
منتجاتنا
وخدماتنا



الخدمات 
المصرفية 

لألفراد

نحــو  مســيرتك  نشــاركك  أن  يســرنا 
لــك  نقــدم  طموحاتــك.  تحقيــق 
المنتجــات  مــن  شــاملة  مجموعــة 
لألفــراد  المصرفيــة  والخدمــات 
لمســاعدتك  خصيصــً  المصممــة 
طموحاتــك.  جميــع  تحقيــق  علــى 

ــا  ــا وخدماتن ــع منتجاتن ــث أن جمي حي
قيمنــا  مــن  ومســتوحاة  مبتكــرة 
التــي نؤمــن بهــا، ومصممــة لتناســب 
أحــدث  باســتخدام  متطلباتكــم 
التقنيــات وأقصــى مســتويات خدمــة 

العمــاء.

الحساب الجاري )القرض الحسن(
يســتند الحســاب الجــاري مــن بنــك العــز اإلســامي علــى 
مبــدأ )القــرض الحســن( الــذي يأتــي مــع ميــزات مختلفــة 
اليوميــة  المصرفيــة  معاماتــك  أداء  فــي  تســاعدك 
فــي  حســابك  فــي  أموالــك  تحفــظ  حيــث  بســهولة، 
البنــك، والــذي يلتــزم بــرد الرصيــد الموجــود فــي حســابك 
يمكنــك  وبذلــك  نقصــان  أو  زيــادة  دون  الطلــب  عنــد 
ــك إدارة  ــاء. بإمكان ــا تش ــت م ــك وق ــحب أموال ــداع او س إي
معاماتــك المصرفيــة اليوميــة دون الحاجــة للتنــازل عــن 
مبادئــك ســواء كنــت موظفــا أو صاحــب عمــل خــاص.

المزايا
توثيق سهل وسريع  •

بطاقــة خصــم ُتصــدر مجانــً فــور فتــح حســابك   •
فقــط( العمانــي  بالريــال  )الحســابات 

خدمــات مصرفيــة إلكترونيــة عبــر اإلنترنــت والهاتــف   •
النقــال والرســائل النصيــة القصيــرة مجانــً

إمكانية الحصول على دفتر الشيكات  •
متوفر بعمات مختلفة*  •

حساب التوفير )مضاربة(
»البنــك  الطرفــان  يدخــل  »المضاربــة«  مبــدأ  علــى  بنــاء 
والعميــل« فــي عقــد مضاربــة يكــون العميــل فيــه »رب 
ــك  ــوم البن ــارب«  ويق ــامي »المض ــز اإلس ــك الع ــال« وبن الم
بإســتثمار رؤوس أمــوال العمــاء ورأس مــال البنــك فــي 
ــامية  ــريعة اإلس ــكام الش ــع أح ــة م ــتثمارات متوافق اس
ضمــن وعــاء إســتثماري مشــترك. يتــم بعدهــا توزيــع االرباح 
ــابقا. ــا س ــق عليه ــص المتف ــب الحص ــن حس ــن الطرفي بي

المزايا
توثيق سهل وسريع  •

بطاقــة خصــم ُتصــدر مجانــً فــور فتــح حســابك   •
فقــط( العمانــي  بالريــال  )الحســابات 

خدمــات مصرفيــة إلكترونيــة عبــر اإلنترنــت، والهاتــف   •
النقــال والرســائل النصيــة القصيــرة مجانــً

سداد األرباح على أساس ربع سنوي  •
متوفر لمن هم دون السن القانوني  •

متوفر بعمات مختلفة*  •

* الريــال العمانــي، الــدوالر األمريكــي، واليــورو، والجنيــه األســترليني، 

وعمــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي وعمــات أجنبيــة أخــرى



الودائع االستثمارية الثابتة )المضاربة(
علــى  بحرصنــا  نعتــز  اإلســامي  العــز  بنــك  فــي  نحــن 
مــن  أموالكــم  إســتثمار  فــي  ومســاعدتكم  نموكــم 
الثابتــة )مضاربــة(. اإلســتثمارية  الودائــع  خــال حســاب 

المطلقــة  »المضاربــة  مبــدأ  علــى  منتجنــا  يســتند 
غيرالمقيــدة« ، حيــث يدخــل الطرفــان فــي عقــد مضاربــة 
يكــون العميــل فيــه »رب المــال » وبنــك العــز اإلســامي

»المضــارب« ويقــوم البنــك بإســتثمار جميــع امــوال العماء 
ــتثماري  ــاء اإلس ــي الوع ــك ف ــال البن ــى رأس م ــة ال باإلضاف
أربــاح  وبنســبة  محــددة  اســتثمارية  لفتــرة  المشــترك 
ــب  ــة حس ــاح المحقق ــع األرب ــا توزي ــم بعده ــة يت متوقع

الحصــص المتفــق عليهــا فــي العقــد.

