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Terms & Conditions
الشروط واألحكام

The Internet Banking and Mobile Banking Facility is made available to 
the Customers by Bank Muscat SAOG (Bank) on the following Terms and 
Conditions. 

These Terms and Conditions, together with the General Banking Terms and 
Conditions apply to the use of this Service and shall be read and construed 
with accordingly. 

The Customer is hereby required to read these Terms and Conditions 
carefully before deciding on whether the Customer wishes to avail this 
Facility. Upon availing the Facility by the Customer, the Customer will be 
deemed to have accepted these Terms and Conditions.

1.  DEFINITIONS
1.1. Account shall mean any account including savings and current 

account, credit account, or any other account held in Bank, at locations 
approved by Bank.

1.2. Anti-Money laundering (AML) includes policies, laws and regulations 
to prevent financial crimes.

1.3. Biometric Authentication means finger print or touch ID or face 
recognition ID or any other biometric identifier stored on your device 
settings as an alternative or additional authentication to a mobile PIN.

1.4. Business Day means any day from Sunday to Thursday, excluding 
public holidays or other official holidays that banks are closed.

1.5. Cellular Service Provider(s) shall mean any organization permitted by 
the Sultanate of Oman or any competent authority to provide mobile/
cellular Services that support voice and data traffic.

1.6. Client Application shall be the software application provided and 
modified from time to time, by the Bank through which the Customer 
will be able to access their bank account related information through 
a 5G/4G/3G/2G/3G/2G/GPRS/Wireless internet connection.

1.7. Counter terrorism financing/Sanctions is the provision or collection 
of funds from legitimate or illegitimate sources with the intention or 
in the knowledge that they should be used to carry out any act of 
terrorism, whether or not those funds are in fact used for that purpose.

1.8. Customer refers to the individual or legal entity Account holders.
1.9. Electronic Instructions means any request sent by the Customer using 

various electronic means of communication, including without limitation, 
orders, messages, data, information, or other materials that relate to the 
Service and are sent to the Bank through the Client Application.”

1.10. Facility(ies) means the Internet Banking and the Mobile Banking 
facility availed by the Customer from the Bank to use the Service in 
accordance with these Terms and Conditions and the Specific Terms 
and Conditions.

1.11. Force Majeure means an event or sequence of events beyond the 
Bank’s control, preventing or delaying it from performing its obligations 
under these Terms and Conditions, including but not limited to Acts of 
God, riots, floods, service disruptions, strikes, earthquakes, hurricanes, 
lightning, explosions, pandemics, or epidemics. 

1.12. Instructions means any instructions received by the Bank whether 
physically or through a request sent by the Customer using various 
electronic means of communication, including without limitation, 
orders, messages, data, information, or other materials that relate to 
the Service and are sent to the Bank through the Client Application.

1.13. Internet means a globally connected network system facilitating 
worldwide communication and access to data resources through a 
vast collection of private, public, business, academic and government 
networks.

1.14. Internet Banking refers to the Facility offered by the Bank available to 
the User through the Internet in relation to the Customer’s Account to 
facilitate the Service including (but not limited to), Account balance 
enquiry, transactions details of Account(s), statement of Account, 
transfer of funds, bill payment and any other service as the Bank may 
offer to the Customer from time to time.

يوفــر بنــك مســقط ش.م.ع.ع (»البنــك«) الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت والخدمــات 
المصرفيــة عبــر الهاتــف النقــال للـــ ”زبائــن« وفًقــا للـــ »شــروط واألحــكام« التاليــة. تنطبــق هــذه 
»الشــروط واألحــكام«، باإلضافــة إلــى الشــروط واألحــكام المصرفيــة العامــة، علــى اســتخدام 
ــن علــى الزبــون قــراءة  هــذه »الخدمــة«، ويتعيــن قراءتهــا وتفســيرها وفًقــا لذلــك. وعليــه، يتعيَّ
هــذه »الشــروط واألحــكام« بإمعــان قبــل اتخــاذ قــرار بشــأن مــا إذا كان يرغــب فــي االســتفادة 
ــة موافقــة  ــدء الزبــون االســتفادة مــن »الخدمــة« بمثاب ــر ب مــن هــذه »الخدمــة« أم ال. ويعتب

علــى هــذه »الشــروط واألحــكام«.

التعريفات:  .1

»الحســاب » يعنــي أي حســاب بمــا فــي ذلــك حســاب التوفيــر / الحســاب الجــاري أو   1.1
حســاب االئتمــان، أو أي حســاب آخــر لــدى »البنــك«، فــي المواقــع المعتمــدة مــن قبــل 

»البنــك«.

مكافحة غسيل األموال تشمل سياسات وقوانين ولوائح لمنع الجرائم المالية.  1.2

ف اتصــال أو معــّرف التعــرف  »المصادقــة البيومتريــة«: تعنــي بصمــة اإلصبــع أو معــرِّ  1.3
علــى الوجــوه أو أي ُمعــّرف بيومتــري آخــر مخــّزن علــى إعــدادات جهــازك كمصادقــة بديلــة 

أو إضافيــة للرقــم الســري للهاتــف النقــال.

يــوم العمــل يعنــي أي يــوم مــن األحــد إلــى الخميــس، باســتثناء أيــام العطــل الرســمية أو   1.4
العطــل الرســمية األخــرى التــي تغلــق فيهــا البنــوك.

»موفــرو الخدمــة الخلويــة« يعنــي أي شــخص / منظمــة مرخــص لهــا مــن قبــل ســلطنة   1.5
عمــان أو أي ســلطة مختصــة لتوفيــر »خدمــات« الهاتــف النقــال / الخلويــة التــي تدعــم 

نقــل البيانــات والبيانــات الصوتيــة.

»تطبيــق الزبــون« يقصــد بــه البرنامــج / الموقــع اإللكترونــي / التطبيــق المقــدم مــن   1.6
قبــل »البنــك« والــذي يقــوم بتعديلــه مــن وقــت آلخــر والــذي ســيتمكن »الزبــون« مــن 
خالــه مــن الوصــول إلــى المعلومــات المتعلقــة بحســابه المصرفــي مــن خــال شــبكات 

(5G / 4G / 3G / 2G / 3G / 2G / GPRS)/ لاتصــال باإلنترنــت الاســلكي.

مكافحــة تمويــل اإلرهــاب/ العقوبــات هــي توفيــر األمــوال أو جمعهــا مــن مصــادر   1.7
مشــروعة أو غيــر مشــروعة بقصــد أو الســتخدامها لتنفيــذ أي عمــل إرهابــي، ســواء تــم 

اســتخدام هــذه األمــوال بالفعــل لهــذا الغــرض أم ال.

األشــخاص  مــن  كان  ســواء  مســقط  بنــك  فــي  الحســاب  صاحــب  يعنــي  »الزبــون«   1.8
اإلعتبارييــن. األشــخاص  أو  الطبيعيــن 

التعليمــات اإللكترونيــة تشــير إلــى طلــب يرســله الزبــون باســتخدام وســائل االتصــال    1.9
اإللكترونيــة، وتشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، الطلبــات، أو الرســائل، أو البيانــات، 
أو المعلومــات، أو غيرهــا مــن المــواد ذات الصلــة بالخدمــة والتــي ُترســل إلــى البنــك عبــر 

التطبيــق المتوفــر لــدى الزبــون.

التــي  النقــال  الهاتــف  أو  اإلنترنــت  عبــر  المصرفيــة  الخدمــات  تعنــي  »التســهيات«   1.10
يســتفيد منهــا الزبــون ويوفرهــا البنــك الســتخدام الخدمــات بموجــب هــذه الشــروط 

كذلــك. الخاصــة  واألحــكام  والشــروط  واألحــكام 

»القــوة القاهــرة« تعنــي أي حــدث أو سلســلة أحــداث خــارج ســيطرة البنــك، تحــول   1.11
دون أو تؤخــر الوفــاء بااللتزامــات المنصــوص عليهــا بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام، 
وتشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، القضــاء والقــدر، أو الشــغب، أو الفيضانــات، أو 
ــارات، أو  ــرق، أو االنفج ــر، أو الب ــزالزل، أو األعاصي ــات، أو ال انقطــاع الخدمــة، أو اإلضراب

ــة. األوبئ

»التعليمــات« تعنــي أي تعليمــات موجهــة بشــكل شــخصي أو مــن خــال طلــب يرســله   1.12
الزبــون باســتخدام وســائل االتصــال اإللكترونيــة، وتشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، 
الطلبــات، أو الرســائل، أو البيانــات، أو المعلومــات، أو غيرهــا مــن المــواد ذات الصلــة 

بالخدمــة والتــي ُترســل إلــى البنــك عبــر التطبيــق المتوفــر لــدى الزبــون.

