
والحأكام الشروط

مسقط" أو (ش.م.ع.ع) ( "بنك مسقط بنك وبين ( "أنت")، كيان أو فرد بوصفك أنت، بينك ملزمة والحأكام الشروط هذه
أو فون آي تشغيل نظام أو أندرويد برنامج على التطبيق لهذا استخدامك على والحأكام الشروط هذه "البنك"). تسري

"التطبيق"). باسم الصلة، ذات الوثائق جميع ذلك في بما مجتمعين، إليهم (يشار النقالة الهواتف أنظمة من غيره على

مسقط. بنك لعملءا التجار من المقدمة العروض تقديم على فقط يقتصر نظام هو مسقط بنك عروض ·         تطبيق
مسقط. بنك لعملءا التجار من المقدمة العروض استعراض زبائنه على ليسهل النظام هذا مسقط بنك يستضيف

/ المنتجات هذه من أي / تقديم ببيع مسقط بنك يقوم ول التجار قبل من فقط معروضة / الخدمات ·         المنتجات
الخدمات.

النظام. لهذا استضافته خلل من التسوق أو النترنت شبكة على التجزئة تجارة بأعمال مسقط بنك يقوم ·         ل

أو التجار من المتاحأة للعروض زبائنه مشاهدة مقابل أخرى رسوم أي أو عمولة أي على مسقط بنك يحصل ·         ل
/ بطاقات الئتمان بطاقة لستخدام المعتاد المقابل باستثناءا التجار، يقدمها التي / الخدمات المنتجات / استعمال شراءا

المصرفية. التسهيلت / صافي الخصم

دفع آلية أي باستخدام وذلك النترنت شبكة عبر أخرى / نظم محلت أي من / الستفادة شراءا حأرية له ·         الزبون
أخرى.

بالعروض خاصة تعهدات أي ول ضمانات أي يعطي ول مسقط بنك يضمن ل النظام، هذا استضافة خلل ·         من
التجار. من المقدمة

/ الخدمات المنتجات / سمات / جودة بيع مسؤولية يتحمل ول / خدمة منتج أي أو التجار يعتمد ل مسقط ·         بنك
المعروضة.

كانت إليه) سواءا توجيهه يتم الذي له التابع القسم (أو العروض / تطبيق مسقط بنك موقع على معلومات ·         أي
مسقط. بنك قبل من منها التحقق يتم ولم تقديمها يتم التي / الخدمات المنتجات أو التاجر عن

قام إذا مسؤولية أو التزام أي مسقط بنك يتحمل المعلومات. ل تلك من أي مسؤولية مسقط بنك يتحمل ·         ل
العروض. أحأد بموجب / الخدمات بالمنتجات / النتفاع بشراءا الزبون



شكل بأي وليس طرفا ليس مسقط بنك فإن / الخدمات، المنتجات بأحأد / النتفاع شراءا من الستفادة اخترت ·         إذا
الزبون. أو التاجر من إغفال أو فعل أي مسؤولية يتحمل ول / النتفاع الشراءا بهذا معنياا الشكال من

المعني التاجر قبل من ومعالجتها / الشكاوى بالخدمة المتعلقة / الستفسارات المنتجات جميع مع التعامل ·         يتم
فقط.

والخدمة للستخدام عامة شروط

هذا مستخدمي أو زوار جميع على التالية والحأكام الشروط مسقط. تسري بنك وبرعاية من مدعوم ·         التطبيق
التطبيق لهذا استخدامك أو إلى دخولك الموقع. عند هذا استخدام قبل بعناية والحأكام الشروط هذه قراءاة التطبيق. يرجى

قد بأنك والحأكام. (ب) تتعهد الشروط بهذه والتقيد اللتزام على صراحأة ووافقت وفهمت قرأت قد بأنك (أ) تقر فإنك،
أو بتنزيل تقم ل الشروط، هذه على موافق غير كنت ملزم. إذا اتفاق في بالدخول لك تسمح التي القانونية السن بلغت

كان (سواءا فرعي موقع أي على دخولك جهازك. عند من تحذفه أن عليك وينبغي التطبيق هذا استخدام أو تنصيب
وشروط أحأكام له يكون قد الفرعي الموقع فإن التطبيق، هذا خلل ذلك) من خلفا أو شقيقة" للشركة "شركة إلى ينتمي
الفرعي. الموقع بهذا خاصة تكون والتي به، خاصة