المزايا
سداد األرباح على أساس ربع سنوي  •

فتــرات اســتثمارية مرنــة )خــال فتــرة شــهر، ثاثــة   •
أكثــر( أو  شــهر   ١٢ أشــهر،  تســعة  أشــهر،  ســتة  أشــهر، 

حد أدنى منخفض لمبلغ اإليداع )٤٠٠ ر.ع(  •
إمكانية التجديد التلقائي لمبلغ اإليداع األصلي.  •

متوفر بعمات مختلفة*  •

* الريــال العمانــي، الــدوالر األمريكــي، واليــورو، والجنيــه األســترليني، 

وعمــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي وعمــات أجنبيــة أخــرى

الوديعة اإلستثمارية ألجل )وكالة(
نحــن نؤمــن بأنــه يجــب أن تكــون قــادرا علــى كســب 
الودائــع  توفــر  إســتثمارك.  علــى  تنافســية  عوائــد 
االســتثمارية بالوكالــة خيــارات تلبــي إحتياجاتــك الخاصــة. 
»الوكيــل«  البنــك  بتعييــن  »المــوكل«  العميــل  يقــوم 
إلســتثمار أمــوال العميــل بالنيابــة عنــه فــي إســتثمارات 
متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية مقابــل نســبة 

ربــح متوقعــة.

المزايا
فترات استثمارية مرنة )من شهر الى ٥ سنوات(  •

حد أدنى منخفض لمبلغ اإليداع )١٠,٠٠٠ ر.ع(  •
عوائد ربح تنافسية  •

متوفر بعمات مختلفة*  •

* الريــال العمانــي، الــدوالر األمريكــي، واليــورو، والجنيــه األســترليني، 

وعمــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي وعمــات أجنبيــة أخــرى



التمويــل الســكني )اإلجــارة الموصوفــة فــي 
الذمــة(

ــل  ــج التموي ــع منت ــر، م ــهولة ويس ــك بس ــزل أحام ــن من إب
الســكني المتوافــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية، 

ــك ــيد البن ــة. يش ــة بالذم ــارة الموصوف ــدأ اإلج ــى مب عل
»المؤجــر« العقــار الــذي ترغــب بــه، وفقــا لطلبــك ووعــدك 
بإســتئجاره. بعــد تشــييد العقــار يؤجــره البنــك لــك لمــدة 
المــدة  نهايــة  وفــي  معينــة.  أجــرة  ومقابــل  محــددة 
وبشــرط وفائــك بجميــع التزاماتــك بموجــب عقــد اإلجــارة 

ــك. ــار ل ــة العق ــك ملكي ــل البن ينق

المزايا
متاح للعمانيين والمقيمين  •

مستندات بسيطة وإجراءات وموافقات سريعة  •
خيارات سداد مرنة تصل إلى ٢٥عامً  •

تمويل لغاية  ٨٠ ٪ من قيمة العقار  •
ينطبق على العقارات قيد اإلنشاء  •

حد أقصى لمبلغ التمويل ٤٥٠,٠٠٠ ريال عماني  •
متــاح للجميــع ســواء للموظفيــن أو أصحــاب األعمــال   •

الخاصــة
لموظفــي  عمانــي  ريــال   ٣٠٠ للراتــب  األدنــى  الحــد   •
القطــاع الحكومــي و ٣٥٠ ريــال عمانــي لموظفــي  

الخــاص. القطــاع 

التمويل السكني )إجارة( 
ــك  ــن بن ــكني م ــل الس ــع التموي ــك م ــزل أحام ــك من امتل
العــز اإلســامي.  يقــوم البنــك بشــراء العقــار مــن المالــك 
األصلــي بنــاء علــى الوعــد باإلســتئجار المقــدم مــن قبلــك 
ومــن ثــم يقــوم البنــك بصفتــه المالــك بتأجيــر العقــار لــك 
ــدة  ــة م ــي نهاي ــددة. ف ــرة مح ــة ولفت ــرة معين ــل أج مقاب

اإلجــارة ينقــل البنــك ملكيــة العقــار لــك.