ــا يســهل االتصــال العالمــي والوصــول إلــى  اإلنترنــت يعنــي نظــام شــبكة متصــل عالمًي  .1.13
مــوارد البيانــات مــن خــال مجموعــة كبيــرة مــن الشــبكات الخاصــة والعامــة والتجاريــة 

ــة. ــة والحكومي واألكاديمي

الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت تشــير إلــى التســهيات التــي يقدمهــا البنــك والمتاحة   1.14
للمســتخدم عبــر اإلنترنــت فيمــا يتعلــق بحســاب الزبــون لتســهيل الخدمــة بمــا فــي ذلــك 
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، االســتعام عــن رصيــد الحســاب، تفاصيــل المعامــات 
الخاصــة بالحســاب، كشــف الحســاب وتحويــل األمــوال ودفــع الفواتيــر وأي خدمــة أخــرى 

قــد يقدمهــا البنــك للزبــون مــن وقــت آلخــر.
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1.15. Mobile Phone(s) shall mean a wireless enabled mobile phone(s) or any 
type of mobile phone(s) owned /in the control of the Customer which 
supports voice and data exchange offered by any Cellular Service 
Provider.

1.16. Mobile Banking refers to the Facility offered by the Bank available to 
the Customer through Mobile Phone(s) in relation to the Customer’s 
Account to facilitate the Service including (but not limited to) 
Account(s) information, transactions details, bill payment, money 
transfer, Mobile Payments and any other service as the Bank may offer 
to the Customer from time to time.

1.17. Mobile Banking PIN (MPIN) means the personal identification number 
established by the Customer for the purposes of using Mobile Banking.

1.18. Mobile Phone Number means a distinctive telephone number 
registered on the records of the Bank by the Customer through the 
call centre or in writing either through any form provided by Bank or 
otherwise for the purpose of availing the Facility.

1.19. Mobile Payments means financial transactions done through the use 
of Mobile Phone based on the information exchanged between Bank 
and the Customer. A Mobile Payment involves Debit/Credit to the 
Customer’s Account on the basis of Instructions received through a 
Mobile Phone.

1.20. Office of Foreign Assets Control (OFAC) of the US Department of the 
Treasury administers and enforces economic and trade sanctions 
based on US foreign policy and national security goals against targeted 
foreign countries and regimes, terrorists, international narcotics 
traffickers, those engaged in activities related to the proliferation 
of weapons of mass destruction, and other threats to the national 
security, foreign policy or economy of the United States.

1.21. Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) is the authority for 
the implementation of financial sanctions in the United Kingdom.

1.22. OTP means a one-time password sent by text message to the 
Customer’s Mobile Phone Number or generated through a Secured 
Token for purpose of authentication.

1.23. Secured Token means the application downloaded by the Customer, 
or the digital device provided by the Bank to the Customer at the 
Customer’s request for the purpose of sending push notifications, 
generating a QR code, or generating OTP in order to conduct Internet 
Banking transactions.

1.24. Security Identifier means the User’s / Customer’s own User ID, 
password, MPIN, SMS or the OTP generated using Secured Token 
provided by the Bank to the Customer, or by using any other unique 
identifier issued by the Bank.

1.25. Service means the services offered by the Bank to the Customers 
and Users through the availed Facility enabling them to view their 
Account(s) and perform transactions using Internet and Mobile Phone.

1.26. Specific Terms and Conditions means any other Terms and Conditions 
relating specifically to the Service, which are separately available 
on the Bank’s website through (http://bm.click/IBTCEN) updated, 
novated, varied from time to time by the Bank and are notified to the 
Customer.

1.27. SMS shall mean Short Messaging Service, which is the transmission of 
short text messages to and from SMS enabled devices including but 
not limited to, mobile phones.

1.28. Terms and Conditions means these Terms and Conditions including 
any amendments and any and all annexure, schedules, exhibits, 
appendices attached to it or incorporated by reference from time 
to time. These Terms and Conditions are supplemented by and 
are in addition to the Specific Terms and Conditions that shall be 
communicated to the Customer prior to availing the Facility. In case 
there is a conflict or repugnancy between these Terms and Conditions 
and any Specific Terms and Conditions, these Terms and Conditions 
would prevail for all intents and purposes. Terms used hereunder 
but not defined herein shall have the meaning assigned to them 
under the Account Terms and Conditions and/or Internet Banking or 
Mobile Banking Terms and Conditions and/or the Specific Terms and 
Conditions. In these Terms and Conditions all reference to Customer in 
masculine gender shall be deemed to include the feminine gender.

ــة الســلكية  ــف نقال ــف/ هوات ــه/ بهــا أي هات ــة« يقصــد ب ــف النقال/ـ ــف /الهوات »الهات  1.15
أو أي نــوع مــن الهواتــف النقالــة المملوكة/تحــت تصــرف الزبــون والتــي تدعــم تبــادل 

ــة. ــل أي مــزود خدمــة خلوي ــات المقــدم مــن قب الصــوت والبيان

ــر الهاتــف النقــال تشــير إلــى التســهيات التــي يقدمهــا البنــك  الخدمــات المصرفيــة عب  1.16
والمتاحــة للزبــون مــن خــال الهاتــف النقــال فيمــا يتعلــق بحســاب الزبــون لتســهيل 
ــل  ــال ال الحصــر، معلومــات الحســاب وتفاصي ــى ســبيل المث ــك عل الخدمــة بمــا فــي ذل
ــر الهاتــف النقــال وأي  المعامــات ودفــع الفواتيــر و تحويــل المبالــغ  والمدفوعــات عب

ــون مــن وقــت آلخــر. ــك للزب خدمــة أخــرى قــد يقدمهــا البن

»رقــم التعريــف الشــخصي للخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف النقــال« :يعنــي رقــم   1.17
التعريــف الشــخصي الــذي أنشــأه الزبــون ألغــراض الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف 

النقــال.

1.18 »رقــم الهاتــف النقــال« يعنــي رقــم الهاتــف المميــز المســجل فــي ســجات »البنــك« 
مــن قبــل الزبــون مــن خــال مركــز االتصــال أو خطيــًا ســواء كان مــن خــال أي اســتمارة 

ــر ذلــك لغــرض االســتفادة مــن التســهيات. يقدمهــا البنــك أو غي

1.19  »عمليــات الدفــع عبــر الهاتــف النقــال« تعنــي المعامــات الماليــة التــي تتــم مــن خــال 
اســتخدام الهواتــف النقالــة بنــاًء علــى المعلومــات المتبادلــة بيــن البنــك والزبــون. 
ويتضمــن الدفــع بواســطة الهاتــف النقــال الخصــم / االئتمــان مــن حســاب الزبــون علــى 

ــواردة مــن خــال الهاتــف النقــال. أســاس اإلرشــادات ال

1.20. مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة (OFAC) التابــع لــوزارة الخزانــة األمريكيــة يديــر ويفــرض 
ــاًء علــى السياســة الخارجيــة األمريكيــة وأهــداف األمــن  عقوبــات اقتصاديــة وتجاريــة بن
القومــي ضــد الــدول واألنظمــة األجنبيــة المســتهدفة واإلرهابييــن ومهربــي المخــدرات 
ــن يشــاركون فــي األنشــطة المتعلقــة انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل  ــن والذي الدوليي
والتهديــدات األخــرى لألمــن القومــي أو السياســة الخارجيــة أو االقتصــاد للواليــات 

المتحــدة.

1.21 مكتــب تنفيــذ العقوبــات الماليــة (OFSI) هــو الســلطة المختصــة بتنفيــذ العقوبــات 
الماليــة فــي المملكــة المتحــدة.

1.22 »الرقــم الســري لمــرة واحــدة -OTP« تعنــي كلمــة مــرور لمــرة واحــدة يتــم إرســالها عــن 
طريــق الرســائل النصيــة القصيــرة إلــى الهاتــف النقــال الخــاص بالزبــون أو يتــم إنشــاؤها 

مــن خــال أجهــزة رمــز األمــان لغــرض المصادقــة.

»جهــاز رمــز األمــان« يعنــي التطبيــق الــذي يقــوم الزبــون بتنزيلــه أو الجهــاز الرقمــي الــذي   1.23
يقدمــه البنــك إلــى الزبــون، بنــاًء علــى طلــب الزبــون لغــرض إرســال إشــعارات الدفــع 
أو إصــدار رمــز االســتجابة الســريع أو الرقــم الســري لمــرة واحــدة OTP مــن أجــل إجــراء 

ــت. ــر اإلنترن ــة عب معامــات مصرفي

ف األمــان« يشــير إلــى معــرف المســتخدم أو الزبــون أو كلمــة المــرور أو رقــم  1.24  »معــرِّ
النصيــة  الرســائل  أو  النقــال  الهاتــف  عبــر  المصرفيــة  للخدمــات  الشــخصي  التعريــف 
القصيــرة أو الرقــم الســري لمــرة واحــدة الــذي تــم إنشــاؤه باســتخدام جهــاز رمــز األمــان 

المقــدم مــن البنــك للزبــون أو باســتخدام أي معــرف فريــد آخــر صــادر عــن البنــك.

