
A Notes:

• The authorized employees who were named to sign on behalf of the ministry or the government unit are 
required to attend the concerned bank branch with their identification documents (ID/passport) to sign the 
account opening documents before the branch’s concerned employees, and the branch can delegate one 
or more employees to the ministry or the government unit to obtain the signatures of those authorized 
signatories, verify their identities, and get copies of their identification documents, after obtaining the 
ministry’s approval or government unit’s approval thereon.

• The Bank will obtain the signatures of the employees of the ministry or the government unit (requesting 
to open the account) who are authorized to manage the account on this form or any other forms or 
documents, and the branch will keep copies of the supporting documents of the authorized signatory 
employees along with the account opening documents.

• The ministry or the government unit shall commit to provide the Bank with copies of the supporting 
documents for the authorized signatory employees at each renewal of those documents or when they are 
replaced as a result of damage or loss, as long as the aforementioned employees are still authorized to sign 
on behalf of the ministry or the government unit.

B Restrictions on Account Management:

• The ministry or the government unit shall commit to adequately specify the restrictions on account 
management (if any) to prevent the delegated authorities from going beyond their powers and to reduce 
the chances of unintended errors to the minimum possible.

• Restrictions on account management (if any) must be included in Form No. (1) related to banks, attached 
to Financial Circular no. (3/2004) referred to above, or to a letter signed by the competent minister or head 
of the concerned government unit.

• Shall be written on this application form clearly, provided that the restrictions on account management are 
specified and adequately defined. The restrictions on account management set by the Ministry of Finance, 
if any, have priority in application over any other restrictions that any other ministry or government units 
may place requesting the opening of this account; and the Bank shall be committed, in both cases, to 
restrictions imposed on account management, provided that those restrictions are practical, clear and 
enforceable.

• Employees shall not be entitled to manage the account on behalf of the ministry or the government unit 
or to lift the restrictions imposed on account management. The restrictions imposed on the account 
management shall be lifted at the request of the competent minister or head of the government unit 
that owns the account, provided that a prior written approval of the Ministry of Finance is required to lift 
such restrictions in accordance with the provisions of Article (1) of the Financial Circular no. (8/1983) as 
amended by the Financial Circular No. (3/2004) referred to above.

• The ministry or the government unit may not request the Bank to amend any of the conditions on which 
the account was opened unless after obtaining a prior written approval from the Ministry of Finance, in 
accordance with Article (1) of the Financial Circular no. (8/1983) as amended by Circular no. (3/2004).

C General conditions for opening, transferring and closing government accounts:

1 The ministry or the government unit shall commit to provide the Bank, as attached to this request, with the 
Account opening request Form (Form No. “1”) attached to the Financial Circular no. 3/2004 issued by the 
Ministry of Finance on November 7, 2004, provided that the Form is duly filled out and approved by the 
signature of His Excellency the Minister of Finance or whoever he delegates. 

2 The Bank shall fill out the Account opening notification Form (Form No. 2, banks) attached to the Financial 
Circular no. (3/2004) referred to above and send it to the Ministry of Finance after opening the account 
in accordance with the referred Financial Circular and paragraph (2) of the Central Bank of Oman Circular 
about opening governmental accounts at commercial banks, issued under no. (TM/QBT/BT/4711/2003) 
dated 21 October 2003.

3 The ministry or the government unit that is not required to submit to the Bank the application form (Form 
no. 1, banks) attached to Financial Circular no. (3/2004) must submit, instead, to the concerned bank 
branch, a letter from the Ministry of Finance stating that the Financial Circular no. (8/1983) as amended 
by the Financial Circular no. (3/2004) is not consistent with the rules of opening governmental accounts at 
banks, before opening the account. Submitting the aforementioned letter is a prerequisite for opening the 
account, in accordance with the requirements of Paragraph (4) of the Central Bank of Oman’s Circular on 
opening governmental accounts at commercial banks, issued under no. (TM/QBT/BT/4711/2003) dated 21 
October 2003.

4 Under no circumstances may the ministry or the government unit holding the account, make an overdraft 
or request the Bank to allow it to overdraft in accordance with the provisions of Article (8) of the Financial 
Circular no. (8/1983) dated August 9, 1983.

 The ministry or the government unit - in case of opening the account for the purpose of depositing 
proceeds from government revenues - may not withdraw from the account, and the ministry or government 
unit shall be committed to supply the proceeds to the Ministry of Finance in accordance with the provisions 
of Article (25) of the Regulation of Government Revenue and Expenditure Control, and Article (11) of the 
Financial Circular no. (8/1983) as amended by Circular no. (3/2004).

5 The ministry or the government unit may, upon a prior request, submit to the Bank the transfer its open 
account at any of the Bank’s branches, and transfer it in that form to another branch of the Bank with the 
same conditions specified for account management before transferring it. The ministry or the government 
unit shall be committed to notify the Ministry of Finance of this transfer, and it is committed to confirm 
that notification in writing to the Bank within one month from the date of transferring the account from 
one branch to another.

6 If the ministry or the government unit decides to clear and permanently close its account with the Bank 
and transfer its credit balance (if any) to another bank, it must submit to the Bank a No Objection Letter 
issued by the Ministry of Finance to close the account and transfer its credit balance to another bank. The 
Bank will not transfer the credit balance of the account of the ministry or the government unit to another 
bank unless the ministry or the government unit submits to the Bank an evidence of opening an account 
in its name with the other bank and provide the Bank with the number of that account and any other data 
that the Bank may require by a letter to be issued from the new bank. The request to close the account and 
transfer its credit balance to another bank shall be made by the authorized signatories who manage the 
account, according to the records of the bank.