بين التفاق مجمل معا تشكل الموقع هذا على منشورة إضافية شروط وأية هذه الستخدام وأحأكام ·         شروط
الموقع. لهذا باستخدامك يتعلق فيما وبينك الشركة

بنك قبل من أو قبلك من إنهاؤها يتم حأتى سارية وتظل للتطبيق، تنزيلك عند والحأكام الشروط هذه سريان ·         يبدأ
وجميع التطبيق حأذفا طريق عن والحأكام الشروط إنهاءا الفقرة. يمكنك هذه في عليه المنصوص النحو على مسقط
عن توقفت إذا إخطار تقديم دون وقت أي في والحأكام الشروط هذه إنهاءا مسقط لبنك النقال. يجوز جهازك من نسخه
والحأكام الشروط هذه فإن ذلك، على المطلق. وعلوة لتقديره وفقا به القيام مسقط لبنك يمكن والذي التطبيق، دعم

الوثيقة. هذه في الواردة والحأكام الشروط بمخالفة قمت إذا إخطار دون وتلقائيا فورا تنتهي

عليك (ب) ينبغي كذلك. و تنتهي والحأكام الشروط هذه بموجب لك الممنوحأة الحقوق النهاءا: (أ) جميع ·         عند
أو الحقوق من أي يقيد ل النهاءا وحأسابك. إن النقال هاتفك من التطبيق نسخ جميع وحأذفا التطبيق استخدام عن التوقف

مسقط. لبنك القانونية التعويضات

ومحتوياته التطبيق

ل المثال سبيل على ذلك في بما التطبيق، هذا في المقدمة المواد فقط. جميع الشخصي لستخدامك هو التطبيق هذا إن
والصور الجرافيك ورسوم التجارية والعلمات الخدمة وعلمات والتصاميم والشعارات النصوص جميع الحصر

وترتيبها وتحديدها والخدمات والمنتجات نوع أي من والتنزيلت والوثائق، والبرمجيات، والمعلومات، والصوات
نقل أو بيع أو تعديل أو تبادل أو توزيع لك يجوز شركاؤه. ل / أو و مسقط لبنك محفوظة طبع حأقوق هي وعرضها،

يعد للمحتوي به مصرح غير استخدام عامة. أي أغراض لي أو تجاري نشاط لي الموقع هذا من بنسخ قمت شيءا أي



المدنية والقوانين والدعاية الخصوصية وقوانين التجارية العلمات وقوانين والنشر الطيع حأقوق لقوانين مخالفة
والجنائية.

عامة أحأكام

يراه حأسبما وقت أي في الستخدام وأحأكام شروط من جزءا أي حأذفا أو تعديل أو إضافة مسقط لبنك ·         يجوز
شروط أي أو والحأكام الشروط هذه على تغييرات أية المطلق. تسري البنك تقدير وحأسب لك إنذار سابق دون مناسبا،

موافقتك على دليل تغييرات أي نشر بعد التطبيق لهذا استخدامك مواصلة نشرها. إن بمجرد التطبيق هذا على نشرها يتم
التغييرات. هذه على

آخر محتوى بأي العمل تعليق أو حأذفا أو إيقافا أو تغيير أو إضافة المطلق، لتقديره وفقا مسقط، لبنك ·         يجوز
أو المبينة الخدمات أو المنتجات ومواصفات سمات الحصر ل المثال سبيل على ذلك في بما الموقع، هذا على نشره يتم

مسؤولية. أي تحمل ودون مسبق إخطار ودون وقت أي وفي دائم، بشكل أو مؤقت بشكل الموقع، على المعروضة

الشركة أنظمة وصحة وسلمة أمن أن لضمان اللزمة لخطوات كافة اتخاذ في بحقه مسقط بنك ·         يحتفظ
يتخذ قد مسقط بنك فإن الغاية، لهذه الوصول أجل جيد. ومن بشكل محمي ويظل يكون ومستخدميها عملئها ومصالح