1.25  »الخدمــة« تعنــي الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة أو الخدمــة المصرفيــة عبــر الهاتــف 
ــح لهــم االطــاع علــى حســاباتهم وإجــراء  ــه ممــا يتي النقــال التــي يقدمهــا البنــك لزبائن

ــر اإلنترنــت. المعامــات عب

1.26  »الشــروط واألحــكام المحــددة« تعنــي أي شــروط وأحــكام خاصــة أخــرى تخــص الخدمــة 
ــال  ــك مــن خ ــي للبن ــع اإللكترون ــى الموق ــر بشــكل منفصــل عل ــي تتوف ــد، والت بالتحدي
ــره مــن  ــده أو تغيي (http://bm.click/IBTCAR) الــذي يقــوم البنــك بتحديثــه أو تجدي

وقــت آلخــر ويخطــر الزبــون بذلــك.

ــة  ــرة، وهــي إرســال رســائل نصي ــي خدمــة الرســائل القصي ــرة تعن ــة القصي الرســائل الني  1.27
قصيــرة مــن وإلــى األجهــزة التــي تدعــم الرســائل القصيــرة بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل 

المثــال ال الحصــر، الهواتــف النقالــة.

1.28 ”الشــروط واألحــكام« تعنــي الشــروط واألحــكام الماثلــة بمــا فــي ذلــك أي تعديــات 
ــا مــن  ــا بالرجــوع إليه ــا أو مدمجــة فيه ــداول أو ماحــق مرفقــة به وأي مرفقــات أو ج
وقــت آلخــر. وُتســتكمل هــذه الشــروط واألحــكام وُتضــاف إلــى الشــروط واألحــكام 
الخاصــة التــي يجــب إبــاغ الزبــون بهــا قبــل االســتفادة مــن التســهيات. فــي حالــة وجــود 
ــن هــذه الشــروط واألحــكام وأي شــروط وأحــكام خاصــة، تســود  تعــارض أو تناقــض بي
هــذه الشــروط واألحــكام لجميــع المقاصــد واألغــراض. يجــب أن تحمــل المصطلحــات 
المســتخدمة أدنــاه ولكــن غيــر المعّرفــة هنــا المعنــى المحــدد لهــا بموجــب شــروط 
وأحــكام الحســاب و / أو شــروط وأحــكام الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة أو الخدمــات 
المصرفيــة عبــر الهاتــف النقــال و / أو الشــروط واألحــكام الخاصة.وتعتبــر كل إشــارة 
واردة إلــى الزبــون فــي هــذه الشــروط واألحــكام بصيغــة المذكــر إشــارة تشــمل المؤنــث 

أيضــًا .
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1.29. User means person or persons for whom the Customer/Company 
/ Ministry / Club Association authorizes the Bank to generate and 
issue User ID, passwords and Secured Token to, for operating the 
Bank’s Internet banking facility for the Company’s/ Ministry / Club 
Association accounts.

2.  THE SERVICE
2.1. The Bank may offer the Internet Banking and Mobile Banking services 

to selected Customers at its sole and exclusive discretion.
2.2. The operation and maintenance of the Account (where applicable) is 

subject to the account opening Terms and Conditions available in the 
link https://www.bankmuscat.com/en/about/pages/forms.aspx. If 
the Account is closed, then the access to Account through the Internet 
Banking and Mobile Banking Services will also be revoked or cancelled 
immediately.

2.3. The channel of registration for both Internet Banking and Mobile 
Banking will be common. Furthermore, the User IDs and the passwords 
on both channels will be unified. The Customer will be able to use 
same User ID and password on both the channels. A Retail Customer 
who is registered on Internet Banking will automatically be registered 
for Mobile Banking and vice versa.

2.4. Mobile Banking services can only be used by sole account holders. 
Joint account holders and corporate account holders are not eligible to 
use the Mobile Banking services. Internet Banking can be used by sole 
account holders, both joint account holders, companies, ministries, 
club associations.

2.5. Any electronic Instructions received by the Bank after the relevant cut-
off time on a Business Day (as notified to from time to time) or on a 
non-business day will be treated as an Instructions received on the 
next business day.

2.6. Transactions are subject to the daily cumulative transaction limit as 
specified by the Bank from time to time.

2.7. The Bank reserves the right to levy and amend Service charges from 
time to time for any Services provided which will be published on 
the Bank Charges tariff Booklet available in the link https://www.
bankmuscat.com/en/about/Documents/Tariff%20Eng%20Book.pdf 
as well as any changes or alterations in charges, without the need to 
notify the Customer or obtain the Customer’s consent.

2.8. The Bank shall be irrevocably authorized by the Customer to accept 
and act upon Instructions given by the Customer, relying on the 
Security Identifiers, including the debit or credit the Customer’s 
Account with all such transaction Instructions or carry out any Service 
requested without further authority from the Customer. The Customer 
hereby agrees to fully indemnify and hold the Bank harmless from any 
claims, losses, liabilities, costs, obligations, fees and charges that may 
arise from the Bank’s compliance to any Instructions received from the 
Customer, or in which appear to the Bank to have been given by the 
Customer.

2.9. The Customer shall be responsible for its own Internet Banking, Mobile 
Banking and Mobile Phone and any usage of the same, whether by 
a third party or any other person and the same shall be deemed 
to be a usage by the Customer. It shall be the sole responsibility of 
the Customer to inform the Bank in writing about any change with 
regard to the Mobile Phone Number or any other material information 
and that Bank shall not be, in any way, liable or responsible for any 
loss, damages, costs, charges or expenses suffered/incurred by the 
Customer by reason of the Customer’s failure to do so. Furthermore, 
it shall be the sole responsibility of the Customer to inform the Bank 
to disable the User ID / password / MPIN /Biometric Authentication 
/ Secured Token if the confidentiality of the same has been 
compromised and the Customer shall also be solely responsible for any 
transactions/information, etc., which may be carried out/exchanged 
using the User ID, password, MPIN, Biometric Authentication, Secured 
Token and Mobile Phone until such time as the Bank is notified by 
the Customer. All records of the Bank generated by the transactions 
arising out of use of the Facility, including the time of the transaction 
recorded, shall be conclusive proof of the genuineness and accuracy 
of the transactions. The authority to record the transaction details is 
hereby expressly granted by the Customer to Bank.

»المســتخدم« يعنــي الشــخص أو األشــخاص الذيــن يخــول لهــم الزبــون / الشــركة /   1.29
الــوزارة / النــادي أمــام البنــك بإصــدار هويــة المســتخدم وكلمــات المــرور وأجهــزة رمــوز 
األمــان لتشــغيل خدمــات »البنــك« اإللكترونيــة التــي تتــم عبــر حســاب الشــركة أو الــوزارة 

أو النــادي مــع بنــك مســقط.

الخدمة:  .2

ــر  ــة عب ــت والخدمــات المصرفي ــر اإلنترن ــة عب ــك أن يقــدم الخدمــات المصرفي ــوز للبن يج   2.1
الهاتــف النقــال لزبائــن مختاريــن حســب تقديــره الوحيــد والحصــري.

يخضــع تشــغيل الحســاب وتعديلــه (عنــد االقتضــاء) لشــروط فتــح الحســاب المتاحــة علــى    2.2
الرابــط https://www.bankmuscat.com/ar/about/pages/forms.aspx. إذا 
تــم إغــاق الحســاب، فســيتم أيًضــا علــى الفــور إنهــاء الوصــول إلــى الحســاب مــن خــال 

الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت والخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف النقــال.

والخدمــات  اإلنترنــت  عبــر  المصرفيــة  الخدمــات  مــن  لــكل  التســجيل  قنــاة  ســتكون   2.3
ــد معرفــات  ــك، ســيتم توحي ــى ذل ــف النقــال مشــتركة. عــاوة عل ــر الهات ــة عب المصرفي
المســتخدمين وكلمــات المــرور علــى كلتــا القناتيــن. وســيتمكن الزبــون مــن اســتخدام 
ــون  ــن. ســيتم تســجيل الزب ــا القناتي ــى كلت نفــس معــرف المســتخدم وكلمــة المــرور عل
الفــردي المســجل فــي الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت تلقائًيــا للخدمــات المصرفيــة 

عبــر الهاتــف النقــال والعكــس.