7 If the account of the ministry or the government unit with the Bank does not have a credit balance and 
it was decided to have it permanently closed, a request should be submitted to that effect to the Bank, 
signed by the authorized signatory employees, according to the bank’s records. The ministry or the 
government unit shall commit to inform the Ministry of Finance of closing the account in accordance with 
the provisions of Article (12) of the Financial Circular no. (8/1983) as amended by the Financial Circular 
no. 3/2004, and shall confirm same to the Bank within one month from the date of closing the account 
with the Bank. The Bank will not open the closed account again in the name of the same ministry or 
the government unit until after fulfilling the requirements of opening a new account in accordance with 
the agreement’s requirements or with any amendments that may occur to the procedures for opening 
government accounts with commercial banks. The Bank will not accept any responsibility for any banking 
transactions after lapse of six months from closing the account in accordance with Article (414) of the 
Commercial Law issued by Royal Decree No. (55/1990) as amended, without prejudice to the Bank’s right 
to request the ministry or the government unit to pay any fees or obligations that may have accrued on the 
account before closing it. The ministry or governmental unit shall receive the account statement for the 
final liquidation of the account from the branch of the bank they deal with within a week from the date of 
closing the account.

8 In all cases, and while the ministry or government unit exercises its right to clear or close the account 
opened in its name with the Bank in accordance with the provisions of paragraphs (6) and (7) of the General 
Conditions for opening, transferring and closing government accounts, it shall be committed to follow the 
procedures stipulated in Article (5) of the Financial Circular No. (8/1983) as amended by Circular (3/2004) 
and notify the Ministry of Finance within one month at most from the closing date.

9 For the purposes of communicating notices, account statements, or correspondences related to various 
account operations, the address of the ministry or the government unit shall be the address stated in the 
account opening documents or any other document that the ministry or the government unit may notify 
the Bank of in writing, provided that change of address notification is signed by the authorized signatory 
employees who manage the account according to the bank’s records.

مالحظـــــات: أ  

يشــترط حضــور الموظفيــن المفوضيــن الذيــن تمــت تســميتهم بالتوقيــع نيابــة عــن الــوزارة أو الوحــدة الحكومية   •
ــة الشــخصية/ جــواز الســفر( للتوقيــع علــى  ــة )البطاق ــرع البنــك المعنــي ومعهــم مســتنداتهم الثبوتي ــى ف إل
مســتندات فتــح الحســاب أمــام الموظفيــن المختصيــن بالفــرع  ويمكــن للفــرع نــدب موظــف أو أكثــر لالنتقــال 
إلــى الــوزارة أو الوحــدة الحكوميــة للحصــول علــى توقيعــات المفوضييــن بالتوقيــع والتثبــت مــن شــخصياتهم 
ــوزارة أو الوحــدة الحكوميــة  والحصــول علــى صــور مــن مســتنداتهم الثبوتيــة، بعــد الحصــول علــى موافقــة ال

علــى ذلــك.

ســيقوم البنــك بالحصــول علــى توقيعــات موظفــي الــوزارة أو الوحــدة الحكوميــة )طالبــة فتــح الحســاب(   •
المفوضيــن بــإدارة الحســاب علــى هــذه االســتمارة أو أي اســتمارات أو مســتندات أخــرى، كمــا ســيحتفظ الفــرع 

بصــور المســتندات الثبوتيــة الخاصــة بالموظفيــن المفوضيــن بالتوقيــع ضمــن مســتندات فتــح الحســاب.

ــد البنــك بصــور مــن المســتندات الثبوتيــة للموظفيــن المفوضيــن  ــوزارة أو الوحــدة الحكوميــة بتزوي تلتــزم ال  •
بالتوقيــع عنــد كل تجديــد لتلــك المســتندات أو عنــد اســتبدالها نتيجــة التلــف أو الفقــدان، طالمــا اســتمر 

المذكــورون بالتوقيــع نيابــة عــن الــوزارة أو الوحــدة الحكوميــة.

القيود على إدارة الحساب: ب 

تلتــزم الــوزارة أو الوحــدة الحكوميــة بتحديــد القيــود علــى إدارة الحســاب )إن وجــدت( تحديــدًا وافيــً بمــا يمنــع   •
تجــاوز الصالحيــات المفوضــة ويقلــل مــن احتمــاالت األخطــاء غيــر المقصــودة إلــى أدنــى حــد ممكــن.

القيــود علــى إدارة الحســاب )إن وجــدت( يجــب تضمينهــا فــي النمــوذج رقــم )1 بنــوك( المرفــق بالمنشــور المالــي    •
رقــم )2004/3م( المشــار إليــه آنفــا، أو برســالة موقعــة مــن الوزيــر المختــص أو رئيــس الوحــدة الحكوميــة 

المعنيــة.

تدوينهــا علــى هــذه االســتمارة بصــورة واضحــة علــى أن يتــم تحديــد القيــود علــى إدارة الحســاب تحديــدًا وافيــً.   •
ــة  ــة فــي التطبيــق  علــى أي ــة، إن وجــدت، لهــا األولوي إن القيــود علــى إدارة الحســاب والتــي تضعهــا وزارة المالي
قيــود أخــرى قــد تضعهــا الــوزارة أو الوحــدة الحكوميــة طالبــة فتــح الحســاب، وهــذا يلــزم البنــك فــي كال الحالتيــن 

بالقيــود المفروضــة علــى إدارة الحســاب علــى أن تكــون تلــك القيــود عمليــة وواضحــة وقابلــة للتنفيــذ.

