
	 	 مستخدم ٤ مستخدم ٣ 	 	 مستخدم ٢ التفاصيل مستخدم ١

المسمى *

االسم األول *

االسم األوسط *

االسم األخير *

رقم الهاتف النقال*

البريد اإللكتروني * 
)باألنجليزية(

اسم المستخدم **
)باألنجليزية(

	 مستخدم ٤ 	 	 مستخدم ٣ 	 مستخدم ٢ تفضيالت اسم المستخدم مستخدم ١

تفضيل ١ * )باألنجليزية(

تفضيل ٢ * )باألنجليزية(

تفضيل ٣ * )باألنجليزية(

مستخدم ٤مستخدم ٣مستخدم ٢مستخدم ١

نوع الوصول
)ضع عالمة على خيار واحد فقط( 

¨ اإلطالع فقط
¨ إجراء للمعاملة - إدخال 

          البيانات فقط
¨ إجراء  المعاملة – تفويض 

          فقط
¨ إجراء  للمعاملة - إدخال 

           البيانات وتفويض

¨ اإلطالع فقط
¨ إجراء للمعاملة - إدخال 

          البيانات فقط
¨ إجراء  المعاملة – تفويض 

          فقط
¨ إجراء  للمعاملة - إدخال 

           البيانات وتفويض

¨ اإلطالع فقط
¨ إجراء للمعاملة - إدخال 

          البيانات فقط
¨ إجراء  المعاملة – تفويض 

          فقط
¨ إجراء  للمعاملة - إدخال 

           البيانات وتفويض

¨ اإلطالع فقط
¨ إجراء للمعاملة - إدخال 

          البيانات فقط
¨ إجراء  المعاملة – تفويض 

          فقط
¨ إجراء  للمعاملة - إدخال 

           البيانات وتفويض

تحويالت محلية

تحويالت دولية

دفع الفواتير

المدفوعات المجمعة 

طلب خدمات
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يرجى تحديد مستوى التفويض لكل مستخدم - ضع عالمة )ü( لتحديد االختيار واجب التطبيق. 

	 	 مستخدم ٤ 	 مستخدم ٣ مستخدم ٢		 	 تفضيالت اسم المستخدم مستخدم ١

المفوض - المجموعة أ 

المفوض - المجموعة ب

المفوض - المجموعة ج

تفويض مطلوب من إلى )المبلغ بالريال العماني( من )المبلغ بالريال العماني(

مفوض المجموعة ج
¨ أي مفوض واحد

¨ أي مفوضين
+

مفوض المجموعة ب
¨ أي مفوض واحد

¨ أي مفوضين
+

مفوض المجموعة أ
¨ أي مفوض واحد

¨ أي مفوضين

مفوض المجموعة ج
¨ أي مفوض واحد

¨ أي مفوضين
+

مفوض المجموعة ب
¨ أي مفوض واحد

¨ أي مفوضين
+

مفوض المجموعة أ
¨ أي مفوض واحد

¨ أي مفوضين

مفوض المجموعة ج
¨ أي مفوض واحد

¨ أي مفوضين
+

مفوض المجموعة ب
¨ أي مفوض واحد

¨ أي مفوضين
+

مفوض المجموعة أ
¨ أي مفوض واحد

¨ أي مفوضين

التفويض مطلوب )ضع عالمة على خيار واحد فقط لكل معاملة مالية(.

¨ تفويض منفرد من أي مفوض واحد                                                                           ¨ تفويض مشترك من أي مفوضين اثنين                                                         ¨ تفويض مشترك من أي ثالثة مفوضين

	 	 مستخدم ٤ 	 مستخدم ٣ مستخدم ٢ 	  مستخدم ١

اسم المستخدم

توقيع المستخدم

المفوض بالتوقيع ٤
  

المفوض بالتوقيع ٣
 

المفوض بالتوقيع ٢
 

المفوض بالتوقيع ١
   

اسم المفوض بالتوقيع

التوقيع

التاريخ

ختم الشركة
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التفويض مطلوب )ضع عالمة على خيار واحد فقط لكل معاملة مالية(.

¨ تفويض منفرد من أي مفوض واحد                                                                           ¨ تفويض مشترك من أي مفوضين اثنين                                                         ¨ تفويض مشترك من أي ثالثة مفوضين

الدخول إلجراء معاملة )فتح و تفويض(الدخول من أجل اإلطالع والدخول إلجراء المعاملة )فتح فقط(

 استمارة طلب تسجيل مستخدم الشركة )ش م ع ع، ش م ع م، ش م م(
   من: الشخص المفوض بالتوقيع حسب وثائق السجل التجاري 

   وقرار مجلس اإلدارة

 نسخ من بطاقات الشخصية للمستخدمين )الذين يطلب لهم 
   الدخول(

 نسخة من السجل التجاري أو قرار مجلس اإلدارة 

 استمارة طلب تسجيل مستخدم 
  من: الشخص المفوض بالتوقيع وفقا لقرار مجلس 

  اإلدارة )ش م ع ع / ش م ع م( / قرار المساهمين 
  )ش.م.م(

 نسخ من بطاقات الشخصية للمستخدمين )الذين 
   يطلب  لهم الدخول(

 قرار مجلس اإلدارة / مستخرج من قرار مجلس 
   اإلدارة )موقع من قبل رئيس مجلس اإلدارة( / قرار 
   المساهمين )موقع من قبل جميع المساهمين(، 