قبــل مالكــي  مــن  إال  النقــال  الهاتــف  عبــر  المصرفــي  التطبيــق  اســتخدام  يمكــن  ال   2.4
الحســاب فقــط؛ إذ ال يجــوز لحاملــي الحســابات المشــتركة وأصحــاب حســابات الشــركة 
اســتخدام تطبيــق الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف النقــال. أمــا الخدمــات المصرفيــة 
عبــر اإلنترنــت فيمكــن اســتخدامها مــن قبــل أصحــاب الحســابات الفرديــة وأصحــاب 

. والــوزارات والجمعيــات واألنديــة  المشــتركة والشــركات  الحســابات 

ــوم عمــل  ــدوام الرســمي فــي ي ــاء ال ــد انته ــك بع ــة يتلقاهــا البن أي تعليمــات إلكتروني  2.5
(حســب مــا يتــم إخطــاره مــن وقــت آلخــر) أو فــي يــوم غيــر يــوم عمــل، ســيتم التعامــل 

ــي. ــوم العمــل التال ــا فــي ي ــم تلقيه ــا تعليمــات ت ــى أنه ــا عل معه

تخضــع المعامــات للحــد االقصــى التراكمــي اليومــي علــى النحــو الــذي يحــدده البنــك   2.6
ــر. مــن وقــت آلخ

ــى أي  ــل رســوم الخدمــات مــن وقــت آلخــر عل ــك بالحــق فــي فــرض وتعدي يحتفــظ البن  2.7
ــاح علــى  خدمــات مقدمــة والتــي ســيتم نشــرها فــي كتيــب تعرفــة رســوم البنــك المت
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20Book.pdf%Eng  وأي تغييــرات أو تعديــات فــي الرســوم، دون الحاجــة إلــى إشــعار 
ــه. ــون أو الحصــول علــى موافقت الزب

يجــب أن يكــون البنــك مفوًضــا بشــكل غيــر قابــل للنقــض مــن قبــل الزبــون بقبــول   2.8
ــى معرفــات األمــان  ــاًء عليهــا، اســتناًدا إل ــون والتصــرف بن ــي قدمهــا الزب اإلجــراءات الت
والتــي تشــمل الســحب أو االيــداع مــن حســاب الزبــون مــع جميــع تعليمــات المعاملــة أو 
تنفيــذ أي خدمــة مطلوبــة دون مزيــد مــن الســلطة مــن الزبائــن. يوافــق الزبــون بموجبــه 
علــى تعويــض البنــك بشــكل كامــل وحمايتــه مــن أي مطالبــات وخســائر والتزامــات 
وتكاليــف ومســؤوليات ورســوم ونفقــات تنشــأ عــن امتثــال البنــك ألي مــن توجيهــات 

ــون هــو مــن قدمهــا. ــدو للبنــك أن الزب ــي يب ــون، أو الت الزب

ــة  ــت، والخدمــات المصرفي ــر اإلنترن ــة عب ــه المصرفي ــون مســؤواًل عــن خدمات يكــون الزب  2.9
عبــر الهاتــف النقــال ، وأي اســتخدام لــه، ســواء مــن قبــل طــرف ثالــث أو أي شــخص 
آخــر، ويعتبــر ذلــك بمثابــة اســتخدام مــن قبــل الزبــون. يجــب أن يكــون مــن المســؤولية 
ــال  ــف النق ــق برقــم الهات ــا يتعل ــر فيم ــن أي تغيي ــًا ع ــك خطي ــاغ البن ــون إب ــة للزب الفردي
أو أي معلومــات ماديــة أخــرى، ولــن يكــون البنــك متحمــًا بــأي حــال مــن األحــوال 
أو مســؤواًل عــن أي خســارة، أو أضــرار، أو تكاليــف، أو مصاريــف، أو نفقــات يتكبدهــا 
الزبــون بســبب إخفاقــه فــي القيــام بذلــك. وعــاوًة علــى ذلــك، تقــع علــى عاتــق الزبــون 
وحــده مســؤولية إبــاغ البنــك بتعطيــل رقــم هويــة المســتخدم / كلمــة المــرور / 
MPIN / المصادقــة البيومتريــة / جهــاز رمــز األمــان إذا تــم اختــراق ســرية هــذه األرقــام 
ــن أي معامــات / معلومــات،  ــده مســؤواًل ع ــون وح والكلمــات والرمــوز ويكــون الزب
ومــا إلــى ذلــك، والتــي يمكــن تنفيذهــا / تبادلهــا باســتخدام معــرف المســتخدم وكلمــة 
المــرور وMPIN والمصادقــة البيومتريــة وجهــاز رمــز األمــان ورقــم الهاتــف النقــال حتــى 
وقــت إخطــار الزبــون البنــك بذلــك. ويجــب أن تكــون جميــع ســجات البنــك الناتجــة 
ــة  عــن المعامــات الناشــئة عــن اســتخدام التســهيات، بمــا فــي ذلــك وقــت المعامل
المســجلة، دليــًا قاطًعــا علــى صحــة ودقــة المعامــات. وبموجــب هــذا، يمنــح الزبــون 

ــك. ــى البن ــة إل ــل المعامل صراحــًة ســلطة تســجيل تفاصي
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2.10. The Customer agrees that at no time shall it attempt to effect 
transactions executed through the Bank’s Internet Banking and Mobile 
Banking Facility unless sufficient funds are available in the Customer’s 
Accounts. The Customer agrees that transactions scheduled for 
future date will be executed by the Bank only if the sufficient funds 
are available in the Customer’s Account on the relevant date, and 
further agrees that the Bank is under no obligation to honor payment 
Instructions unless there are sufficient funds in the designated 
Accounts at the time of receiving its payment Instructions and / or at 
the time such payments fall due.

2.11. The Customer agrees that some Instructions given by the Customer 
are subject to authorization by officers of the Bank, and therefore 
may not be immediately and automatically effected. The Customer 
further agrees that the Bank reserves the right to approve or reject 
such Instructions at its discretion with or without prior notice to the 
customer.

2.12. The display or printed output produced by a User at the time of the 
use of the Internet Banking and Mobile Banking Service is a record 
of the operation of internet or mobile access and shall not be 
construed as the Bank’s record of transactions. The Bank’s own record 
of transactions maintained through computer systems or otherwise 
shall be accepted as conclusive and binding unless any discrepancy 
is pointed out to the Bank within seven (7) days of receipt of such 
statement by a Customer.

2.13. The Customer hereby agrees and authorizes the Bank, at its discretion, 
to record by whatever means the transactions which the customer 
effect via Bank Internet Banking and Mobile Banking Facility and that 
such records may be used by the Bank for the purpose of, amongst 
other things, establishing or verifying that a particular transaction was 
effected through the use of User ID and passwords.

2.14. Records maintained by the Bank of any Electronic Instruction given by 
the Customer under this Facility shall be conclusive evidence of the 
Customer’s instruction and the time it was given except in the case of 
manifest error. 

2.15. The Customer/ User is responsible for the accuracy of all information 
supplied to the Bank through the use of this Service and any other 
means such as electronic mail or written communication and the 
Bank shall not be liable for any consequences by reason of erroneous 
information provided by the Customer/User. Where the Customer/
User discovers an error or mistake, then the Customer/User is 
obligated to inform the Bank immediately. 

2.16. The Bank shall have the right of set-off and lien in respect of any of the 
Customer’s linked Accounts, either joint or single with regard to any 
outstanding dues arising out of using the Service. 

3. SECURITY
3.1. Security Identifiers shall be kept confidential at all times by the 

Customer. This shall remain the sole obligation of the Customer. 
3.2. The Customer must logout from its Internet/Mobile Banking services 

when leaving their designated computer or Mobile Phone unattended.
3.3. The Customer agrees to duly acknowledge the receipt of its mailed 

password Secure Tokens according to the Bank’s requirements. The 
Customer also agrees that Bank has the discretionary right to retain the 
Customer’s Bank Internet Banking and Mobile Banking Facility User ID 
in a disabled status until the Bank receives proper acknowledgement 
from the Customer.

3.4. The Customer is aware that it is the Customer’s responsibility to obtain 
and maintain any equipment, which may be necessary for using 
Bank Internet Banking and Mobile Banking Facility, in proper working 
condition and with adequate safeguards against malicious threats 
to such equipment or to Bank Internet Banking and Mobile Banking 
Facility.

3.5. The Customer may not share its Security Identifier with any other party. 
If the Customer becomes aware that its Security Identifiers appear 
to be known to a third party, the Customer must inform the Bank 
immediately. The Bank is not liable for loss from any unauthorized 
transactions or otherwise by use of the Customer’s Account through 
the proper Security Identifiers.

3.6. Electronic mail is not a secure means of communication and the Bank 
shall not act on an Instructions sent by e-mail.

يوافــق الزبــون علــى أنــه لــن يحــاول فــي أي وقــت مــن األوقــات تنفيــذ المعامــات   2.10
المنفــذة مــن خــال تســهيات الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت المصرفيــة وخدمــات 
المصرفيــة عبــر الهاتــف النقــال مــن البنــك، مــا لــم تتوفــر أمــوال كافيــة فــي حســابات 
الزبــون. ويوافــق الزبــون علــى أن تنفيــذ المعامــات المجدولــة للتاريــخ المســتقبلي 
يقــوم بهــا البنــك فقــط إذا كان هنالــك أمــوال كافيــة فــي حســاب الزبــون فــي التاريــخ 
ذي الصلــة، ويوافــق كذلــك علــى أن البنــك ليــس ملزمــًا بااللتــزام لتعليمــات الدفــع مــا 
لــم تكــن هنــاك أمــوال كافيــة فــي الحســابات ذات الصلــة وقــت تلقــي تعليمــات الدفــع 

و / أو وقــت اســتحقاق هــذه المدفوعــات.

يوافــق الزبــون علــى أن بعــض الطلبــات / التعليمــات المقدمــة مــن الزبــون تخضــع   2.11
لترخيــص مــن مســؤولي البنــك، وبالتالــي قــد ال تتــم تنفيذهــا علــى الفــور وبشــكل 
تلقائــي. يوافــق الزبــون كذلــك علــى أن البنــك يحتفــظ بالحــق فــي الموافقــة علــى هــذه 

التعليمــات أو رفضهــا حســب تقديــره مــع أو بــدون إشــعار مســبق إلــى الزبــون.