تقدمها. التي الوامر وصلحأية صحة من والتأكد للتحقق خطوات عدة

أخرى حأقوق

أي ذلك في بما ذلك، خلفا أو اللكتروني البريد طريق عن التطبيق إلى بإرسالها تقوم مواد أو مراسلة ·         أي
سرية. غير أنها على مسقط بنك معها سيتعامل ذلك شابه ما أو اقتراحأات أو أسئلة أو بيانات أو تعليقات

أداءاها أو ترخيصها أو كشفها أو نسخها أو تغييرها أو بثها أو ملكيتها ادعاءا يجوز التطبيق لهذا مقدمة مواد ·         أي
العالم، في مكان أي في المطلق، لتقديره وفقا مسقط، بنك قبل من استخدامها أو نقلها أو بيعها أو إعلنها أو نشرها أو

مناسبا. مسقط بنك يراه غرض ولي إعلم وسيلة أي طريق وعن

التطبيق) لرسال على (المقدمة الهواتف وأرقام اللكتروني البريد معرفات باستخدام مسقط بنك ·         سيستخدم
خدمة لتحسين التطبيق على الجديدة والتحسينات للعروض والدعاية بالوامر، الخاصة بالتنبيهات الصلة ذات المعلومات

الزبائن. وراحأة وخبرة

منه جزءا أي أو السباب من سبب لي التطبيق هذا على للمستخدم دخول أي رفض بحق مسقط بنك ·         يحتفظ
أو أخطاءا أو أفعال مسؤولية يتحمل ل فإنه وبالتالي لمستخدميه، وسيطة خدمة فقط يقدم مسقط بنك إنذار. إن سابق دون

المذكورة / الخدمات المنتجات من لي بالنسبة محتوى لي إهمال أو غش أو مخالفات أو ضمانات أو تعهدات أو إغفال



ونفقات نوع، أي من مباشرة غير أو مباشرة أضرار الحصر، ل المثال سبيل على عليه، يترتب قد والذي التطبيق في
عنه. تنشأ منازعات أو مطالبات أو شخصية وإصابات وخسائر

زيادة إلغاءا أو تأخير أي حأدوث حأال في أموال أي برد يقوم ولن مسؤولية، أية وشركاؤه مسقط بنك يتحمل ·         ل
نفقات أي مسؤولية يتحمل ول المباشرة سيطرته عن خارجة أخرى أسباب لي أو قاهرة قوة أو إضراب أو حأجز

بنك تعويض على وافقت السلطة. لقد أعمال أو الحكومية العمال بسبب أو توجيه إعادة أو تأخير أو إغفال أو إضافية،
سبيل على ذلك في بما وضد، من لهم والمتنازل وخلفاءا الزميلة وشركاته ومدراءاه ومندوبيه وموظفيه ومسئوليه مسقط
أو الحأكام أو الجراءاات أو المطالبات أو القصور أوجه أو المطلوبات أو الضرار أو الخسائر جميع الحصر، ل المثال

إساءاة أو باستخدامك المتعلقة أو عن الناشئة المعقولة، المحاماة أتعاب ذلك في بما نوع، أي من نفقات أي أو النزاعات
أو مسؤولية أية يتحمل ل مسقط بنك أن على توافق فإنك ذلك، على التفاق. وعلوة لهذا مخالفتك أو للتطبيق استخدامك

التطبيق. هذا خلل من يتيحه أو يقدمه الذي المحتوى عن تبعة

متنوعة أحأكام

فإنه السارية، القوانين بموجب وذلك التفاقية هذه أحأكام من حأكم أي تطبيق قابلية عدم أو قانونية عدم ثبت ·         إذا
بهذه الخرى الحأكام جميع وتظل الصلي الحكم أثر من ممكن قدر أكبر تحقيق أجل من الحكم من تبقى ما تعديل يتم

التطبيق. واجبة التفاقية

سياسة أو الشروط هذه يخص فيما تنشأ التي عمان. النزاعات سلطنة لقوانين وفقا وتفسر الشروط هذه ·         تخضع
عمان. سلطنة لمحاكم الحصري القضائي للختصاص تخضع الخصوصية

أنه توافق للمحتوى. إنك استخدامك بخصوص وبينك مسقط بنك بين والتفاق التفاهم مجمل الشروط هذه ·         تمثل
هذه في صراحأة ذلك يذكر لم ما طرفا أي قبل من تفاهم أو إقرار أو بيان أو ضمان أي بشأن تعويض أي لك يكون لن

الشروط.


