
 

 وأحكام خطة السداد السهلشروط 

 الشروط واألحكام التالية تطبق على خطة السداد السهمل.

 

هذه الشروط واألحكام سوف تطبق فيما يتعلق باألحكام النصوص الواردة في شروط وأحكام 

ة فيما سابق بطاقات االئتمان لدى البنك الوطني العماني، والتي تسود على أية شروط وأحكام

يختص بخطة السداد السهل. جميع العبارات هنا يكون لها نفس المعاني الواردة في شروط 

وأحكام بطاقة البنك الوطني العماني، إال إذا تطلب السياق غير ذلك أو تم ذكر ما يخالف ذلك 

 صراحة.

 

 عام

 

البنك الوطني )"حاملو البطاقات"( من خطة السداد السهل متوفرة لحاملى بطاقات ائتمان 

 .العماني )"البنك"(

 

الغرض من خطة السداد السهل هو تمكين حاملي البطاقات من شراء بضائع وخدمات مختارة 

مستخدمين حد االئتمان المتوفر في حساب حامل البطاقة وسداد مبلغ الشراء على أقساط شهرية 

 سهل هذه.بموجب شروط وأحكام خطة السداد المتساوية 

 

 األهلية

 

خطة السداد السهل تم عوفيرها بصورة حصرية لحامل البطاقة ما دام حساب بطاقته في 

وضعية حسنة وفقاً لهذه الشروط واألحكام. كل حامل بطاقة مؤهل تلقائياً للمشاركة في خطة 

 ويلها حالسداد السهل. المعامالت التي يقوم بها حاملو البطاقة الرئيسيون والفرعيون يمكن ت

 



 

إلى خطة سداد سهل. ولكن طلب تحويل المعاملة إلى خطة سداد سهل على النقال يمكن أن 

 يقوم بها فقط حامل البطاقة الرئيسي.

 

 الشروط واألحكام

 

 بطاقة البنك الوطني العمانيخطة السداد السهل مفتوحة لحسابات أعضاء  -1

المؤهلون لطلب خدمة السداد السهل هم فقط أعضاء البطاقة ذوو الوضعية الحسنة أو  -2

الذين ال تكون حسابات بطاقاتهم متأخرة أو مخالفة لشروط وأحكام بطاقة البنك الوطني 

العماني أو تجاوزت الحد. على عضو البطاقة تلبية المعايير األدنى للقبول التي يحددها 

عندما يقدم عضو البطاقة طلبه للبنك الوطني العماني للحصول البنك الوطني العماني 

ال تؤهل الحسابات المقفلة وحاملي على خطة السداد السهل. )خطة السداد السهل 

 (.البطاقات المخالفين

على عضو البطاقة أن يحدد في الطلب إلى البنك الوطني العماني معاملة شراء فردية  -3

)مجتمعة، شراء  "(شراء متعددشراء متعددة )""( و/أو معامالت شراء واحد)"

( واإلشارة إلى الشراء إما هي أو خليط منها، حسب ما يكون عليه  الحال(، مشتريات)

 . خطة السداد السهل الالتي يرغب عضو البطاقة في تحويلها تحت خطة السداد السهل

 تنطبق على المعامالت النقدية والمبنية على النقد.

 ر.ع. 111األدنى القابل للتحويل تحت خطة السداد السهل هو المبلغ  -4

يمكن فقط تحويل الشراء تحت خطة السداد السهل إذا كان قد تم خصمه على حساب  -5

البطاقة ولكن لم يتم تسجيله في كشف الحساب الجاري مشكالً جزءاً من الرصيد 

 لسهل.الجاري المستحق عند وقت التحويل إلى مبلغ تحت خطة السداد ا

دة معلى عضو البطاقة اختيار فترة زمنية في الطلب لسداد قيمة الشراء )المشتريات()" -6

 تحت خطة السداد السهل. "(خطة السداد السهل



أثناء مدة خطة السداد السهل، يجب سداد مبلغ خطة السداد السهل في المتوسط عن  

"(. عضو السهلالقسط الشهري لخطة السداد طريق أقساط شهرية متساوية، )"

 البطاقة ال يمكنه تغيير مدة خطة السداد السهل و/أو القسط الشهري لخطة السداد السهل.

 أخرى، على: الموافقة أو غيرها على طلب عضو البطاقة تخضع، من بين أشياء -7

 وضعية حساب بطاقة العضو -أ

 وضعية المعاملة في وقت التحويل؛ و -ب

 يراه مناسباً في كل حالة. حرية تصرف البنك الوطني العماني فيما -ت

أعاله، يتم خصم القسط الشهري كامالً في أو قبل تاريخ استحقاق  6دائماً بموجب الفقرة  -8

بدءاً من تاريخ كشف الحساب التالي مباشرة  السداد المحدد في حساب بطاقة العضو

  بعد موافقة البنك الوطني العماني على طلب عضو البطاقة.