إن العــرض أو البيانــات المطبوعــة الصــادرة مــن المســتخدم وقــت اســتخدام الخدمــات   2.12
المصرفيــة عبــر اإلنترنــت والخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف النقــال هــو ســجل لتشــغيل 
اإلنترنــت أو الوصــول عبــر الهاتــف النقــال وال يجــب تفســيرها علــى أنهــا ســجًا لمعامات 
البنــك. ُيقبــل ســجل البنــك الخــاص بالمعامــات التــي تتــم صيانتهــا مــن خــال أنظمــة 
الحاســب اآللــي أو غيــر ذلــك علــى أنــه قاطــع وملــزم مــا لــم يشــر البنــك إلــى أي تبايــن 

فــي غضــون ســبعة (7) أيــام مــن اســتام الزبــون لهــذا الســجل.

طريقــة  بــأي  يســجل  أن  تقديــره،  حســب  البنــك،  ويخــّول  بموجبــه  الزبــون  يوافــق   2.13
المعامــات التــي يقــوم الزبــون بتحديثهــا عبــر تســهيات الخدمــات المصرفيــة عبــر 
اإلنترنــت والخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف التابعــة للبنــك ويجــوز للبنــك اســتخدام 
هــذه الســجات لغــرض، مــن بيــن أشــياء أخــرى، إنشــاء أو التحقــق مــن أن معاملــة معينــة 

قــد تمــت مــن خــال اســتخدام معــرف المســتخدم وكلمــات المــرور.

يجــب أن تكــون الســجات التــي يحتفــظ بهــا البنــك ألي تعليمــات إلكترونيــة يقدمهــا   2.14
الزبــون بموجــب هــذه الخدمــة دليــًا قاطًعــا علــى تعليمــات الزبــون والوقــت الــذي تــم 

ــن. تقديمــه فيــه مــا عــدا حــاالت وجــود الخطــأ البيِّ

يتحمــل الزبــون/ المســتخدم مســؤولية دقــة جميــع المعلومــات المقدمــة للبنــك مــن   2.15
خــال اســتخدام هــذه الخدمــة وأيــة وســيلة أخــرى مثــل البريــد اإللكترونــي أو الرســالة 
الخطيــة، ولــن يكــون البنــك مســؤواًل عــن أي عواقــب بســبب المعلومــات الخاطئــة التي 
يقدمهــا المســتخدم للبنــك. عندمــا يكتشــف المســتخدم خطــأ مــا، يكــون ملزًمــا بإبــاغ 

البنــك علــى الفــور.

للبنــك حــق إجــراء المقاصــة واالمتيــاز فيمــا يتعلــق بــأي مــن الحســابات المرتبطــة   2.16
بالزبــون، ســواء كانــت مشــتركة أو فرديــة فيمــا يتعلــق بــأي مســتحقات ناشــئة عــن 

الخدمــة. توفيــر 

األمان  .3

يجــب علــى الزبــون الحفــاظ علــى ســرية معرفــات األمــان فــي جميــع األوقــات. ويبقــى   3.1
هــذا التزاًمــا يقــع علــى عاتــق الزبــون وحــده.

ــر االنترنــت أو الهاتــف  يجــب علــى الزبــون تســجيل الخــروج مــن الخدمــات المصرفيــة عب  3.2
النقــال عنــد تــرك جهــاز الحاســب اآللــي الخــاص بــه أو هاتفــه النقــال دون مراقبــة.

يوافــق الزبــون علــى اإلقــرار علــى النحــو الواجــب باســتام كلمــة المــرور/ وأجهــزة رمــز   3.3
األمــان وفًقــا لمتطلبــات البنــك. ويوافــق الزبــون أيًضــا علــى أن البنــك لديــه الحــق 
اإلنترنــت  عبــر  المصرفيــة  للخدمــات  المســتخدم  بمعــّرف  االحتفــاظ  فــي  التقديــري 
والخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف النقــال فــي وضــع معطــل حتــى يتلقــى البنــك اإلقــرار 

المناســب مــن الزبــون.

يــدرك الزبــون أنــه يقــع علــى عاتقــه مســؤولية الحصــول علــى أي معــدات والمحافظــة   3.4
عليهــا، والــذي قــد يكــون ذلــك ضرورًيــا الســتخدام تســهيات الخدمــات المصرفيــة 
ــة عمــل  ــر الهاتــف النقــال مــن البنــك، فــي حال ــة عب ــر اإلنترنــت والخدمــات المصرفي عب
مناســبة ومــع ضمانــات كافيــة ضــد التهديــدات الضــارة بهــذه المعــدات أو الخدمــات 
المصرفيــة عبــر اإلنترنــت والتســهيات المصرفيــة عبــر الهاتــف النقــال التــي يوفرهــا 

ــك. البن

ال يجــوز للزبــون مشــاركة معرفــات األمــان الخاصــة بــه مــع أي طــرف آخــر. وإذا علــم   3.5
الزبــون بــأن معّرفــات األمــان الخاصــة بــه تبــدو معروفــة ألي طــرف ثالــث، يجــب عليــه 
إبــاغ البنــك علــى الفــور. وال يتحّمــل البنــك مســؤولية أيــة خســارة مــن أي معامــات غيــر 
مصــرح بهــا أو غيــر ذلــك عــن طريــق اســتخدام حســاب الزبــون مــن خــال معرفــات األمــان 

المناســبة.

البريــد اإللكترونــي ليــس وســيلة آمنــة لاتصــال وال يجــوز للبنــك التصــرف بنــاًء علــى   3.6
اإللكترونــي. البريــد  عبــر  المرســلة  التعليمــات 



5 of 8
bankmuscat.com
Contact Centre 24795555 Version 1.0/May/2022 

3.7. The Customer agrees and acknowledges that the Internet is not a 
completely reliable means of communication and should the customer 
choose to communicate through such means, the Customer shall do 
so at its own risk.

4. LIABILITY
4.1. The Bank shall not be liable to the Customer for any negligence, breach 

of contract, misrepresentation or otherwise for any loss howsoever 
caused (including any loss direct, indirect, incidental, consequential 
and irrespective of whether any claim is based on the loss of revenue, 
investment, production, goodwill, profit, interruption of business) to 
the Customer by reason of but not limited to, any of the following:
4.1.1. The Customer’s use of the Service, Secured Token, or any 

materials or software provided or downloaded from the 
website;

4.1.2. Failure on the part of the Customer to use or access the Service 
at any time and any error in the provision of any part of it;

4.1.3. Any delay or failure of any transmission or receipt of any 
Instructions or notification sent through the Service.

4.1.4. The Customer’s use of e mail or other non-secure Instructions 
to provide Instructions to the Bank;

4.1.5. Any inaccurate information or opinions displayed through the 
Service or the Customer’s reliance thereon;

4.1.6. Any loss incurred by the use of User ID and passwords issued 
to the Customer or any substitutes thereon used without the 
Customer’s consent.

4.1.7. Any loss caused by failure to safeguard the Security Identifiers 
issued to the User.

4.1.8. Customer shall be liable for any loss incurred by the Bank as a 
result of a claim made against the Bank by reason of improper 
use of the Service of Secured Token by the User.

4.1.9. Customer hereby acknowledges the validity of all orders issued 
to the Bank vide the customer User ID and shall waive all 
claim/s or objections for the implementation by the Bank of 
those orders.

4.2. The Bank will not be able to act on a Customer’s Instructions submitted 
through the Service if the Bank suspects or reasonably considers that 
the:
4.2.1. Customer’s Instructions may not be accurate or authentic;
4.2.2. Bank may be in breach or contravention of any laws, regulations 

or other such duty by acting on such Instructions; or
4.2.3. Bank cannot comply with the Terms and Conditions by reasons 

of conditions beyond the Bank’s control (including any systems 
or equipment failure, industrial disputes or force majeure).

 
5. PROPRIETARY RIGHTS
5.1. No proprietary rights or ownership rights vest in the Customer by 

reason of use of the any of the software or Secured Token provided for 
use of the Service.

6. CHANGES TO TERMS & CONDITIONS
6.1. The Bank has the absolute discretion in changing these Terms and 

Conditions at any time, subject to providing a written notice of 
minimum one (1) month in advance.

6.2. The Bank shall determine the privileges to the use of Bank’s Internet 
Banking and Mobile Banking Facilities and shall have absolute 
discretion to change, add or amend these privileges and conditions 
thereto, from time to time, as the Bank deems fit.

6.3. The Bank shall link or unlink any Accounts opened in the name of the 
Customer, subsequent to this application. The Customer agrees and 
acknowledges that such linking or unlinking can be due to prevailing 
rules and regulations of the Bank.

6.4. The Bank shall, from time to time introduce new Facilities/options to 
its customers into the Bank’s Internet Banking and Mobile Banking 
Facilities subject to providing a written notice of minimum one (1) 
month in advance. 