ــى  ــود المفروضــة عل ــع القي ــة أو رف ــوزارة أو الوحــدة الحكومي ــة عــن ال ــإدارة الحســاب نياب ــن ب ال يحــق للموظفي  •
إدارة الحســاب، يتــم رفــع القيــود المفروضــة علــى إدارة الحســاب بطلــب مــن الوزيــر المختــص أو رئيــس الوحــدة 
الحكوميــة صاحبــة الحســاب شــريطة الحصــول علــى موافقــة وزارة الماليــة المســبقة علــى رفــع تلــك القيــود 
كتابيــً وفقــً ألحــكام المــادة )1( مــن المنشــور المالــي رقــم )1983/8م( المعــدل بالمنشــور المالــي رقــم 

)2004/3م( المشــار إليــه آنفــا.

ال يجــوز للــوزارة أو الوحــدة الحكوميــة أن تقتــرح علــى البنــك أو تطلــب منــه تعديــل أي مــن الشــروط التــي تــم   •
علــى أساســها فتــح الحســاب اإل بعــد الحصــول علــى الموافقــة الكتابيــة المســبقة مــن وزارة الماليــة، وفقــً لنــص 

المــادة )1( مــن المنشــور المالــي رقــم )1983/8م( المعــدل بالمنشــور رقــم )2004/3م(.

الشروط العامة لفتح وتحويل وإغالق الحسابات الحكومية: ج 

تلتــزم الــوزارة أو الوحــدة الحكوميــة بتزويــد البنــك رفــق هــذا الطلــب باســتمارة طلــب فتــح الحســاب )النمــوذج   1
رقــم »1«( المرفــق بالمنشــور المالــي رقــم )2004/3م( الصــادر عــن وزارة الماليــة بتاريــخ 7 نوفمبــر 2004م علــى أن 

تكــون االســتمارة معبــأه حســب األصــول ومعتمــدة بتوقيــع معالــي وزيــر الماليــة أو مــن يفوضــه فــي ذلــك.

ســيقوم البنــك بتعبئــة اســتمارة إخطــار فتــح حســاب ) نمــوذج رقــم 2 بنــوك( المرفقــة بالمنشــور المالــي رقــم   2
)2004/3م( المشــار إليــه أعــاله وإرســالها إلــى وزارة الماليــة بعــد فتــح الحســاب وذلــك وفقــً لمقتضيــات المنشــور 
المالــي المشــار إليــه والفقــرة )2( مــن تعميــم البنــك المركــزي العمانــي حــول فتــح الحســابات الحكوميــة لــدى 
البنــوك التجاريــة الصــادر بالرقــم )ت م/ ق ب ت / ب ت/ 2003/4711م( بتاريــخ 25 شــعبان 1424هـــ الموافــق 21 أكتوبر 

2003م .

ــم االســتمارة ) النمــوذج رقــم 1 بنــوك(  ــة التــي ال يتطلــب منهــا تقدي ــوزارة أو الوحــدة الحكومي يتعيــن علــى ال  3
المرفقــة بالمنشــور المالــي رقــم )2004/3م( إلــى البنــك أن تقــدم بــدال عــن ذلــك إلــى فــرع البنــك المعنــي 
رســالة مــن وزارة الماليــة تفيــد بعــدم انطبــاق المنشــور المالــي رقــم )1983/8 م( والمعــدل بالمنشــور المالــي 
)2004/3م( بقواعــد فتــح الحســابات الحكوميــة لــدى البنــوك وذلــك قبــل فتــح الحســاب . إن تقديــم الرســالة 
المشــار إليهــا شــرطا مســبقا لفتــح الحســاب وذلــك وفقــا لمقتضيــات الفقــرة )4( مــن تعميــم البنــك المركــزي 
العمانــي حــول فتــح الحســابات الحكوميــة لــدى البنــوك التجاريــة الصــادر بالرقــم ) ت م / ق ب ت / ب ت/ 4711/ 

2003م( بتاريــخ 25 شــعبان 1424ه الموافــق 21 أكتوبــر 2003م .

ال يجــوز بــأي حــال مــن األحــوال قيــام الــوزارة أو الوحــدة الحكوميــة صاحبــة الحســاب بالســحب علــى المكشــوف أو   4
الطلــب إل البنــك بالســماح لهــا بالســحب علــى المكشــوف وفقــا لمتقضيــات المــاده )8( مــن المنشــور المالــي 

)8/ 1983م( بتاريــخ 9 اغســطس 1983م .

اإليــرادات  المتحصــالت مــن  ايــداع  لغــرض  الحســاب  فتــح  فــي حالــة  الحكوميــة-  الوحــدة  أو  للــوزارة  يجــوز  ال   
الحكوميــة- الســحب مــن الحســاب وتلــزم الــوزارة أو الوحــدة الحكوميــة بتوريــد المتحصــالت إلــى وزارة الماليــة 
ــة والمــادة )11( مــن المنشــور  ــات الحكومي ــردات والنفق ــى اإلي ــة عل ــا ألحــكام المــادة)25( مــن الئحــة الرقاب وفق

رقــم )2004/3م(. بالمنشــور  المعــدل  رقــم )8/ 1983م(  المالــي 

يجــوز للــوزارة أو الوحــدة الحكوميــة وبنــاء علــى طلــب مســبق أن تقــدم إلــى البنــك نقــل حســابها المفتــوح لــدى   5
أي فــرع مــن فــروع البنــك وتحويلــة بهيئتــه تلــك إلــى فــرع آخــر للبنــك بــذات الشــروط المحــددة إلدارة الحســاب قبــل 
تحويلــه. تلتــزم الــوزارة أو الوحــدة الحكوميــة بإخطــار وزارة الماليــة بهــذا التحويــل وتلتــزم بتأكيــد ذلــك اإلخطــار 

كتابــًة للبنــك خــالل شــهر واحــد مــن تاريــخ تحويــل الحســاب مــن فــرع آلخــر.

