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6666 2465الرائد في الخدمات المصرفية ا�سالمية في السلطنة

/ ) »تاريخ السريان«( بين كل من:  / تم تحرير اتفاقية الخدمات التعليمية هذه )»االتفاقية«( في تاريخ 

ميثــاق بنــك مســقط، وهــي شــركة مســجلة فــي ســلطنة عمــان، رقــم الســجل: 1145738، ولديهــا عنــوان مســجل فــي ص.ب 112، روي، ســلطنة    )1(
عمــان )المشــار إليهــا فيمــا يلــي باســم »الطــرف األول« وذلــك يشــتمل علــى الخلفــاء فــي المصلحــة والمتنــازل لهــم( وذلــك كطــرف أول؛ 

و 

، رقــم   )2(
التســجيل:  والتــي لديهــا مقــر مســجل فــي  ســلطنة 
، )المشــار إليــه فيمــا يلــي باســم »الطــرف الثانــي« أو »البائع«والتــي  ، رمــز بريــدي عمــان ، ص.ب 

تشــتمل علــى خلفائهــا فــي المصلحــة والمتنــازل لهــم.

)ويشار إلى كال من »الطرف األول« و »الطرف الثاني« بشكل منفرد بـ »الطرف« ويشار إليهما معًا بـ »الطرفان«(   

مقدمة  

حيــث أن الطــرف األول وافــق علــى الدخــول فــي هــذه االتفاقيــة لتوفيــر منفــذ خدمــات ماليــة إســالمية لزبائنــه فــي ســلطنة عمــان وفقــا لشــروط 
وأحــكام هــذه االتفاقيــة. 

وأن الطــرف الثانــي هــي واحــدة مــن المؤسســات التعليميــة الرائــدة فــي ســلطنة عمــان، تقــدم خدمــات للمجتمــع العمانــي مــن خــالل خدماتهــا 
ــز  ــن علــى الخدمــات وتعزي التعليميــة القيمــة. الهــدف مــن هــذه االتفاقيــة يعكــس إيمــان المؤسســة باألهميــة الكبيــرة لتســهيل حصــول الزبائ

ــاه.  االقتصــاد الوطنــي والتعليــم ونشــر مزاي

وأن كال الطرفــان يرغبــان فــي التعــاون فــي هــذه المبــادرة المشــتركة لتوســيع نطــاق التوعيــة للمســتهلكين فــي ســلطنة عمــان مــن خــالل 
اســتغالل نقــاط القــوة واألصــول والمــوارد المتاحــة لــدى كل طــرف وتحقيــق أقصــى اســتغالل للقنــوات. 

فقد أقر الطرفان بموافقتهما على ما يلي:  

التعاريف   -1

»االتفاقية« تعني هذه االتفاقية وأية تعديالت قد تطرأ عليها في أي وقت خطيا من قبل الطرفين.   1-1

»تاريخ السريان« يعني التاريخ الذي يوقع فيه الطرفان هذه االتفاقية.   2-1

»الترتيبات« تعني ترتيبات الخدمات التعليمية   3-1

»الزبائن« ستعني زبائن الطرف األول.   4-1

»عرض األسعار« يعني الوثيقة التي تذكر تفاصيل الخدمات التعليمية التي سيتم االستفادة منها.   5-1

التفسير   -2

في هذه االتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خالف ذلك:   1-2
اإلشارة إلى المقدمة والجداول ستعتبر إشارة إلى المقدمة والجداول بهذه االتفاقية؛   أ( 

الكلمــات التــي تشــير إلــى المفــرد ستشــمل الجمــع والعكــس بالعكــس، والكلمــات التــي تشــير إلــى جنــس معيــن ستشــمل   ب( 
الجنســين؛ 

سيتم اإلشارة إلى الفترات الزمنية وفقًا للتقويم الميالدي.   ج( 
اإلشــارة إلــى حكــم قانونــي ســتتضمن اإلشــارة إلــى األحــكام واللوائــح الصــادرة بمقتضــاه والتــي قــد تعــدل أو يتــم ســنها مــن آن إلــى   د( 

آخــر. 
تستخدم العناوين لتيسير الرجوع إليها فحسب، ولن تؤثر على تفسير هذه االتفاقية.   هـ( 

اتفاقية الترتيب لخدمات التعليم 



فترة االتفاقية   -3

تبــدأ هــذه االتفاقيــة فــي تاريــخ الســريان وتســتمر حتــى يقــوم أحــد الطرفــان أو كليهمــا باالتفــاق المشــترك بإنهــاء هــذه االتفاقيــة بمنــح   1-3
الطــرف اآلخــر إشــعار إنهــاء مدتــه ثالثــة أشــهر. 