يجــب أن يوافــق الزبــون ويقــر بــأن اإلنترنــت ليــس وســيلة اتصــال موثوقــة تماًمــا وأنــه   3.7
إذا اختــار الزبــون التواصــل مــن خــال هــذه الوســائل، فإنــه يقــوم بذلــك علــى مســؤوليته 

الخاصــة.

المسؤولية  .4

لــن يكــون البنــك مســؤواًل تجــاه الزبــون عــن أي إهمــال، أو خــرق للعقــد، أو تحريــف، أو   4.1
غيــر ذلــك فيمــا يخــص أي خســارة مهمــا كان ســببها (بمــا فــي ذلــك أي خســارة مباشــرة، 
أو غيــر مباشــرة، أو عرضيــة، أو تبعيــة وبغــض النظــر عمــا إذا كانــت أي مطالبــة تســتند 
إلــى خســائر فــي اإليــرادات، االســتثمار، اإلنتــاج، الســمعة، الربــح، توقــف العمــل) للزبــون 

بســبب، علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر، أي ممــا يلــي:

اســتخدام الزبــون للخدمــة أو جهــاز رمــز األمــان أو أي مــواد أو برامــج يتــم   4.1.1
اإللكترونــي؛ الموقــع  مــن  تنزيلهــا  أو  توفيرهــا 

ــون فــي اســتخدام الخدمــة أو الوصــول إليهــا فــي أي  ــب الزب الفشــل مــن جان  4.1.2
وقــت وأي خطــأ فــي توفيــر أي جــزء منهــا؛

أي تأخيــر أو فشــل فــي إرســال أو اســتام أي تعليمــات أو إخطــار يتــم إرســاله   4.1.3
عبــر الخدمــة؛

اســتخدام الزبــون للبريــد اإللكترونــي أو للتعليمــات األخــرى غيــر اآلمنــة لتقديــم   4.1.4
توجيهــات للبنــك؛

أي معلومــات أو آراء غيــر دقيقــة يتــم عرضهــا مــن خــال الخدمــة أو اعتمــاد   4.1.5
الزبــون عليهــا ؛

أي خســارة يتــم تكبدهــا مــن خــال اســتخدام هويــة المســتخدم وكلمــات   4.1.6
الزبــون. موافقــة  دون  تســتخدم  بدائــل  أي  أو  للزبــون  الصــادرة  المــرور 

الصــادرة  األمــان  معرفــات  حمايــة  فــي  الفشــل  عــن  ناتجــة  خســارة  أي   4.1.7
. م للمســتخد

يتحمــل الزبــون المســؤولية عــن أي خســارة يتكبدهــا البنــك نتيجــة لمطالبــة ضــد البنــك   4.2
ــل المســتخدم. ــاز رمــز األمــان مــن قب ــح لجه ــر الصحي بســبب االســتخدام غي

يقــر الزبــون بصحــة جميــع الطلبــات الصــادرة للبنــك عبــر هويــة المســتخدم الخاصــة   4.3
الطلبــات. لتلــك  البنــك  تنفيــذ  علــى  اعتراضاتــه  أو  عــن جميــع مطالباتــه  ويتنــازل  بالزبــون 

لــن يكــون البنــك قــادًرا علــى التصــرف بنــاًء علــى تعليمــات الزبــون المقدمــة مــن خــال   4.4
الخدمــة إذا اشــتبه البنــك أو رأى بشــكل معقــول أن:

تعليمات الزبون. قد تكون غير دقيقة أو أصلية؛  4.4.1

قــد يتســبب تنفيــذ هــذه التعليمــات فــي اختــراق أو مخالفــة البنــك ألي قوانيــن   4.4.2
أو لوائــح أو واجبــات أخــرى مــن هــذا القبيــل؛ أو

ال يمكــن للبنــك االمتثــال للشــروط واألحــكام ألســباب تتعلــق بظــروف خارجــة   4.4.3
عــن ســيطرة البنــك (بمــا فــي ذلــك حــدوث عطــل فــي أي أنظمــة، أو معــدات، 

أو نزاعــات صناعيــة، أو قــوة قاهــرة).

حقوق الملكية  .5

ال توجــد حقــوق ملكيــة أو امتــاك للزبــون بســبب اســتخدام أي مــن البرامــج أو جهــاز رمــز   5.1
األمــان المقدميــن الســتخدام الخدمــة.

التغييرات في الشروط واألحكام.   .6

ــر أي مــن هــذه الشــروط واألحــكام  ــة المطلقــة لتغيي ــك بالســلطة التقديري ــع البن يتمت  6.1
فــي أي وقــت مــع مراعــاة تقديــم إشــعار كتابــي قبــل شــهر واحــد علــى األقــل.

يحــدد البنــك االمتيــازات حــول اســتخدام تســهيات الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت   6.2
والخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف النقــال مــن البنــك ولــه ســلطة تقديريــة مطلقــة فــي 
ــر،  ــازات والشــروط المذكــورة، مــن وقــت آلخ ــل هــذه االمتي ــر، أو إضافــة، أو تعدي تغيي

حســبما يــراه البنــك ضروريــًا.

يجــب علــى البنــك ربــط أو فصــل أي حســابات تــم فتحهــا باســم الزبــون، بعــد هــذا   6.3
التطبيــق. ويوافــق الزبــون ويقــر بــأن هــذا الربــط أو الفصــل يمكــن أن يكــون بســبب 

البنــك. فــي  الســائدة  واللوائــح  القواعــد 

ــه فــي  ــدة لزبائن ــارات جدي ــم تســهيات / خي ــى البنــك، مــن وقــت آلخــر ، تقدي يجــب عل  6.4
الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت والهاتــف النقــال الخاصــة بالبنــك بشــرط تقديــم 

إشــعار كتابــي قبــل شــهر واحــد (1) علــى األقــل.
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6.5. In case the Bank requires the Customer to register for a specific Service 
provided by the Bank’s Internet Banking or Mobile Banking Facility, 
the Customer undertakes to adhere to such request for registration 
to avail such Service. The Customer agrees that any such subsequent 
registration becomes an integral part of these Terms and Conditions.

7. TERMINATION
7.1. The Customer may request termination of the Facility by giving written 

notice of fifteen (15) days to the Bank and shall responsible for all 
transactions until the time of cancellation of the Service.

7.2. The Bank may withdraw the Facility at any time provided that Customer 
delivers the above mentioned notice.

7.3. Once the Bank terminates the Facility, no further or pending transfers 
will be made, including (but not limited to), any transfers scheduled in 
advance or any preauthorized recurring transfers. Access to account 
information and other functions of the Facility will also cease upon 
your termination of these Terms and Conditions.

8. NOTICES
8.1. Bank may amend these Terms and Conditions by providing notice to 

the customer one (1) month in advance. Customer agrees to review the 
changes to these Terms and Conditions upon receipt of such notice. 

8.2. Any notice pertaining to amending these Terms and Conditions shall 
include an effective date in which the amendments shall come into 
effect. The Customer shall be deemed to have unconditionally and 
irrevocably accepted the amendments once the Customer uses or 
continues to use the Services following the effective date. 

8.3. The Bank shall post notices for any amendment to these Terms and 
Conditions on Internet Banking system through a scrolling message 
and on the Bank‘s official social media accounts such as, Instagram, 
Facebook, and Twitter.

8.4. The Bank will publish notices of a general nature which are applicable 
to all customers of the Service, on its website. 

9. GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION
9.1. These Terms and Conditions shall be governed by and construed in 

accordance with the laws of the Sultanate of Oman. 
9.2. Any dispute arising out of or in connection to these Terms and 

Conditions shall be subject to the exclusive jurisdiction of the courts of 
Sultanate of Oman. 

9.3. The fact that the Internet Banking and Mobile Banking Facility can be 
accessed through the internet by a Customer in any other country 
other than the Sultanate of Oman does not imply that the laws of the 
said country govern these Terms and Conditions and /or operations 
relating to any of the Accounts of the Customer under this Service.

10. REMITTANCES AND SWIFT TRANSFERS

10.1. The Customer hereby authorizes the Bank to share the Customer’s 
banking details with any correspondent bank, intermediary bank, or 
beneficiary banks based on these bank requests, if this is necessary 
to initiate the transaction or based on these banks review of 
previously conducted transactions by the Customer to comply with 
the requirements of Anti Money Laundering or Counter Terrorism 
Financing / Sanctions related or based on the legal requirements of 
the jurisdiction in which these banks are in.

10.2. The Customers agree to promptly respond to queries from the Bank 
or Correspondent bank when received, and initiate only legitimate 
transactions supported by genuine documentation substantiating 
the transaction. Failure to respond in time to such queries may result 
in rejection of the transaction or delays. The Customer agrees that 
the foreign correspondent bank or Bank Muscat may not process 
the payment and keep the payment on hold if the queries raised are 
responded to in a timely manner.

فــي حالــة مــا إذا كان البنــك يطلــب مــن الزبــون التســجيل للحصــول علــى خدمــة معينــة   6.5
ــر  ــة عب ــت أو التســهيات المصرفي ــر اإلنترن ــة عب مقدمــة مــن خــال الخدمــات المصرفي
الهاتــف النقــال للبنــك، يتعهــد الزبــون بااللتــزام بمثــل هــذا الطلــب للتســجيل لاســتفادة 
مــن هــذه الخدمــة. ويوافــق الزبــون علــى أن أي تســجيل الحــق يصبــح جــزًءا ال يتجــزأ مــن 

هــذه الشــروط واألحــكام.