إذا مــا قــررت الــوزارة أو الوحــدة الحكوميــة تصفيــة وإغــالق حســابها لــدى البنــك نهائيــً وتحويــل رصيدهــا الدائــن   6
)إن وجــد( إلــى بنــك آخــر، عليهــا بــأن تقــدم للبنــك رســالة صــادرة عــن وزارة الماليــة بعــدم الممانعــه مــن إغــالق 
وتصفيــة الحســاب وتحويــل رصيــده الدائــن إلــى البنــك اآلخــر. لــن يقــوم البنــك بتحويــل الرصيــد الدائــن لحســاب 
ــوزارة أو الوحــدة الحكوميــة إلــى البنــك مــا يفيــد  ــوزاة أو الوحــدة الحكوميــة إلــى بنــك آخــر دون أن تقــدم ال ال
فتــح حســاب بإســمها لــدى البنــك اآلخــر وتزويــد البنــك برقــم ذلــك الحســاب وأيــة بيانــات أخــرى قــد يطلبهــا البنــك 
بموجــب رســالة مــن البنــك الجديــد. يجــب أن يــودع طلــب إغــالق الحســاب وتحويــل رصيــده الدائــن إلــى البنــك اآلخــر 

مــن قبــل الموظفــون المفوضــون بــإدارة الحســاب حســب ســجالت البنــك.

ــررت إغــالق الحســاب بصــورة  ــً وق ــدًا دائن ــدى البنــك رصي ــة  ل ــوزارة أو الوحــدة الحكومي ــم يكــن لحســاب ال إذا ل  7
نهائيــة فــإن عليهــا تقديــم طلــب بذلــك المعنــى إلــى البنــك موقــع مــن قبــل الموظفيــن المفوضيــن بالتوقيــع 
حســب ســجالت البنــك. وتلتــزم الــوزارة أو الوحــدة الحكوميــة بإفــادة وزارة الماليــة بإغــالق الحســاب وفقــً ألحــكام 
المــادة )12( مــن المنشــور المالــي رقــم )1983/8م( المعــدل بالمنشــور المالــي رقــم )2004/3م( وتأكيــد ذلــك 
للبنــك خــالل شــهر واحــد مــن تاريــخ إغــالق الحســاب لــدى البنــك. لــن يقــوم البنــك بفتــح الحســاب الــذي يتــم إغالقــه 
مــرة أخــرى بإســم  ذات الــوزارة أو الوحــدة الحكوميــة إال بعــد اســتيفاء مقتضيــات فتــح حســاب جديــد وفقــً لمــا 
هــو مطلــوب بموجــب االتفاقيــة أو أيــة تعديــالت قــد تطــرأ علــى إجــراءات فتــح الحســابات الحكوميــة لــدى البنــوك 
التجاريــة. لــن يقبــل البنــك أيــة مســؤولية عــن أيــة تعامــالت مصرفيــة بعــد مضــي ســتة أشــهر مــن إغــالق الحســاب 
وفقــً لنــص المــادة )414( مــن قانــون التجــارة الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم )1990/55م( وتعديالتــه دون أن 
ــة رســوم أو إلتزامــات قــد ترتبــت  ــوزارة أو الوحــدة الحكوميــة بســداد أي يخــل ذلــك بحــق البنــك فــي مطالبــة ال
علــى الحســاب قبــل إغالقــه. وعلــى الــوزارة أوالوحــدة الحكوميــة اســتالم كشــف حســاب التصفيــة النهائيــة 

للحســاب مــن فــرع البنــك الــذي تتعامــل معــه خــالل أســبوع مــن تاريــخ إغــالق الحســاب.

فــي جميــع األحــوال، وعنــد ممارســة الــوزارة أو الوحــدة الحكوميــة لحقهــا فــي تصفيــة أو إغــالق الحســاب المفتــوح   8
بإســمها لــدى البنــك وفقهــا ألحــكام الفقرتيــن )6( و)7( مــن الشــروط العامــة لفتــح وتحويــل وأغــالق الحســابات 
الحكوميــة، فإنهــا تلتــزم باتبــاع اإلجــراءات المنصــوص عليهــا فــي المــادة )5( مــن المنشــور المالــي رقــم 

ــالق. ــخ اإلغ ــر مــن تاري ــى األكث ــالل شــهر عل ــة خ )1983/8م( المعــدل بالمنشــور )2004/3م( وإخطــار وزارة المالي

ألغــراض توصيــل اإلشــعارات أو كشــوفات الحســاب أو المخاطبــات ذات الصلــة بعمليــات الحســاب المختلفــة،   9
يكــون عنــوان الــوزارة أو الوحــدة الحكوميــة هــو العنــوان الــذي ورد فــي مســتندات فتــح الحســاب أو أي مســتند 
آخــر قــد تخطــر بــه الــوزارة أو الوحــدة الحكوميــة البنــك كتابــًة بــه، علــى أن يكــون األخطــار بتغييــر العنــوان موقــع 

مــن الموظفيــن المفوضيــن بــإدارة الحســاب حســب ســجالت البنــك.