خطة السداد السهل الشهري بالكامل في أو إخفاق في سداد أي قسط في حالة أي تأخير  -9 

أو قبل تاريخ استحقاق السداد المحدد في كشف حساب عضو البطاقة )"السداد المتأخر 

مثل هذا الخصم كما هو مطبق على المعامالت االعتيادية وفقاً لشروط للقسط"(، 

سيطبق على المبلغ المستحق  ي )"خصم تمويل"(وأحكام بطاقة البنك الوطني العمان

من قسط خطة السداد السهل الشهري. على الرغم من ذلك، وباإلضافة إلى ما ورد 

، فإن جميع المبالغ ( ثالثة أقساط متتالية أو أكثر3)في حالة تأخير سداد أعاله، 

داد السالتس تشمل كامل مستحقات أقساط خطة المستحقة بموجب خطة السداد السهل، 

السهل الشهرية والمبلغ الرئيسي غير المفوتر من خطة السداد السهل، إلى جانب خصم 

التمويل المطبق وبقية رصيد جميع المبالغ  المستحقة بموجب خطة السداد السهل تكون 

 مستحقة ومتوجبة السداد من جانب عضو البطاقة.

في أي وقت أن يلغي مشاركته  يجوز لعضو البطاقة، بموافقة البنك الوطني العماني، -11

في خطة السداد السهل أو يختار التسوية المبكرة لمبلغ خطة السداد السهل باالتصال 

 بمركز اتصاالت البنك الوطني العماني.

 

 



 

بدون المساس بأي من فقرات أو نصوص هذه الشروط واألحكام، إذا خالف عضو  -11

ك الوطني العماني أو في حالة إلغاء البطاقة أياً من نصوص شروط وأحكام بطاقة البن

ر غيحساب البطاقة، سواء كان ذلك طوعياً أو اغالق البطاقة أو إنهاء مبلغ البطاقة أو 

طوعي، ألي سبب كان، فإن جميع المستحقة بموجب خطة السداد السهل، شاملة كامل 

ة طوالمبلغ الرئيسي غير المفوتر من خ االقساط المستحقة في خطة السداد السهل،

السداد السهل، إلى جانب خصم التمويل المطبق وبقية رصيد جميع المبالغ  المستحقة 

بموجب خطة السداد السهل تكون مستحقة ومتوجبة السداد فوراً من جانب عضو 

البطاقة، ويجوز للبنك الوطني العماني، وفق ما يراه مناسباً، أن يخصم ذلك على حساب 

بطاقة البنك الوطني العماني سوف يتم تطبيقها على حيث تنطبق شروط وأحكام  البطاقة

أو الرصيد المتبقي، دون المساس بحقوق وتعويض البنك جميع األقساط المذكورة 

 .الوطني العماني بموجب شروط وأحكام بطاقة البنك الوطني العماني

خصم التمويل المعتاد المذكور في شروط وأحكام البطاقات يتوجب خصمه من جانب  -12

 بالكامل في أو قبل البنك الوطني العماني إذا لم يتم استالم قسط خطة السداد السهل

تاريخ االستحقاق المحدد في كشف الحساب. أية أقساط خطة السداد السهل غير مسددة 

في تاريخ االستحقاق المحدد في كشف الحساب يمكن رسملتها في كل تاريخ استحقاق 

كامل السداد للمبالغ المستحقة. عليه ووفقاً لشروط وتخضع لخصم التمويل المطبق حتى 

وأحكام بطاقة البنك الوطني العماني في حالة ما كان المبلغ المذكور في أي كشف 

لم يتم استالمه بالكامل، سيفرض خصم التمويل  حساب شهري هو السداد األدني المحدد

 ة السداد السهلالمطبق على الرصيد غير المسدد الذي قد يشمل القسط الشهري لخط

 أو جزء منه وفقاً لشروط وأحكام بطاقة البنك الوطني العماني.

 

 

 

 



يشكل القسط الشهري لخطة السداد السهل جزءاً من المبلغ األدني الذي يدفعه عضو  -13

البطاقة كما هو محدد في شروط وأحكام بطاقة البنك الوطني العماني المذكور كمستحق 

 في كشف حساب عضو البطاقة.

بإمكان عضو البطاقة أن يتقدم بطلب لخطة السداد السهل ألكثر من مرة ما دام هو  -14

 مؤهل لخطة السداد السهل وفقاً لهذه الشروط واألحكام.