اإلنهاء  .7

يجــوز للزبــون طلــب إنهــاء الخدمــة عــن طريــق تقديــم إشــعار خطــي مدتــه خمســة عشــر   7.1
ــع المعامــات حتــى وقــت  ــون مســؤواًل عــن جمي ــى البنــك وســيكون الزب ــا إل (15) يوًم

إلغــاء الخدمــة.

يجــوز للبنــك ســحب الخدمــة فــي أي وقــت شــريطة تقديــم إشــعار خــال فتــرة مناســبة   7.2
ــون. ــى الزب إل

بمجــرد إنهــاء البنــك للخدمــات، لــن يتــم إجــراء أي تحويــات أخــرى أو معلقــة، بمــا فــي   .7.3
ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، أي تحويــات مجدولــة مســبًقا أو أي تحويــات 
ــا  متكــررة مصــرح بهــا مســبًقا. ســيم إيقــاف الوصــول إلــى معلومــات الحســاب والمزاي

ــد إنهاءهــا. ــرى للخدمــة عن األخ

يجــوز للبنــك تعليــق الخدمــة أو إنهائهــا دون إشــعار مســبق إلــى الزبــون إذا خالــف الزبــون   7.4
أي مــن الشــروط واألحــكام المنصــوص عليهــا بموجبــه.

اإلشعارات  .8

يجــوز للبنــك تعديــل شــروط هــذه االتفاقيــة مــن خــال تقديــم إشــعار للزبــون قبــل شــهر   8.1
ــد  ــة عن ــى هــذه االتفاقي ــي تطــرأ عل ــرات الت ــة التغيي ــى مراجع ــون عل ــد. يوافــق الزب واح
ــخ الســريان  ــد تاري ــى أن اســتخدام الخدمــات بع اســتام هــذا اإلشــعار، كمــا يوافــق عل

يكــون بموافقتــك علــى ذلــك.

ينشــر البنــك إخطــارات بــأي تعديــل علــى هــذه االتفاقيــة على نظــام الخدمــات المصرفية   8.2
عبــر اإلنترنــت مــن خــال الرســائل وعلــى حســابات وســائل التواصــل االجتماعــي الرســمية 

.Twitter و Facebook و Instagram للبنــك مثــل

سينشــر البنــك علــى موقعــه اإللكترونــي إشــعارات ذات طبيعــة عامــة تســري علــى   8.3
الخدمــة. مــن  المســتفيدين  الزبائــن  جميــع 

القانون الحاكم وتسوية النزاعات  .9

تخضع هذه الشروط واألحكام وتفسر وفًقا لقوانين سلطنة ُعمان.   9.1

يخضــع أي نــزاع ينشــأ عــن أو فيمــا يتعلــق بهــذه الشــروط واألحــكام لاختصــاص القضائــي   9.2
الحصــري لمحاكــم ســلطنة ُعمــان. 

كــون الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت والخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف النقــال   9.3
يمكــن الوصــول إليهــا عبــر اإلنترنــت مــن قبــل الزبــون فــي أي بلــد آخــر غيــر ســلطنة ُعمــان 
ــات  ــد المذكــور تحكــم هــذه الشــروط واألحــكام و / أو العملي ــن البل ــي أن قواني ال يعن

ــون بموجــب هــذه الخدمــة. ــأي مــن حســابات الزب المتعلقــة ب

الحواالت والتحويالت السريعة »سويفت«:   .10

يمنــح الزبــون بموجبــه البنــك الموافقــة علــى مشــاركة معلوماتــه المصرفيــة مــع البنــك   10.1
المراســل أو البنــك الوســيط أو البنــك المســتفيد، بنــاء علــى طلــب البنــك، إذا لــزم ذلــك 
للشــروع فــي المعاملــة أو االعتمــاد علــى هــذه البنــوك فــي مراجعــة المعامــات التــي 
أجراهــا الزبــون ســابًقا اســتيفاًء لمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال أو مكافحــة تمويــل 
اإلرهــاب/ غرامــات ذات صلــة أو عندمــا تتطلــب ذلــك القوانيــن واللوائــح الســارية فــي 

البلــد الــذي يســتوطن فيــه ذلــك البنــك.

يوافــق الزبــون علــى الــرد بشــكل فــوري علــى االستفســارات وتزويــد البنــك بالمعلومــات   10.2
والوثائــق المطلوبــة عنــد طلبهــا، كمــا يجــب دوًمــا إجــراء المعامــات التــي تدعمهــا 
وثائــق أصليــة فقــط. هــذا وإذا لــم يقــم الزبــون بالــرد ســريًعا علــى تلــك االستفســارات 
ــه  ــى أن ــون عل ــرات. ويوافــق الزب ــة أو حــدوث تأخي ــك رفــض المعامل ــج عــن ذل فقــد ينت
ال يجــوز للبنــك األجنبــي المراســل أو بنــك مســقط إجــراء عمليــة الدفــع ويبقــى الدفــع 

ــرد علــى االستفســارات فــي الوقــت المناســب. ــا إلــى حيــن ال معلًق
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10.3. The Customer agrees that the correspondent bank, may reject, return, 
block the remittance and may report to US OFAC / OFSI or may issue 
cease & desist notices if the queries are not responded promptly or 
if the payment contravenes with the correspondent banking policies. 
The Customer agrees that blocked payments / funds will be released 
only after due authorization and the release of funds will depend on 
OFAC or OFSI decision, which might take several months or years. 

10.4. The Customer hereby agrees not to initiate remittances which directly 
or indirectly involve, drug, illegal exotic animal, human trafficking or 
any illegitimate or illegal or any association or connection with any 
countries, individuals / entities / items, goods or services, prohibited 
/blacklisted by local authorities or the United Nations, United States 
of America through OFAC, or OFSI, the European Union or any other 
sanctioning bodies under their latest regulations and that the 
remittances initiated by them are in conformity with all applicable 
sanctions guidelines. It is also the responsibility of the Customer to 
ensure payments are not being made to any mentioned sanctioned 
entities or jurisdictions. The Customer confirms the remittance to be 
legitimate and agree to process the transaction at Customers’ own 
risk and responsibility, and hereby unconditionally holds harmless 
and indemnify the Bank against any loss, expense, damage, penalty, 
fine or claim, whether judicial or otherwise, incurred by and/or due 
to non-compliance with the sanctions and policies in relation to the 
remittance / operation of the above Account/s transactions.

10.5. The Customer agrees that the Bank has the right to block, close his/
her accounts or take any other necessary action if the Customer or 
any of the Customer’s connected parties have apparently indulged 
in any illegitimate transactions or became sanctioned by any of the 
bodies mentioned above or transacted directly or indirectly with any 
entities, whether legal or natural, that is sanctioned by any of the 
above mentioned bodies. Connected party for the purpose of this 
clause are companies in which the Customer has shareholding in, 
authorized signatory of, or a board member in. This also includes first 
degree blood relatives.

10.6. The Bank may, at its sole discretion reject any transfer/remittance 
(outward/inward) request in case : 
10.6.1. there are insufficient balances in the Customer’s Account 
10.6.2. does not meet the Bank Muscat internal compliance 

requirements/policies;
10.6.3. Any rules, procedures and regulations related to international 

sanction laws or regulations;
10.6.4. Any issues, policies, or obligations related to correspondent 

banking requirements;
10.6.5. Authorized signatory mismatch; or
10.6.6. Contains incorrect, incomplete, ambiguous or proscribed 

information. Bank Muscat shall incur no liability whatsoever for 
any loss or to any third party in this connection.

10.6.7. Non availability of valid underlying supporting documents.

11. FORCE MAJEURE
11.1. Where a Force Majeure event occurs, or is reasonably likely to occur, the 

Bank shall not be liable to the extent that it is delayed in or prevented 
from performing its obligations under these Terms and Conditions due 
to Force Majeure, and the obligations of the Bank shall be suspended 
for the duration of the Force Majeure event.

11.2. The Bank shall not have any liability for any failure or delay in performance 
of these Terms and Conditions to the extent the same results from a 
Force Majeure or any event beyond the control of the Bank.

12. GENERAL
12.1. These Terms and Conditions constitutes the entire understanding 

between the Parties in respect of the matters dealt with in it and 
supersedes any previous discussions between the Parties relating to 
such matters, whether written or verbal, and shall override all other 
Terms and Conditions inconsistent herewith whether expressed or 
implied.  Each Party warrants to the other that it has not relied upon 
any representation not recorded here which has induced it to enter 
into these Terms and Conditions.  This Clause does not exclude or limit 
the liability of either Party in respect of any fraud.