المزايا
متاح للعمانيين والمقيمين  •

مستندات بسيطة وإجراءات وموافقات سريعة  •
خيارات سداد مرنة تصل إلى ٢٥عامً  •

تمويل لغاية  ٨٠ ٪ من قيمة العقار  •
متوفر للعقارات القائمة  •

حد أقصى لمبلغ التمويل ٤٥٠,٠٠٠ ريال عماني  •
لموظفــي  عمانــي  ريــال   ٣٠٠ للراتــب  األدنــى  الحــد   •
القطــاع الحكومــي و ٣٥٠ ريــال عمانــي لموظفــي  

الخــاص. القطــاع 
متــاح للجميــع ســواء للموظفيــن أو أصحــاب األعمــال   •

الخاصــة



التمويل األرضي )مرابحة(
يمكننــا مســاعدتك فــي شــراء األرض الــي ترغــب بهــا. كل 
مــا عليــك فعلــه هــو اختيــار األرض التــي تريدهــا، تقديــم 
ــك  ــرد تمل ــراء األرض بمج ــد بش ــع وع ــب م ــتمارة الطل اس
البنــك لهــا. بعــد ذلــك يشــتري البنــك األرض مباشــرة مــن 
البائــع و يبيعهــا لــك بنــاء علــى مبــدأ المرابحــة بثمــن بيــع 
يتألــف مــن مجمــوع ثمــن التكلفــة وربــح للبنــك. يتــم 
تســجيل األرض باســمك وتقــوم بدفــع ثمــن البيــع بشــكل 
أقســاط مؤجلــة. ســيطلب البنــك الحصــول علــى ضمانــة 
منــك لضمــان ســدادك لألقســاط المســتحقة بشــكل 

ــة . ــد المرابح ــروط عق ــا لش ــم وفق منتظ

المزايا
متاح للعمانيين والمقيمين  •

مستندات بسيطة وإجراءات وموافقات سريعة  •
فترة سداد تصل الى ١٠ سنوات  •

تمويل لغاية ٨٠٪  •
متوفر لاراضي السكنية  •

لموظفــي  عمانــي  ريــال   ٣٠٠ للراتــب  األدنــى  الحــد   •
القطــاع الحكومــي و ٣٥٠ ريــال عمانــي لموظفــي  

الخــاص. القطــاع 

تمويل السيارات )مرابحة(
نعتــز بمســاعدتك علــى إمتــاك ســيارة أحامــك ســواء 
كانــت جديــدة أو مســتعملة بأســهل طريقــة ممكنــة، 

وذلــك بمعــدالت ربــح تنافســية وموافقــات وإجــراءات 
سريعة.

المزايا
متاح للعمانيين والمقيمين  •

مستندات بسيطة وإجراءات وموافقات سريعة.  •
تمويل لغاية ٨٠٪  •

معدالت ربح تنافسية  •
ســنوات   ٧ الــى  أقصــى  كحــد  تصــل  ســداد  فتــرة   •
للســيارات  ســنوات   ٥ و  الجديــدة  للســيارات 

لمســتعملة ا
متــاح للجميــع ســواء للموظفيــن أو أصحــاب األعمــال   •

الخاصــة
لموظفــي  عمانــي  ريــال   ٣٠٠ للراتــب  األدنــى  الحــد   •
القطــاع الحكومــي و ٣٥٠ ريــال عمانــي لموظفــي  

الخــاص. القطــاع 



التمويل الشخصي )إجارة الخدمات(:
يســتند منتــج التمويــل الشــخصي علــى مبــدأ »إجــارة« 
الخدمــات.  حيــث يقــوم البنــك بتوقيــع عقــود إجــارة 
خدمــات مــع مقدمــي الخدمــات، حيــث يســتأجر الخدمة

التــي يحتاجهــا العميــل مباشــرة منهــم ومــن ثــم يقــوم 
البنــك بتأجيرهــا للعميــل.