اتفاقية فتح حساب حكومي
GOVERNMENT ACCOUNT OPENING AGREEMENT



10 All statements of account and correspondences issued by the Bank and sent by mail shall be deemed to 
have been sent in a valid form on the day following its sending date or the day on which it was deposited 
in the designated office of the ministry or the government unit (if any). The date mentioned on the copies 
of these statements, correspondences, or mailing lists is considered the date on which they are expected to 
reach the ministry or the government unit.

11 Supporting & required documents to register in Banking Services through the internet are:

 • A letter from the Ministry of Finance.

 •  A letter from the concerned ministry to obtain Banking Services through the internet with specifying 
the authorized users.

C Conditions of Managing Government Accounts:

1 Issuance of checks or transfer or deposit orders for the account opened in the name of the ministry or the 
government unit shall be with at least two approved signatures in accordance with Form no. “1”, banks, 
attached to the Financial Circular no. (3/2004).

2 The competent authorities in the ministry or the government unit shall commit to compare their records 
with the Bank’s records once at the end of each month. During the comparison, they must verify that all 
amounts that have been deposited into their accounts with the Bank and that all withdrawals and transfers 
made by the ministry or the government unit during the month have been made; and it should inform the 
personnel authorized to manage the account, according to the bank’s records, of any discrepancies in the 
account entries, in compliance with Article (34) of the Decree no. (47/1998) promulgating the Financial 
Law, and paragraph (3) below. Such notices and statements addressed to the Bank must be properly signed.

3 The ministry or the government unit shall periodically receive a statement of every account it opened 
with the Bank, and the ministry or the government unit shall commit to review the account statement and 
express any objection to any of its items and restrictions in writing within thirty (30) days from the date 
of issuing that statement, notification or communication. In case no objection or delay in expressing the 
objection is there, and if any losses have been resulted thereof, the ministry or the government unit shall 
bear those losses, and the Bank shall not be responsible for any loss that may be incurred by the ministry 
or the government unit as a result of not notifying the Bank of their objection to the items or to the 
restrictions of its account(s) with the Bank.

 In accordance with the foregoing, such notices shall be signed by the authorized personnel who manage 
the account, as per the Bank’s records. The concerned ministry or government unit shall commit to 
communicate with the branch in which it maintains its account in the first week of every month to receive 
its account statements, provided that the statement is received and signed by one of the authorized 
employees who manage the account or by any other employee affiliated with the ministry or the 
government unit holder of the account, provided that the authorized employee is one of the employees 
who are authorized to manage the account, according to the bank’s records, and to receive the account 
statements from the branch.

4 The Bank shall impose interest on the credit balances of the current accounts of the ministry or the 
government unit, in accordance with the bank interest rate, at a rate of (% ) as the case may be in the 
banking market or as may be determined by the controlling authorities, and the Bank shall have the right 
to amend this percentage as the case may be in the banking market or as specified by the regulatory 
authorities.

5 All receipts of deposited, calculated and transferred amounts to and from the account of the ministry 
or the government unit must be signed and stamped by one or more authorized signatory employees in 
the Bank, and duly stamped, and the Bank shall not be responsible for a receipt of withdrawal, deposit or 
transfer that does not bear a stamp and signature(s) of its authorized employee(s).

6 The Bank shall issue a checkbook/checkbooks for the account upon request, after completing the account 
opening procedures, provided that the request is signed by the authorized signatory personnel according 
to the bank’s records. The Bank shall deliver the checkbook(s) to the employees authorized to manage the 
account or to any other authorized to receive on their behalf. The receipt of checkbook(s) by the employees 
authorized to manage the account, whether delivered to them collectively or to any of them individually 
or to any authorized person or persons, is considered as an acknowledgment that the checkbook(s) have 
been delivered in full, and the recipient(s) must count the checks and make sure that they are complete, 
serialized and regularly numbered before leaving the Bank. The Bank shall not accept any responsibility for 
any checks that may subsequently be lost and illegally exploited unless the Bank is notified of the loss of 
such check(s) in writing and the letter should be signed by the authorized signatories, provided that such 
letter is delivered before cashing such lost or stolen check(s).

7 The responsibility of keeping checkbooks that have been delivered to the ministry or the government unit 
at all times in a safe place shall be upon the concerned ministry or government unit, and it must notify the 
Bank immediately in case of any loss or theft of any check or checkbook. The ministry or the government 
unit bears all direct and consequential losses resulting from such loss or theft, whether in whole or in part, 
due to the ministry’s negligence or the government unit’s or due to failure to exercise the due diligence by 
them.

8 The Bank reserves the right to claim any fees due to the ministry or the government unit in case of failure 
to maintain the minimum balance required for the account(s); the Bank also reserves the right to deduct 
such fees from any other account(s) held by the ministry or the government unit; it also reserves the right 
to amend such fees from time to time as it deems reasonable.

9 If the account is not moving by withdrawal, deposit or transfer for a period of six consecutive months 
or for any other period deemed appropriate to the Bank, the account will be automatically frozen, and 
it will be included in the list of suspended (inactive) accounts as a precautionary measure taken by the 
Bank to protect the slow-moving accounts of clients from any possible manipulation. The ministry or the 
government unit holding such account will be allowed to use the account again in the usual manner upon 
receipt by the Bank of a written notification from the ministry or the government unit requesting the Bank 
to reactivate the account, provided that this notice is signed by those authorized to manage the account 
according to the bank’s records. The ministry or the government unit that have not moved its account with 
the Bank for a period of six months or more or little less as may be specified by it shall commit to contact 
the Bank to know about the account status and then cause it to move as mentioned above before issuing 
any checks drawn on it or issuing payment orders to it or making transfers from it. If the account of the 
ministry or the government unit is frozen due to being inactive, any checks, payment orders or transfers 
will not be effective until the Bank is notified to activate the account as mentioned above.