   على ورقة الشركة

 نسخة من السجل التجاري 

 استمارة طلب تسجيل مستخدم مؤسسة فردية
  من: الشخص المفوض بالتوقيع حسب وثيقة السجل التجاري

 
 نسخ من بطاقات الشخصية للمستخدمين )الذين يطلب لهم 

   الدخول(

  نسخة من السجل التجاري 

 استمارة طلب تسجيل مستخدم 
   من: مالك الشركة حسب وثيقة السجل التجاري 

 نسخ من بطاقات الشخصية للمستخدمين )الذين 
  يطلب لهم الدخول(

 نسخة من السجل التجاري 

 استمارة طلب تسجيل مستخدم مؤسسة مشتركة
   من: الشخص المفوض بالتوقيع حسب وثيقة السجل التجاري 

 نسخ من بطاقات الشخصية للمستخدمين )الذين يطلب لهم   
   الدخول(

 نسخة من السجل التجاري 

 استمارة طلب تسجيل مستخدم 
   من: شركاء العمل حسب وثيقة السجل التجاري 

 نسخ من بطاقات الشخصية للمستخدمين )الذين 
  يطلب لهم الدخول(

 نسخة من السجل التجاري 

 استمارة طلب تسجيل مستخدم األندية
   من: األشخاص المفوضين بالتوقيع حسب رسالة من الوزارة 

 نسخ من بطاقات الشخصية للمستخدمين )الذين يطلب لهم 
   الدخول(

 نسخة من السجل التجاري 

 استمارة طلب تسجيل مستخدم 
    من: األشخاص المفوضين بالتوقيع حسب رسالة من    

    الوزارة 

 نسخ من بطاقات الشخصية للمستخدمين )الذين 
   يطلب  لهم الدخول(

 نسخة من السجل التجاري 

الحكومة )الوزارات والهيئات العامة، 
اإلدارات األمنية، السفارات الهيئات شبه 

الحكومية(

 استمارة طلب تسجيل مستخدم 
  من: المفوضين بالتوقيع حسب رسالة تفويض من الوزارة 

 نسخ من بطاقات الشخصية للمستخدمين )الذين يطلب لهم 
   الوصول(

 رسالة تفويض الوزارة

 استمارة طلب تسجيل مستخدم 
  من: األشخاص المفوضين بالتوقيع حسب رسالة 

    تفويض 

 رسالة تفويض حسب ما يلي:

  بالنسبة للوزارات: موقع من قبل الوزير.

 بالنسبة للهيئات العامة: موقع من قبل رئيس 
      الهيئة

 بالنسبة للهيئات األمنية: موقع من القائد أو الوزير 
      أيهما مفوض من قبل الرئيس.

 بالنسبة للسفارات: موقع من قبل السفير أو القائم 
      باألعمال في غياب السفير.

 بالنسبة لصناديق التقاعد: موقع من رئيس صندوق 
      التقاعد. 

 نسخ من بطاقات الشخصية للمستخدمين )الذين  
   يطلب لهم الدخول(
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		 مستخدم ٤ 	 مستخدم ٣ مستخدم ٢ 	  مستخدم ١

اسم المستخدم

اسم المستخدم
لحسابات التي 

ينبغي تقييد 
الدخول إليها 

	 		 مستخدم ٤ 	 مستخدم ٣ مستخدم ٢ 		  مستخدم ١

اسم المستخدم

توقيع المستخدم

المفوض بالتوقيع ٤ المفوض بالتوقيع ٣ المفوض بالتوقيع ٢ المفوض بالتوقيع ١

اسم المفوض بالتوقيع

التوقيع

التاريخ
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	 		 مستخدم ٤ 	 مستخدم ٣ مستخدم ٢ 		  مستخدم ١

اسم المستخدم

توقيع المستخدم

	 البطاقة الشخصية / هوية اإلقامة 	 الوظيفة 	  اسماء المستخدمين المصرح لهم

	 مستخدم ٤ 	 مستخدم ٣ مستخدم ٢ 	 مستوى التفويض مستخدم ١

المفوض - المجموعة أ 

المفوض - المجموعة ب

المفوض - المجموعة ج

كما تقرر كذلك أن يتم التفويض بإجراء كل معاملة مصرفية من خالل الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت وفقا للجدول التالي:

تفويض مطلوب من إلى )المبلغ بالريال العماني( من )المبلغ بالريال العماني(

مفوض المجموعة ج
¨ أي مفوض واحد

¨ أي مفوضين
+

مفوض المجموعة ب
¨ أي مفوض واحد

¨ أي مفوضين
+

مفوض المجموعة أ
¨ أي مفوض واحد

¨ أي مفوضين

مفوض المجموعة ج
¨ أي مفوض واحد

¨ أي مفوضين
+

مفوض المجموعة ب
¨ أي مفوض واحد

¨ أي مفوضين
+

مفوض المجموعة أ
¨ أي مفوض واحد

¨ أي مفوضين

مفوض المجموعة ج
¨ أي مفوض واحد

¨ أي مفوضين
+

مفوض المجموعة ب
¨ أي مفوض واحد

¨ أي مفوضين
+

مفوض المجموعة أ
¨ أي مفوض واحد

¨ أي مفوضين

	 البطاقة الشخصية / هوية اإلقامة 	 الوظيفة 	   اسماء المفوضين بالتوقيع 
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التوقيع

الوظيفة 

االسم

ختم الشركة
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