عنــد انهــاء االتفاقيــة يقــر الطرفــان بموجــب هــذا أنــه فــي حالــة وجــود أي ســبب لمطالبــة و/أو نــزاع وفقــا ألحــكام هــذه االتفاقيــة فــإن هــذه   2-3
المطالبــات و/أو الخالفــات ســيتم حلهــا بطريقــة وديــة خــالل ثــالث أشــهر مــن تاريــخ اإلنهــاء. 

يلتزم الطرف األول بأداء المسؤوليات التالية:  -4

توفير الموارد المالية لتغطية رسوم خدمات التعليم؛   أ - 

إبالغ الزبائن بتوفر المنتجات في مركز األعمال / منفذ مبيعات الطرف الثاني.  ب - 

إصــدار الوثائــق المطلوبــة فــي الوقــت المناســب )كمــا فــي البنــد\ 6( لتأكيــد وتوفيــر الخدمــات مــن مركــز أعمــال / منفــذ مبيعــات الطــرف  ت - 
الثانــي.   

يلتزم الطرف الثاني بأداء المسؤوليات التالية:   -5

إصدار عروض األسعار باسم الطرف األول )ميثاق للصيرفة اإلسالمية - بنك مسقط( مع اإلشارة إلى اسم الزبائن.   أ- 

تقديم الخدمات الواردة في عرض األسعار المقدم للزبائن.   ب- 

توفيــر مســاحات خاصــة بالتســويق بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر االســتندات والمناضــد واألرفــف والرايــات ... وغيرهــا فــي   ج- 
مســتودعات / منافــذ المبيعــات. 

إفادة األشخاص الذين يسعون للحصول على دعم مالي بخدمات التمويل التي يقدمها الطرف األول.   د- 

وضــع شــعار الطــرف األول و/أو معلومــات المنتــج علــى موقعــه اإللكترونــي الرســمي وغيرهــا مــن  المــواد التســويقيةوفقا لمعاييــر   هـ- 
ــة الخاصــة بالطــرف األول. كمــا ينبغــي علــى الطــرف الثانــي الحصــول علــى موافقــة الطــرف األول علــى المــواد  وســمات العالمــات التجاري

التســويقية هــذه قبــل نشــرها. 

يجب أن تكون هذه الترتيبات مطبقة على جميع منافذ البيع المنتشرة في أنحاء سلطنة عمان.  و- 

إجراءات المعامالت  -6

يجــب علــى الزبــون اســتكمال بيانــات الــدورة التعليميــة وغيرهــا مــن المعلومــات األخــرى ذات الصلــة مــن المؤسســة التعليميــة ويجــب أن   أ- 
يطلــب إعــداد عــرض أســعار باســم ميثــاق للصيرفــة اإلســالمية مــن بنــك مســقط. 

* يجب أن يذكر عرض األسعار جميع التفاصيل ذات الصلة وفقا للمتطلبات المذكورة أدناه:   

التفاصيل الكاملة للبرنامج التعليمي   

السعر النهائي للحزمة التعليمية )يعتبر سعر االتفاقية النهائي مع تاريخ انتهاء الصالحية(   

يجب على الزبون أن يقدم عرض األسعار إلى فرع ميثاق للصيرفة اإلسالمية.   ب- 

بعــد الموافقــات الداخليــة وتخليــص اإلجــراءات، ســيقوم موظــف الخدمــات المصرفيــة بإرســال بريــد إلكترونــي/ تســلم أمــر الشــراء المحلــي   ج- 
)LPO( إلــى المؤسســة التعليميــة - حســب المرفــق بالملحــق )أ(. 

بعــد اســتالم أمــر الشــراء المحلــي، يجــب علــى المؤسســة حجــز أمــر الشــراء وإصدارتأكيــد القبــول والفاتــورة باســم بنــك مســقط - ميثــاق   د- 
للصيرفــة اإلســالمية مــع اإلشــارة إلــى الزبــون. ســتقوم المؤسســة التعليميــة بتســليم الفاتــورة النهائيــة وتأكيــد القبــول للزبــون ويجــب 

االحتفــاظ بنســخة منهــا لتظــل فــي ســجالت البنــك والتــي ســيتم تقديمهــا الحقــًا مــع وثائــق أخــرى. 