10 The ministry or the government unit shall commit to indemnify the Bank against any expenses, legal 
fees or reasonable charges that may be incurred or charged to the Bank, or that may arise directly from 
the operations of any of the accounts of the ministry or the government unit with the Bank. The Bank 
reserves the right to deduct such expenses, legal fees or charges from the account of the ministry or the 
government unit.

11 The ministry or the government unit shall commit to operate its account with the Bank in good faith and 
shall undertake that all data provided to the Bank attached to the form or those submitted from time to 
time are true and accurate. The ministry or the government unit must notify the Bank immediately of any 
data or circumstances that may make any information previously submitted to the Bank inaccurate or 
incorrect so that the Bank can amend its records.

12 The Bank shall apply a service fee on current accounts or any account that the ministry or the government 
unit may maintain in accordance with the service fee schedule issued to its clients and as amended from 
time to time. The Bank shall deduct such fees monthly, or after every period of time it deems appropriate, 
from the current account of the ministry or the government unit.

13 The commercial courts in the Sultanate of Oman, with their various degrees and jurisdictions, are 
competent to hear and decide on any dispute that may arise between the ministry or the government 
unit on one hand, and the Bank on the other hand, or the employees of either party in relation to account 
operations.

14 Each of the terms of the Government Account Opening Agreement is separate from the other, and the 
invalidity or unenforceability of any of these terms will not affect the rest of the terms which will remain 
valid and enforceable for the two parties of the agreement.

15 All accounts of the client with the Bank are considered as one account. The Bank shall collect from any of 
them all obligations owed by the client, including attorney fees and judicial expenses, without the need to 
notify the client or refer to him.

تعبتــر جميــع كشــوفات الحســاب والمخاطبــات التــي تصــدر عــن البنــك والتــي ترســل عــن طريــق البريــد بأنهــا قــد   10
أرســلت بصــوره صحيحــه فــي اليــوم التالــي إلرســالها أو فــي اليــوم الــذي أودعــت فيــه فــي المكتــب المخصــص 
ــات أو  ــك الكشــوفات والمخاطب ــى صــور تل ــخ المــدون عل ــر التاري ــد(. وُيعتب ــة )إن وج ــوزارة او للوحــدة الحكومي لل

ــة. ــوزارة أو الوحــدة الحكومي ــى ال ــه إل ــذي يتوقــع وصولهــا في ــخ ال ــم اإلرســال هــو التاري قوائ

المستندات المساندة والمطلوبة للتسجيل بالخدمات المصرفية عبر اإلنترنت هي:  11

رسالة وزارة المالية.  •  

•  رســالة مــن الــوزارة المختصــة للحصــول علــى الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت، مــع تحديــد المســتخدمين   
المفوضيــن. 

شروط إدارة الحسابات الحكومية: د 

يكــون إصدارالشــيكات أو  أوامــر التحويــل أو اإليــداع  بالنســبة للحســاب المفتــوح بإســم الــوزارة أو الوحــدة   1
الحكوميــة بتوقعيــن معتمديــن علــى األقــل وفقــً للنمــوذج رقــم »1«بنــوك المرفــق بالمنشــور المالــي رقــم 

)2004/3م(.

ــة كل  ــأن تقــارن قيودهــا بقيــود البنــك مــرة فــي نهاي ــوزارة أو الوحــدة الحكوميــة ب تلتــزم الجهــات المختصــة بال  2
شــهر، وعليهــا خــالل إجــراء المقارنــة أن تتحقــق مــن أن جميــع المبالــغ التــي تــم إيداعهــا بحســابها لــدى البنــك وأن 
جميــع الســحوبات والتحويــالت التــي قامــت بهــا الــوزارة أو الوحــدة الحكوميــة فــي خــالل الشــهر قــد جــرى قيدهــا، 
وعليهــا إفــادة المفوضيــن بــإدارة الحســاب، حســب ســجالت البنــك، بأيــة اختالفــات فــي قيــود الحســاب، وذلــك التزامــً 
بنــص المــادة)34( مــن المرســوم )1998/47م( بإصــدار القانــون المالــي والفقــرة )3( ادنــاه. يجــب أن توقــع مثــل هــذه 

االخطــارات واإلفــادات الموجهــه للبنــك.

ــدى البنــك، وتلتــزم  ــة كشــفً عــن كل حســاب تقــوم بفتحــه ل ــوزارة أو الوحــدة الحكوميــة بصفــة دوري تتلقــى ال  3
الــوزارة أو الوحــدة الحكوميــة بمراجعــة كشــف الحســاب وإبــداء أي اعتــراض علــى أي مــن مفرداتــه وقيــوده كتابــًة 
خــالل ثالثيــن )30( يومــً مــن تاريــخ إصــدار ذلــك الكشــف أو اإلشــعار أو المخاطبــة. وفــي حــال  عــدم إبــداء أي اعتــراض أو 
التأخــر فــي إبــداء أي اعتــراض، وإذا نتــج عــن ذلــك أيــة خســائر،  تتحمــل الــوزارة أو الوحــدة الحكوميــة تلــك الخســائر، 
وال يكــون البنــك مســؤوالً عــن أيــة خســارة قــد تلحــق  بالــوزارة أو بالوحــدة الحكوميــة نتيجــة لعــدم إخطارهــا البنــك 

باعتراضهــا علــى مفــردات وقيــود حســابها/ حســاباتها لــدى البنــك. 