المزايا
متاح للعمانيين والمقيمين  •

مستندات بسيطة وإجراءات وموافقات سريعة  •
معدالت ربح تنافسية  •

تمويل ١٠٠٪ من قيمة البضائع  •
متــاح للجميــع ســواء للموظفيــن أو أصحــاب األعمــال   •

الخاصــة
لموظفــي  عمانــي  ريــال   ٣٠٠ للراتــب  األدنــى  الحــد   •
القطــاع الحكومــي و ٣٥٠ ريــال عمانــي لموظفــي  

الخــاص. القطــاع 

 التمويل الشخصي )مرابحة البضائع(:
العــز اإلســامي  بنــك  التمويــل الشــخصي مــن  يقــوم 
علــى مبــدأ »المرابحــة«، يتقــدم العميــل بطلــب تمويــل 
بضاعــة محــددة مرفقــً بعــرض أســعار مــن البائــع، ويعــد 
العميــل بشــرائها مــن البنــك بعــد تملــك البنــك لهــا. عليــه 
يقــوم البنــك بشــراء البضاعــة مــن البائــع ومــن ثــم يبيــع 
يتــم  معيــن  ثمــن  مقابــل  مرابحــة  للعميــل  البضاعــة 

ــة. ــاط مؤجل ــى أقس ــه عل دفع

المزايا
متاح للعمانيين والمقيمين  •

مستندات بسيطة وإجراءات وموافقات سريعة  •
متــاح للجميــع ســواء للموظفيــن أو أصحــاب األعمــال   •

الخاصــة
تمويل ١٠٠٪ من قيمة البضائع  •

لموظفــي  عمانــي  ريــال   ٣٠٠ للراتــب  األدنــى  الحــد   •
القطــاع الحكومــي و ٣٥٠ ريــال عمانــي لموظفــي  

الخــاص. القطــاع 
معدالت ربح تنافسية  •

متــاح للجميــع ســواء للموظفيــن أو أصحــاب األعمــال   •
الخاصــة

البطاقات االئتمانية
الحائــزة علــى جائــزة »أفضــل بطاقــة ائتمانيــة« مــن بانكــر 
الشــرق األوســط ٢٠١٤، نقــدم لكــم مجموعــة واســعة 
وفريــدة مــن المزايــا والمكافــآت والتجــارب الحصريــة مــع 
بطاقــات الباتينيــوم والتيتانيــوم اإلئتمانيــة، فهــي عالــم 

صمــم ليلبــي جميــع متطلباتــك.

المزايا
بطاقــات إئتمانيــة متوافقــة مــع أحــكام ومبــادئ   •

اإلســامية الشــريعة 
ــال  ــخصيات ورج ــار الش ــاالت كب ــول ص ــة الدخ إمكاني  •

العالــم األعمــال فــي مطــارات معينــة حــول 
رســائل نصيــة قصيــرة لــكل معاملــة مصرفيــة يتــم   •

إجراءهــا
خط مباشر لخدمة العماء على مدار الساعة  •

 3D ــزة الـــ ــق مي ــن طري ــت ع ــر اإلنترن ــان عب ــوق بأم تس  •
Secure



الخدمات
المصرفية
للشركات

نحــن فــي بنــك العــز اإلســامي نعتــّز بشــراكتنا 
طموحاتكــم  تحقيــق  ســبيل  فــي  معكــم 
متوافقــة  مصرفيــة  حلــول  بتقديــم  وذلــك 
اإلســامية  الشــريعة  ومبــادئ  أحــكام  مــع 
التجاريــة  والمؤسســات  والشــركات  لألفــراد 
مهمــا  والحكوميــة  والمتوســطة  الصغيــرة 
تريــدون  كنتــم  ســواء  خططكــم،  كانــت 
إنشــاء مشــروع أو تطويــره أو دخــول أســواق 
ــال  ــن خ ــم م ــا لك ــز بدعمن ــا نعت ــدة، فإنن جدي
توفيــر مجموعــة خدمــات ومنتجــات مصممــة 
لتناســب متطلباتكــم وتســتند علــى معرفــة 
الــى  واســعة بمختلــف القطاعــات باإلضافــة 

العمــاء.  خدمــة  مســتويات  أقصــى 

ــات  ــع الخدم ــى جمي ــة عل ــت المصادق ــد تم لق
التــي نقدمهــا مــن قبــل هيئــة  والمنتجــات 
الرقابــة الشــرعية. يتشــرف فريــق عملنــا مــن 
ذوي الخبــرة بتقديــم مجموعــة شــاملة مــن 
الحلــول المصرفيــة للشــركات فــي مختلــف 
القطاعــات لتلبيــة إحتياجــات أعمالكــم فــي 
مجــال الخدمــات المصرفيــة لألعمــال التجاريــة 

القصيــرة والطويلــة المــدى.