* أمــر الشــراء المحلــي - إصــدار وإرســال أمــر الشــراء المحلــي إلــى الطــرف الثانــي ســيعتبر تأكيــدا لتقديــم الخدمــات مــن قبــل الطــرف   
الثانــي إلــى الطــرف األول. بعــد ذلــك، ســيعمل الطــرف الثانــي بمثابــة وكيــل للطــرف األول لتوفيــر / أداء الخدمــات للزبائــن نيابــة عــن الطــرف 

األول. 

ــح الزبــون ومــن ثمــا  ســتقوم ميثــاق للصيرفــة اإلســالمية بإصــدار وثيقــة الموافقــة علــى التعليــم - )حســب المرفــق - الملحــق ب( لصال  ه- 
ســتقوم المؤسســة بإصاصــدار إشــعار التاكيــد للزبــون وفقــا لوثيقــة الموافقــة علــى التعليــم. 

يجب على المؤسسة تقدم فاتورة الخدمة / الوثيقة التعليمية الخاصة بالزبون إلى ميثاق للصيرفة اإلسالمية.  و- 

يجــب علــى الزبــون ان يقــدم إســتمارة طلــب دفــع رســوم التعليــم )حســب الملحــق ج(  عنــد بدايــة كل فصــل دراســي او بحســب تفاصيــل   ز- 
الحزمــة الدراســية المذكــورة فــي عــرض االســعار.



تفاصيل إضافية: 

وفقا ألمر الشراء المحلي، تعتبر المؤسسة وكيال لميثاق للصيرفة اإلسالمية من لبنك مسقط لتقديم / أداء الخدمات إلى الزبائن. 

بعــد اســتكمال عمليــة التوثيــق فــي مكاتــب المؤسســة، ســيتم تقديــم المســتندات التاليــة الــى فــرع ميثــاق )كمــا هــو موضــح فــي وثيقــة  أ - 
الموافقــة التعليميــة( لتنفيــذ عمليــة الدفــع للمؤسســة التعليميــة:  

فاتورة باسم ميثاق للصيرفة اإلسالمية - بنك مسقط .   

فاتورة الخدمة / الوثيقة التعليمية موقعة من قبل الزبون ومختومة حسب األصول من قبل الطرف الثاني   

ســيتم تحويــل المــال إلــى حســاب المؤسســة )وفقــًا لنظــام التحويــل المصرفــي الداخلــي خــالل 3  الــى 4 أيــام( بعــد اســتالم المســتندات  ب - 
المطلوبــة. 

مالحظة: 

تحتــاج المؤسســة لفتــح حســاب مــع ميثــاق للصيرفــة اإلســالمية مــن بنــك مســقط حيــث ســيتم تحويــل األمــوال فــورا  بعــد اســتالم الوثائــق   
المذكــورة أعــاله؛ 

ــأن لديهــم التفويــض والســلطة القانونيــة بالدخــول فــي هــذه االتفاقيــة وتنفيذهــا وأن لديهــم األهليــة ألداء االلتزامــات ذات  يقــر األطــراف ب  -7
العالقــة. 

سيقوم الطرفان بأداء التزاماتهما وتعهداتهما بموجب هذه االتفاقية مع بذل العناية الواجبة وبمنتهى حسن النية.   .8

ســيحافظ الطرفــان علــى ســرية هــذه االتفاقيــة وجميــع المعلومــات والوثائــق والبيانــات المتعلقــة بهــا ولــن يقومــا بالكشــف عــن تلــك   .9
يتــم فــي ســياق تنفيــذ األعمــال االعتياديــة.  أخــرى بخــالف مــا  أو أطــراف  ثالــث  المعلومــات ألي طــرف 

ال يجــوز التنــازل عــن هــذه االتفاقيــة و / أو أي حقــوق أو ملكيــة أو مصلحــة تتعلــق بهــا ألي طــرف ثالــث دون الحصــول علــى موافقــة خطيــة   .10
مســبقة مــن الطــرف اآلخــر. 

سيتم نقل الحقوق والمزايا المتعلقة بهذه االتفاقية إلى المتنازل له المسموح به من قبل الطرف المعني.   .11

هــذه االتفاقيــة تشــكل كامــل االتفــاق بيــن األطــراف الداخلــة فيهــا وتحــل محــل جميــع االتفاقــات والتفاهمــات والمفاوضــات والمناقشــات الســابقة   .12
بيــن األطــراف، ســواء كانــت شــفهية أو مكتوبــة، وليــس هنــاك أي ضمانــات أو بيانــات أو اتفاقــات أخــرى بيــن األطــراف فيمــا يتعلــق بموضــوع هــذه 
االتفاقيــة إال علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي هــذه االتفاقيــة علــى وجــه التحديــد. ال يجــوز إضافــة أي التــزام بــأي ملحــق أو تعديــل أو تنــازل أو 