وفــق مــا تقــدم، يجــب أن توقــع مثــل هــذه اإلخطــارات مــن الموظفيــن المفوضيــن  بــإدارة الحســاب حســب ســجالت   
ــه فــي  البنــك. وتلتــزم الــوزارة أو الوحــدة الحكوميــة المختصــة بمراجعــة فــرع البنــك الــذي تحتفــظ بحســابها لدي
األســبوع األول مــن كل شــهر الســتالم كشــف الحســاب الخــاص بهــا، علــى أن يســتلم الكشــف ويوقــع باالســتالم 
أحــد الموظفيــن المفوضيــن بــإدارة الحســاب أو أي موظــف آخــر يتبــع للــوزارة أو للوحــدة الحكوميــة صاحبــة 
الحســاب، علــى أن يكــون ذلــك الموظــف المفــوض مــن الموظفيــن المفوضيــن بــإدارة الحســاب، حســب ســجالت 

البنــك، وباســتالم كشــف الحســاب مــن الفــرع.

ــة للــوزارة أو الوحــدة الحكوميــة وذلــك وفقــً  ــدة علــى األرصــدة الدائنــة للحســابات الجاري يقــوم البنــك بفــرض فائ  4
لســعر الفائــدة المصرفيــة بنســبة ) %( حســب مــا يكــون عليــه الحــال  فــي الســوق المصرفيــه أو مــا قــد يتــم تحديــده 
مــن الجهــات الرقابيــة، ويحــق للبنــك تعديــل تلــك النســبة حســب مــا يكــون عليــه الحــال فــي الســوق المصرفيــة أو 

مــا قــد يتــم تحديــده مــن الجهــات الرقابيــة.

يجــب أن يتــم التوقيــع والختــم علــى كل إيصــاالت المبالــغ المودعــة والمحســوبة والمحولــة مــن وإلــى حســاب   5
الــوزارة أو الوحــدة الحكوميــة بواســطة موظــف مفــوض بالتوقيــع أو أكثــر بالبنــك، وأن تختــم حســب األصــول، ولــن 
يكــون البنــك مســؤوالً عــن إيصــال ســحب أو إيــداع أو تحويــل ال يحمــل ختمــً وتوقيعــً / تواقيــع/ موظفــه/ موظفيــه 

المفوضيــن.

يصــدر البنــك دفتــر / دفاتــر شــيكات للتعامــل فــي الحســاب عنــد الطلــب وذلــك بعــد إكمــال إجــراءات  فتــح الحســاب   6
علــى أن يوقــع الطلــب بواســطة الموظفــون المفوضــون بالتوقيــع حســب ســجالت البنــك، ويســلم البنــك الدفتــر/ 
ــر مفــوض/ مفوضــون باالســتالم  ــإدارة الحســاب او ألي شــخص أو أكث ــن ب ــن المفوضي ــر الشــيكات للموظفي دفات
ــم التســليم  ــر الشــيكات ســواء ت ــإدارة الحســاب لدفتــر/  دفات ــة عنهــم. إن اســتالم الموظفيــن المفوضيــن ب نياب
لهــم مجتمعيــن أو ألي منهــم بشــكل منفــرد أو ألي شــخص أو أكثــر آخريــن مفوضيــن منهــم، يمثــل إقــرارًا بــأن 
الدفتــر /دفاتــر الشــيكات قــد تــم تســليمه / تســليمهم كامــالً، وعلــى المســتلم / المســتلمين عــد الشــيكات 
والتأكــد مــن أنهــا مكتملــة وتحمــل أرقامــً متسلســلة ومنتظمــة قبــل مغــادرة البنــك. ال يقبــل البنــك أي 
مســؤولية عــن أيــة شــيكات قــد تفقــد بعدئــذ ويتــم اســتغاللها بطريقــة غيــر مشــروعة مــا لــم يتــم إخطــار البنــك 
بفقــدان ذلــك الشــيك أو تلــك الشــيكات كتابــًة برســاله موقعــة مــن المفوضينــن بالتوقيــع علــى أن تســلم تلــك 

الرســالة قبــل أن ُيســمح بإيقــاف صــرف ذلــك الشــيك أو تلــك الشــيكات المفقــودة أو المســروقة.

إن مســؤولية حفــظ الشــيكات ودفاترهــا التــي ســلمت للــوزارة أو الوحــدة الحكوميــة فــي كل األوقــات فــي مــكان   7
آمــن هــي مســؤولية الــوزارة أو الوحــدة الحكوميــة المعنيــة، وعليهــا إخطــار البنــك فــورًا فــي حــال فقــدان أو ســرقة 
أي شــيك أو دفتــر شــيكات. تتحمــل الــوزارة أو الوحــدة الحكوميــة كل الخســائر المباشــرة والتبعيــة الناتجــة عــن 
مثــل ذلــك الفقــدان أو تلــك الســرقة ســواء كان الفقــدان أو الســرقة قــد نجــم بشــكل كامــل أو جزئــي عــن إهمــال 

الــوزارة أو الوحــدة الحكوميــة أو بســبب الفشــل فــي بــذل العنايــة الالزمــة.

