آخر يحتفط به العميل لدى البنك.
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بأنه يقر أن كافة البيانات والمعلومات الموفرة من قبله في إستمارة
طلب الوصول للخدمات والمعامالت المصرفية الموفرة من قبل
البنك بموقعة بشبكة اإلنترنت (وكافة المستندات المشار إليها أو
الموضحة في هذه الوثيقة) حقيقية وصحيحة ومكتملة ومحدثة في
كافة جوانبها وأنه لم يحجب أي معلومات.
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هناك بيانات محددة منحت من قبل العميل تقتضيها اإلرشادات
التشغيلية التي تحكم الشركات المصرفية.
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بأنه سيوفر أي معلومات إضافية يحتمل أن يطلبها البنك .وفي هذا
الصدد يجب على العميل إخطار البنك بأي تغيير يطرأ على الوضع
القانوني لشركته أو مكانتها متى ما تم وضع ذلك التغيير موضع
التنفيذ.
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بأنه لم تتخذ ضده إجراءات إعسار مالي أو صدر حكم قضائي ضده
يعلن إعساره المالي.
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بأنه يفوض البنك بتبادل أو إقتسام أو المشاركة في كافة
المعلومات الخاصة بالعميل مع البنوك األخرى أو المؤسسات المالية
أو مكاتب اإلئتمان أو الوكاالت أو الجهات القانونية أو أولئك األشخاص
اآلخرين وفقًا لما يعتبره البنك ضروري أو مناسب ووفقًا لما يكون
مطلوبًا إلستخدام أو معالجة تلك المعلومات أو البيانات من قبل
أولئك األشخاص أو توفير المعلومات والبيانات المعالجة ومنتجاتها
للبنوك األخرى أو المؤسسات المالية أو موفرى اإلئتمان أو مكاتب
اإلئتمان أو الجهات القانونية أو الوكاالت أو المستخدمين المسجلين
لدى أولئك األشخاص وال يتحمل البنك أي مسؤولية إذا تم إستعمال
تلك المعلومات الخاصة بالعميل بطريقة سيئة من قبل تلك البنوك
األخرى أو المؤسسات المالية أو مكاتب اإلئتمان أو الوكاالت أو الجهات
القانونية أو أولئك األشخاص اآلخرين.
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بأنه سوف يتقيد بالشروط واألحكام التي يتم عرضها في أي وقت
عند وصوله للخدمات والمعلومات المصرفية الموفرة بموقع البنك
بشبكة اإلنترنت واإلستفادة من تلك الخدمات والمعامالت المصرفية.

soharinternational.com