 خطة السداد السهل صالحة فقط للمدة التي يختارها العميل. لتفادي أي شك: -15

 البنك الوطني العماني ال يوجد في هذا المحتوى ما يمكن تفسيره كالتزام على  - 1

 لتمديد خطة السداد السهل.

كام هذه الشروط واألح تغييرتعديل ويحتفظ البنك الوطني العماني بالحق في  -1

ع موقمن وقت آلخر، متى ما اعتبر ذلك مناسباً، مع إخطار مسبق بالنشر على 

)"الموقع  www.nbo.omالبنك الوطني العماني االلكتروني الموجود في 

االلكتروني"(، أو بأي طريقة أخرى تعتبر مناسبة للبنك الوطني العماني. يوافق 

أعضاء البطاقات على أن مشاركتهم في خطة السداد السهل سوف تعتبر بمثابة 

 قبول من جانبهم لهذه الشروط واألحكام )التي قد يتم تعديلها أو تغييرها(.

 

 المتعلقة بالنزاعات تخضع للقرار النهائي للبنك الوطني العماني. جميع األمور -16

 

قة ا بطرينيحتفظ البنك الوطني العماني بالحق في أن يصف أية عبارات مذكورة ه -17

وهذه الصفات في كشف الحساب ال يجب تفسيرها ضد البنك مختلفة في كشف الحساب 

 .الوطني العماني باعتبار أن لها معنى مختلفاً هنا

 

 

 

 

http://www.nbo.om/


رفض أي تاجر أو مؤسسة مالية أو شخص  ال يكون البنك الوطني العماني مسئوالً عن: -18

آخر قبول بطاقة االئتمان؛ وأية عيوب أو قصور في البضائع أو الخدمات التي يقدمها 

لك التاجر أو المؤسسة المالية أو شخص آخر. يجب عليك أن تحل أية شكوى ضد أي 

شخص آخر، وال يجوز أن تكون أية ضد أي منهم على حساب  تاجر أو مؤسسة مالية أو

 البنك الوطني العماني.

19-  

 

 خطة السداد السهل  القيام بمعاملة 

 

 خطة السداد السهل )خطة السداد السهل حيث الفائدة غير مطلوب دفعها للبنك( 0%

 

  معينون يقدمها تجار تكون متوفرة لبضائع وخدمات مختارة  %1خطة السداد السهل

 يحددهم البنك الوطني العماني من وقت آلخر.

  لبضائع وخدمات مختارة، فإن المبلغ اإلجمالي خطة السداد السهل عند الحصول على

متوجب الدفع للبنك )"السعر اإلجمالي لخطة السداد السهل"( يكون مبلغ سعر شراء 

 البضائع والخدمات.

 ر المعين، وعدد األقساط الشهرية التي البضائع والخدمات المختارة المقدمة من التاج

طة السداد خيتم سدادها والفترة الكاملة التي يتم خاللها سداد تلك األقساط الشهرية )"مدة 

"( بالنسبة لكل بضاعة وخدمة يتم تحديدها من جانب البنك من وقت آلخر السهل

 )يشار إليه فيما بعد "العرض"(. وتبليغها لحامل البطاقة تبعاً لذلك.

  قد تختلف من عرض إلى آخر.خطة السداد السهل خصومات السداد المؤجلة ومدة 

 

 

 

 



 ي فخطة السداد السهل  ، شريطة أن يكون مبلغ معاملةخطة سداد سهليصرح البنك ب

من حد االئتمان المتوفر لحامل البطاقة وأن حساب البطاقة في وضعية  %51إطار 

 إجراء المعاملة. حسنة وفقاً لهذه الشروط واألحكام عند وقت

  خطة السداد السهلإذا كان حامل البطاقة يرغب في الحصول على أي عرض بموجب، 

 على حامل البطاقة القيام بالشراء لدى التاجر المعين.

  ي ف خطة سداد سهليكون لحامل البطاقة الخيار في طلب تحويل المعاملة إلى معاملة

لق لمطبقة على العرض المعين فيما يتعخيار في نقطة البيع الخاصة بالبنك والشروط ا

 .خطة السداد السهل بخصومات السداد المؤجلة ومدة

  يتم إخطار حامل خطة سداد سهلإذا وافق البنك على تحويل المعاملة إلى معاملة ،

خطة البطاقة بخصومات السداد المؤجلة ومدة خطة السداد السهل.واألقساط الشهرية ل

 .خطة سداد سهللمعاملة إلى معاملة اتاريخ تحويل  في أول كشف حساب بعدالسداد 

  سيكون هنالك خصم يحدده البنك وفق تصرفه خطة السداد السهلفي حالة إلغاء ،

 الخاص للقيام بعملية االلغاء.

 

 