ــن  ــال العجــز ع ــي ح ــة رســوم مســتحقة ف ــة بأي ــوزارة أو الوحــدة الحكومي ــة ال ــي مطالب ــك بالحــق ف يحتفــظ البن  8
االحتفــاظ بالحــد األدنــى للرصيــد المطلــوب للحســاب / الحســابات، ويحتفــظ البنــك بالحــق فــي خصــم مثــل هــذه 
الرســوم  مــن أي حســاب/ حســابات أخــرى تحتفــظ بهــا الــوزارة أو الوحــدة الحكوميــة، كمــا يحتفــظ البنــك بحقــه 

ــراه معقــوالً. ــل هــذه الرســوم مــن وقــت آلخــر حســب مــا ي كذلــك فــي تعدي

إذا لــم يتــم تحريــك الحســاب ســحبً أو إيداعــا أو تحويــالً لمــدة ســتة أشــهر متتاليــة أو ألي مــدة أخــرى يراهــا البنــك   9
مناســبة، ســيتم تجميــد الحســاب تلقائيــً وســيدخل الحســاب ضمــن قائمــة الحســابات المجمــدة )غيــر النشــطة( 
كإجــراء احتــرازي يتخــذه البنــك لحمايــة حســابات عمالئــه بطيئــة الحركــة مــن أي تالعــب محتمــل. ســيتم الســماح 
ــد  ــاد عن ــه المعت ــى الوج ــي الحســاب مــرة أخــرى عل ــة الحســاب بالتعامــل ف ــة صاحب ــوزارة أو الوحــدة الحكومي لل
اســتالم البنــك إشــعارًا خطيــً مــن الــوزارة أو الوحــدة الحكوميــة تطلــب فيــه مــن البنــك الســماح بتحريــك الحســاب 
شــريطة أن يوقــع هــذا اإلشــعار مــن المفوضيــن بــإدارة الحســاب حســب ســجالت البنــك. تلتــزم الــوزارة أو الوحــدة 
الحكوميــة التــي التحــرك حســابها لــدى البنــك لمــدة ســتة أشــهر أو أكثــر أو مــدة أقــل قــد يقــوم بتحديدهــا باالتصــال 
بالبنــك للتأكــد مــن وضــع الحســاب ومــن ثــم تحريكــه حســب مــا تقــدم قبــل إصــدار أيــة شــيكات مســحوبة عليــه 
أو إصــدار أوامــر دفــع إليــه أو تحويــل منــه. إذا كان حســاب الــوزارة أو الوحــدة الحكوميــة مجمــدًا بســبب عــدم 
تحريكــه فــإن أيــة شــيكات أو أوامــر دفــع إليــه أو تحويــل منــه لــن تكــون نافــذة إلــى أن يتــم إشــعار البنــك للســماح 

بتحريــك الحســاب حســب مــا تقــدم.

تلتــزم الــوزارة أو الوحــدة الحكوميــة بتعويــض البنــك عــن أيــة مصاريــف أو أتعــاب قانونيــة أو رســوم معقولــة قــد   10
يتحملهــا البنــك أو يتــم تحميلهــا لــه أو قــد تنشــأ بصــورة مباشــرة عــن عمليــات أي حســاب مــن حســابات الــوزارة 
أو الوحــدة الحكوميــة لــدى البنــك. يحتفــظ البنــك بالحــق فــي خصــم مثــل هــذه المصاريــف أو األتعــاب القانونيــة أو 

الرســوم مــن حســاب الــوزارة أو الوحــدة الحكوميــة.

تلتــزم الــوزارة أو الوحــدة الحكوميــة بتشــغيل الحســاب الخــاص بهــا لــدى البنــك بحســن نيــة وتتعهــد بــأن تكــون   11
جميــع البيانــات التــي تقــدم للبنــك رفــق االســتمارة أو مــن وقــت آلخــر صحيحــه ودقيقــه، كمــا يجــب علــى الــوزارة 
أو الوحــدة الحكوميــة إخطــار البنــك فــورًا بأيــة بيانــات أو ظــروف قــد تجعــل مــن أيــة معلومــات يكــون قــد ســبق 

تقديمهــا للبنــك غيــر دقيقــة أو غيــر صحيحــة حتــى يتمكــن البنــك مــن تعديــل ســجالته.

ــوزارة أو الوحــدة  ــة حســابات قــد تحتفــظ بهــا ال ــد رســم خدمــة علــى الحســاب الجــاري أو أي ســيقوم البنــك بتحدي  12
الحكوميــة بموجــب جــدول رســوم الخدمــات الصــادر منــه لعمالئــه وحســب مــا يتــم عليــه مــن تعديــالت مــن وقــت 
آلخــر. وســيقوم البنــك بخصــم هــذه الرســوم شــهريً، أو بعــد كل فتــرة زمنيــة يراهــا مناســبة، مــن الحســاب الجــاري 

للــوزارة أو الوحــدة الحكوميــة.

تختــص المحاكــم التجاريــة فــي ســلطنة عمــان بمختلــف درجاتهــا واختصاصاتهــا بالنظــر والبــت فــي أي نــزاع قــد   13
ينشــأ بيــن الــوزارة أو الوحــدة الحكوميــة مــن جهــة والبنــك مــن جهــة أخــرى أو مســتخدمي أي مــن الطرفيــن فيمــا 

يختــص بعمليــات الحســاب.

كل شــرط مــن شــروط اتفاقيــة فتــح الحســاب الحكومــي هــو منفصــل عــن اآلخــر، وبطــالن أو تعــذر تنفيــذ أي شــرط   14
مــن هــذه الشــروط لــن يؤثــر علــى بقيــة الشــروط التــي ســتبقى ســارية ونافــذة فــي مواجهــة طرفــي االتفاقيــة.

تعتبــر جميــع حســابات العميــل لــدى البنــك حســابً واحــدًا يســتوفي البنــك مــن أي منهــا كافــة الحقــوق التــي تترتب   15
علــى العميــل بمــا فــي ذلــك أتعــاب المحامــاة والمصروفــات القضائيــة وذلــك دون إخطــار العميــل أو الرجــوع إليــه.