الحسابات واإليداعات

الحساب الجاري للشركات
ــى  ــز إل ــك الع ــي بن ــركات ف ــاري للش ــاب الج ــتند الحس يس
مبــدأ »القــرض الحســن«، حيــث يضمــن للعمــاء حفــظ 
ودائعهــم النقديــة مقابــل ضمــان البنــك لهــذه األمــوال 

ــا. ــد طلبه ــحبها عن ــة س ــع إمكاني ــة م المودع

حساب االستثمار للشركات
عقــد  علــى  للشــركات  االســتثماري  الحســاب  يســتند 
الربــح  فــي  المشــاركة  مبــدأ  علــى  المبنــي  المضاربــة 
والخســارة. المضاربــة نــوع مــن العقــود الشــرعية بيــن 
العميــل والبنــك حيــث يقــوم البنــك بخلــط أمــوال العميــل 
فــي وعــاء المضاربــة العــام واســتثمار هــذه األمــوال فــي 
ــامية  ــريعة اإلس ــكام الش ــع أح ــة م ــتثمارات متوافق اس
فــي وعــاء المضاربــة.  يتــم تقاســم األربــاح المحققــة 
وفقــً لنســبة تقاســم األربــاح المتفــق عليهــا واألوزان ذات 
الصلــة المحــددة لــكل حســاب. يقــوم البنــك بحســاب 
ربــع  بشــكل  الحســابات  أصحــاب  بيــن  األربــاح  وتوزيــع 

ســنوي فــي نهايــة كل ربــع. 

الودائع االستثمارية الثابتة »مضاربة«
إذا كنــت ترغــب فــي تحقيق أقصى اســتفادة مــن أموالك 
مــن خــال اســتثمارات قصيــرة أو متوســطة األجــل، فــإن 
ــب  ــج األنس ــون المنت ــد يك ــة ق ــتثمارية الثابت ــع االس الودائ
لــك. يتــم تجميــع أموالــك فــي »وعــاء المضاربة المشــترك« 
ويتــم اســتثمارها بالتــزام تــام بأحــكام ومبــادئ الشــريعة 
ــك  ــح ل ــة. يتي ــد الممكن ــل العوائ ــق أفض ــامية لتحقي اإلس
هــذا المنتــج مزيــدا مــن الحريــة الماليــة عبــر تقديمــه 

عــددًا مــن اآلجــال االســتثمارية المرنــة. 

وكالــة  ألجــل  االســتثمارية  الوديعــة 
» ر ســتثما ال با

ــرص  ــى الف ــول عل ــن الحص ــك م ــى تمكين ــعى إل ــا نس إنن
إن منتــج  اســتثماراتك.  تنافســية علــى  لتحقيــق عوائــد 
الوديعــة االســتثمارية ألجــل عبــر الوكالــة باالســتثمار هــو 
المنتــج الــذي يلبــي احتياجاتــك المختلفــة. يعيــن العميــل 
»المــوكل« البنــك »الوكيــل« لكــي يســتثمر أمــوال العميــل 
الشــريعة  مــع  متوافقــة  اســتثمارات  فــي  عنــه  نيابــة 
اإلســامية بمعــدل ربــح متوقــع يتــم دفعــه إلــى العميــل 
)فــي حالــة تحقيقــه فعليــً( إلــى جانــب المبلغ األساســي 

ــتحقاق.  ــخ االس ــد تاري عن



منتجات التمويل

تمويل رأس المال العامل 
إن برنامــج تمويــل رأس المــال العامــل للشــركات مصمــم 
ليضمــن قــدرة عمائنــا مــن الشــركات علــى مواصلــة 

عملياتهــا التشــغيلية.

يقــدم البنــك منتــج تمويــل رأس المــال العامــل لتســهيل 
تمويــل احتياجــات العمــاء المختلفــة، والتــي قــد تشــمل، 

علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، المتطلبــات التاليــة:

تمويل رأس المال 
العامل

)المنتج/صيغة 
التمويل اإلسامي(

شراء المعدات 
والماكينات

إجارة منتهية بالتمليك  
)لألصول الجاهزة(

مرابحةشراء البضائع

مرابحةشراء المواد الخام

أخرى
تعتمد صيغة التمويل 

على نوع التمويل/ 
العقد

التمويل ألجل
هــذا  فــي  المنتجــات  مــن  واســعة  مجموعــة  نقــدم 
ومتوســط  اآلجــل  قصيــر  التمويــل  تشــمل  المجــال 
ــا أن نقــدم حلــواًل تمويليــة  اآلجــل وطويــل اآلجــل. يمكنن
آلجــال مرنــة لتســاعدك فــي تمويــل المشــاريع، البنــاء، 
اآلليــات  إلــى تمويــل  باإلضافــة  المــال،  مصروفــات رأس 
الــذي  ألجــل  التمويــل  إن  التجاريــة.  والعقــارات  الثقيلــة 
يقدمــه البنــك سيســاعدك فــي ضمــان تلبيــة احتياجاتــك 
أحــكام  مــع  ومتوافقــة  مرنــة  بطريقــة  التمويليــة 

الشــريعة. 