إنهــاء لهــذه االتفاقيــة مــا لــم يكــن خطيــًا مــن ممثلــي الطرفــان وموقــع مــن قبــل المفوضيــن بالتوقيــع لــدى األطــراف التــي ســتلتزم بهــا

القوة القاهرة:  .13

لــن يكــون أيــًا مــن الطرفيــن مســؤوالً تجــاه الطــرف اآلخــر وفقــًا لهــذه االتفاقيــة إذا تــم منعــه أو تعــرض لتأخيــر فــي أداء التزاماتــه أو أعمالــه أو   .1
واجباتــه  أو تعــرض لخلــل أو حــوادث خارجــة عــن نطــاق ســيطرته بموجــب هــذه االتفاقيــة بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، اإلضرابــات 
واإلغــالق والمنازعــات الصناعيــة األخــرى )ســواء التــي تنطــوي علــى القــوى العاملــة العاملــة بمجــال الصرافــة أو أي طــرف آخــر(، أو فشــل الخدمــات 
أو شــبكة النقــل ، القضــاء والقــدر ، الحــرب ، الشــغب ، االضطرابــات المدنيــة ، اإلضــرار المتعمــد ، االمتثــال ألي قانــون أو نظــام حاكــم أو حكــم 
أو تنظيمــات أو توجيهــات أو نتيجــة لوقــوع حــوادث أو خلــل للمعــدات واآلالت أو الحرائــق ، الفيضانــات ، العواصــف أو تقصيــر المورديــن أو 

المقاوليــن مــن الباطــن وذلــك شــريطة إبــالغ الطــرف اآلخــر بمثــل هــذا الحــدث والمــدة المتوقعــة الســتمراره. 

إذا اســتمرت القــوة القاهــرة، عندئــذ يجــب علــى األطــراف المتضــررة التوصــل إلــى اتفــاق مشــترك إلنهــاء االتفاقيــة إذا بــدا أن الوضــع ســوف   .2
يســتمر ألكثــر مــن ثالثيــن )30( يومــا. 

اإلشعارات   .14

أي إشــعارات أو مخاطبــات تقــدم ضمــن نطــاق هــذه االتفاقيــة يجــب أن تكــون خطيــة.. تعتبــر اإلشــعارات مســتلمة بواســطة التلكــس أو   
الفاكــس وذلــك فــي يــوم العمــل التالــي ليــوم اإلرســال وفــي حالــة إرســالها عبــر البريــد العــادي ســتعتبر مســتلمة بعــد مــرور )3( أيــام عمــل مــن 

ــه.  ــح الخــاص بالمرســل إلي ــوان الصحي ــد العن ــد المدفــوع مســبقا وتحدي ــد أو البري ــخ وضــع اإلشــعار فــي صنــدوق البري تاري

إلى: »المؤسسة« أو »الطرف الثاني« إلى: »البنك« أو »الطرف األول« 

العنوان: العنوان:

الهاتف: الهاتف: 

الفاكس: الفاكس: 

عناية: عناية: 



تسوية المنازعات   -15

ســيتم تســوية وحــل أي نــزاع قــد ينشــأ عــن هــذه االتفاقيــة وديــا، وفــي حــال فشــل هــذا الحــل الــودي ســيتم إحالــة الموضــوع إلــى المحاكــم   
المختصــة بســلطنة عمــان.

القانون الحاكم   .16

تخضــع هــذه االتفاقيــة وتفســر  وفقــا للقوانيــن واألحــكام الســارية والمطبقــة بســلطنة عمــان وســيكون للمحاكــم المختصــة حــق النظــر فــي 
ــة.  ــق بهــذه االتفاقي ــة نزاعــات قــد تنشــأ عــن أو فيمــا يتعل ــة وتســوية أي ــة أو اإلجــراءات القانوني الدعــوى أو القضي

شرط التعويض   .17

يتعهــد الطرفــان بتعويــض الطــرف اآلخــر عــن آي خســائر يتعــرض لهــا أحــد األطــراف كنتجــة مباشــرة إلهمــال أو إخــالل الطــرف اآلخــر بــأي مــن 
مســؤولياته المذكــورة فــي هــذه االتفاقية.وإشــهادًا علــى ذلــك فقــد قــام الطرفــان بتحريــر هــذه الوثيقــة فــي التاريــخ والمــكان المذكوريــن أعــاله. 