يوافــق الزبــون علــى أن للبنــك المراســل الحــق فــي أن يرفــض أو يعيد أو يحجــز التحويات   10.3
 (OFAC) الماليــة، كمــا يجــوز أن يقــدم تقريــرًا إلــى مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة
ومكتــب تنفيــذ العقوبــات الماليــة (OFSI) أو قــد يصــدر إخطــارات لوقــف المعاملــة 
إذا لــم يتــم الــرد فــورًا علــى االستفســارات أو تزويــده بالمعلومــات التــي يطلبهــا أو إذا 
كان الدفــع يتعــارض مــع السياســات المصرفيــة للبنــك المراســل. ويوافــق الزبــون علــى 
أنــه لــن يتــم اإلفــراج عــن المدفوعات/األمــوال المحتجــزة إال بعــد الحصــول علــى قــرار 
بالموافقــة مــن مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة (OFAC) أو مكتــب تنفيــذ العقوبــات 

الماليــة (OFSI)، األمــر الــذي قــد يســتغرق عــدة أشــهر وربمــا ســنوات. 

10.4 يوافــق الزبــون علــى عــدم الشــروع فــي إجــراء التحويــات الماليــة التــي لهــا عاقــة 
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بالمخــدرات أو الحيوانــات أو اإلتجــار بالبشــر أو أي أمــر 
غيــر شــرعي أو غيــر قانونــي أو أي عاقــة أو تواصــل مــع أي دولــة أو أفــراد أو كيانــات 
أو ســلع أو خدمــات محظــورة مــن الســلطات المحليــة أو األمــم المتحــدة أو الواليــات 
المتحــدة األمريكيــة وذلــك مــن خــال مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة (OFAC) أو 
مكتــب تنفيــذ العقوبــات الماليــة (OFSI) أو االتحــاد األوروبــي أو أي هيئــات جزائيــة أخــرى 
ــة الصــادرة حــول هــذا الشــأن، كمــا يجــب أن تتوافــق  وفقــًا ألحــدث لوائحهــا التنظيمي
التحويــات الماليــة التــي يتــم تنفيذهــا مــع جميــع التوجيهــات المعمــول بهــا فــي هــذا 
ــي  ــات الدفــع الت ــون مســؤولية التأكــد مــن أن عملي ــق الزب ــى عات الخصــوص. وتقــع عل
يجريهــا ال ُترســل إلــى أي جهــة أو هيئــة جزائيــة تــم اإلشــارة إليهــا. ويؤكــد الزبــون أن 
تحوياتــه قانونيــة ويوافــق دون شــروط علــى إجــراء المعامــات علــى مســؤوليته وأن 
يتحمــل أي ضــرر ويعفــي البنــك مــن أي مســؤولية تجــاه تنفيــذ تلــك المعامــات، كمــا 
يوافــق علــى تعويــض البنــك عــن أي خســارة أو نفقــات أو أضــرار أو عقوبــة أو غرامــة أو 
مطالبــة، ســواء قضائيــة أو غيــر ذلــك، التــي قــد تنتــج بســبب امتثــال البنــك للسياســات 

ــى الحســاب. ــذ المعامــات المذكــورة أعــاه عل ــل وبتنفي والجــزاءات المتعلقــة بتحوي

10.5 يوافــق الزبــون علــى أن للبنــك الحــق فــي أن يحجــز أو يغلــق حســاباته أو يتخــذ أيــة إجــراءات 
أخــرى ضروريــة إذا قــام الزبــون أو أي مــن أصحــاب العاقــة بمعامــات مشــبوهة أو تــم 
ــي  ــة الت ــة والدولي ــات المحلي ــل الهيئ ــم الحظــر الصــادرة مــن قب تصنيفهــم ضمــن قوائ
تــم اإلشــارة إليهــا أعــاه، أو قامــوا بالتعامــل بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــع أفــراد أو 
كيانــات مدرجــة فــي القوائــم الحظــر التــي تــم اإلشــارة إليهــا. أصحــاب العاقــة فــي هــذا 
المــادة تعــود تحديــدًا إلــى الشــركات التــي يمتلــك فيهــا الزبــون حصــة فــي رأس المــال أو 
مفوضــًا بالتوقيــع عــن الشــركة أو عضــو فــي مجلــس إدارتهــا. كمــا تشــمل أيضــًا األقــارب 

مــن الدرجــة األولــى.

10.6 يحــق للبنــك، وفًقــا لتقديــره الخــاص، رفــض أي طلــب أمــر دفــع / تحويــل (استام/إرســال) 
فــي الحــاالت التالية:

يفــي  الــذي  النحــو  علــى  الزبــون  الحســاب  فــي  كافــي  رصيــد  توفــر  عــدم   10.6.1
الداخليــة؛ البنــك  سياســات  بمتطلبــات/ 

لوائــح  أو  بقوانيــن  تتعلــق  ولوائــح  وإجــراءات  قواعــد  بــأي  االلتــزام  عــدم    10.6.2
الدوليــة؛ العقوبــات 

أي قضايــا أو التزامــات أو سياســات تتعلــق بالمتطلبــات المصرفيــة للجهــة   10.6.3
إليهــا؛ المرســل 

عدم تطابق التوقيع المعتمد؛ أو  10.6.4

يحتــوي الطلــب علــى معلومــات خاطئــة، أو ناقصــة، أو غامضــة، أو محظــورة.   10.6.5
ال يتحمــل البنــك أي مســؤولية مــن أي نــوع كانــت عــن أي خســارة أو مســؤولية 

أي طــرف ثالــث فــي هــذا الســياق.

القوة القاهرة  .11

فــي حالــة حــدوث قــوة قاهــرة، أو احتماليــة حدوثهــا علــى نحــو معقــول، ال يكــون البنــك   11.1
مســؤواًل عــن الحــد الــذي يتأخــر فيــه أو يمنعــه مــن الوفــاء بالتزاماتــه بموجــب الشــروط 
ــق التزامــات البنــك طــوال مــدة حــدوث القــوة  واألحــكام نظــًرا للقــوة القاهــرة، وُتعل

القاهــرة.

البنــك أي مســؤولية عــن أي فشــل أو تأخيــر فــي تنفيــذ هــذه الشــروط  ال يتحمــل   11.2
واألحــكام إلــى الحــد الــذي ينتــج عــن القــوة القاهــرة أو أي حــدث خــارج عــن ســيطرة 

البنــك.

أحكام عامة  .12

ُتشــكل الشــروط واألحــكام التفاهــم الكامــل بيــن األطــراف فيمــا يتعلــق بالمســائل التــي   12.1
تتناولهــا، كمــا تحــل محــل أي نقاشــات ســابقة تمــت بيــن األطــراف فيمــا يتعلــق بتلــك 
المســائل، ســواًء كانــت خطيــة أو شــفهية، كمــا تلغــي كل الشــروط واألحــكام األخــرة 
غيــر المتوافقــة معهــا، ســواء كانــت صريحــة أو ضمنيــة. ويضمــن كل طــرف للطــرف 
اآلخــر أنــه لــم يتــم االعتمــاد علــى التمثيــل غيــر المســجل هنــا دفعــه لاتفــاق علــى هــذه 
الشــروط واألحــكام. وال يســتثني هــذا البنــد أو يحــد مــن مســؤولية كل طــرف فيمــا 

يتعلــق بــأي عمليــة احتيــال.
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12.2. If any provision of these Terms and Conditions is held to be invalid or 
unenforceable, such provision shall be struck out and the remainder of 
these Terms and Conditions shall remain in effect.

12.3. The Customer may not assign or transfer the Facility, Secured Token or 
these Terms and Conditions to any third party.  No term of these Terms 
and Conditions are intended to confer a benefit on, or be enforceable 
by, any person who is not a party to these Terms and Conditions.

12.4. No forbearance, delay or failure by either Party in enforcing its 
respective rights shall prejudice or restrict the rights of that Party, 
and no waiver of any such rights or of any breach of any contractual 
terms shall be deemed to be a waiver of any other right or of any later 
breach. 

فــي حالــة اعتبــار أي نــص مــن نصــوص هــذه الشــروط واألحــكام غيــر ســارًيا أو غيــر   12.2
ــة ســارية  ــص وتظــل باقــي الشــروط واألحــكام الماثل نافــذ المفعــول، ُيحــذف هــذا الن

المفعــول.

ال يجــوز للزبــون التنــازل عــن الخدمــات، أو جهــاز رمــز األمــان، أو الشــروط واألحــكام   12.3
الماثلــة، أو نقلهــا إلــى أي طــرف ثالــث. وال ُيقصــد بــأي شــرط مــن هــذه الشــروط 
واألحــكام منــح فائــدة ألي شــخص أو قابليــة التنفيــذ مــن قبــل أي شــخص ليــس طرًفــا 

فــي هــذه الشــروط واألحــكام. 

ــى  ــن فــي الحصــول عل ــل أي مــن الطرفي ــر أو فشــل مــن قب ــؤدي أي إحجــام أو تأخي ال ي  12.4
حقوقــه المســتحقة بموجبــه إلــى اإلخــال بحقــوق ذلــك الطــرف أو تقييدهــا، وال يعتبــر 
أي تنــازل عــن أي مــن هــذه الحقــوق أو أي خــرق ألي شــروط تعاقديــة بمثابــة تنــازل عــن 

أي حــق آخــر أو أي خــرق الحــق.