التوقيع بالنيابة عن: 

مفوض الطرف الثاني  مفوض الطرف األول      

  

التاريخ:  التاريخ:   



الملحق - أ

أمر الشراء المحلي للخدمات التعليمية

إلى:                       التاريخ:       /         / 

               

رقم أمر الشراء المحلي:  

، فنحــن نؤكــد بموجــب هــذا  باإلشــارة إلــى عــرض األســعار الخــاص بكــم الموجــه إلينــا فــي
قبولنــا لالســتفادة مــن الخدمــات المفصلــة أدنــاه مقابــل مبلــغ وقــدره )فقــط  ر.ع ال غيــر( 

وصف الخدمة/الخدمات: 

كما هو مذكور في عرض األسعار المرفق 

يرجــى مالحظــة أن المبلــغ ســيدفع لــك وفقــا لشــروط وآليــة الدفــع المتفــق عليهــا بواســطة شــيك / تحويــل لحســابك لدينــا مقابــل 
اســتالم البنــود المحــددة أدنــاه:  

فاتورة باسم بنك مسقط - ميثاق للصيرفة اإلسالمية.   

فاتورة الخدمة / الوثيقة التعليمية الموقعة من الزبون ومختومة حسب األصول من قبل الطرف الثاني.   

إستمارة طلب دفع رسوم التعليم  

عن ميثاق للصيرفة اإلسالمية - بنك مسقط

توقيع المفوض بالتوقيع 



الملحق )ب(

وثيقة الموافقة التعليمية

التاريخ:       /        / إلى:           

األفاضل/  

اسم الفرع / 

الموضوع: وثيقة الموافقة التعليمية 

باإلشــارة إلــى الموضــوع المعنــي؛ نــود أن نعلمكــم أن البنــك ليــس لديــه مانــع مــن تقديــم / أداء الخدمــة كمــا هــو مفصــل أدنــاه إلــى 

الفاضــل / الفاضلــة 

حيــث يتــم تمويــل الخدمــات المذكــورة للزبــون المذكــور أعــاله وفقــا التفاقيــة تمويــل التعليــم مــن ميثــاق والموقعــة بيــن البنــك 

والزبــون المذكــور أعــاله. 

الرقم المرجعي: 

رقم الحساب: 

وصف الخدمة / الخدمات: 

كما هو مذكور في عرض األسعار المرفق 

سعر الخدمة :   ريال عماني

صــرف مبلــغ وقــدره  ريــال عمانــي ســيكون شــريطة 
تقديــم المســتند )المســتندات( التاليــة: 

فاتورة جميع مراحل الدفع يجب أن تكون باسم بنك مسقط - ميثاق للصيرفة اإلسالمية.   

فاتورة الخدمة / الوثيقة التعليمية الموقعة من الزبون ومختومة حسب األصول من قبل الطرف الثاني.  

إستمارة طلب دفع رسوم التعليم  

توقيع المفوض والختم  عن بنك مسقط - ميثاق للصيرفة اإلسالمية   

التوقيع اسم الزبون        

توقيع المفوض والختم عن المؤسسة التعليمية     



الملحق )ج(

طلب دفع رسوم التعليم

الستعمال المؤسسة التعليمية

إسم المؤسسة: 

ص.ب:  الرمز البريدي: 

الموقع  سلطنة عمان

تحية طيبة وبعد،،،

بهــذا نشــهد بــأن الطالــب قــد أكمــل الفصــل الدراســي رقــم )           ( حســب الخطــة التعليمــة الصــادرة مــن قبلنــا، وعليــه نطلــب منكم 

دفــع المبلــغ المســتحق للفصل الدراســي التالي.

رقم الفصل الدراسي: 

المبلغ المطلوب: 

التوقيع والختم: 

الستعمال الزبون

بهذا أوافق على سداد المبلغ الموضح أعاله وأتعهد بإكمال الفصل التالي حسب الخطة المعدة.

اسم الزبون: 

رقم الحساب: 

التاريخ: 

توقيع الزبون: 

اعتماد البنك والختم:  



 قائمة االنشطة التجارية المسجلة لصاحب المؤسسة والموافق عليها
من قبل ميثاق للصيرفة االسالمية - بنك مسقط

بعد اإلطالع ومراجعة االنشطة المسجلة في السجل التجاري رقم  
فقــد وافــق البنــك علــى االنشــطة الموضحــة أوصافهــا فــي الجــدول أدنــاه. يرجــى تزويد زبائــن البنك باألنشــطة والســلع المعتمدة.

يرجى تزويد زبائن البنك باألنشطة والسلع المعتمدة.

الخدمة المعتمدةالنشاط التجاري المعتمدالرقم