ــك  ــن للبن ــي يمك ــل الت ــكال التموي ــض أش ــي بع ــا يل فيم
ــل. ــل ألج ــج التموي ــر منت ــا عب تقديمه

التمويل ألجل )المنتج/صيغة التمويل اإلسامي(

)المنتج/صيغة التمويل ألجل
التمويل اإلسامي(

شراء األصول )المعدات/
العقارات(

إجارة منتهية بالتمليك
)األصول الجاهزة/ 

مكتملة البناء(

مشاريع البناء
إجارة موصوفة في 

الذمة
)األصول تحت البناء(

تحويل القروض 
الشراء وإعادة التأجيرالتقليدية

أخرى
تعتمد صيغة التمويل 

على نوع التمويل/ 
العقد



التمويل التجاري

يمنــح البنــك تســهيات التمويــل التجــاري لعمائــه ألغراض 
تصديــر \ توريــد البضائــع بنــاء علــى عقــدي الوكالــة أو 
المرابحــة. يمكــن للبنــك مســاعدتك فــي مختلــف أنــواع 
البضائــع المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية 
أو  إمــا بتصديرهــا  التجــاري وذلــك  التمويــل  مــن خــال 
باســتيرادها أو شــرائها محليــً عبرعــدة وســائل. إضافــة 
إلــى ذلــك، يقــدم البنــك خطابــات الضمــان بنــاء علــى 
مبــدأ الكفالــة. فيمــا يلــي أكثــر أشــكال التمويــل التجــاري 

ــيوعً: ش

التمويل 
التجاري

)المنتج/
صيغة 

التمويل 
اإلسامي(

 األغراض

خطابات 
االعتماد 

المستندي
)الحالية وآجلة 

المرابحةالدفع(   •
الوكالة  •

المواد الخام  •
البضائع   •

المصنعة
المعدات   •

واآلليات 
والمصانع 

التصديق على 
االعتمادات 
المستندية 

 بوالص 
التحصيل

خطابات 
الكفالةالضمان

خطاب ضمان   •
المناقصات/ 

العطاءات
خطاب ضمان   •
حسن التنفيذ

خطاب ضمان   •
الدفعات 
المقدمة

خطاب ضمان   •
الدفعات 

المستبقاة
خطاب ضمان   •

الشحن/الضمان 
الماحي

خدمات الخزينة
الشــركات  مــن  اإلســامي  العــز  بنــك  لعمــاء  يمكــن 
مــن  واســعة  مجموعــة  مــن  االســتفادة  والمهنييــن 
بيــن  الخزينــة  خيــارات  تتنــوع  حيــث  الخزينــة.  خيــارات 
ــى  ــة إل ــات األجنبي ــرف  العم ــات ص ــن خدم ــة م مجموع

المــال. رأس  أســواق  معامــات 

المهنييــن  مــن  عــددًا  لدينــا  الخزينــة  قســم  يضــم 
المنتجــات  توفيــر  إلــى  يســعون  الذيــن  المحترفيــن 
المخاطــر  إدارة  علــى  تســاعد  التــي  الماليــة  والحلــول 
تلبيــة  إلــى  نتطلــع  حيــث  للعمــاء.  المحتملــة  الماليــة 
ــرف  ــن ص ــر بي ــع المبتك ــال الجم ــن خ ــات م ــك االحتياج تل
العمــات األجنبيــة ومنتجــات أســواق رأس المــال بطريقــة 

اإلســامية الشــريعة  أحــكام  مــع  متوافقــة 



يمكنك  حيث  العز.   مع  كنت  أينما  المصرفية  معاماتك  انجز 
بحساباتك  المتعلقة  سواء  المعامات  وانجاز  حساباتك،  إدارة 
لقد  السلطنة.  وخارج  داخل  األخرى  البنوك  في  أو  البنك  في 
وبضغطة  سهلة  اليومية  المصرفية  معاماتك  إنجاز  أصبح 

واحدة فقط من خال مجموعتنا الواسعة من الخدمات
على  المصرفية  معاماتكم  انجاز  عملية  لكم  تسهل  التي 
البطاقة  معامات  متابعة  من  بدءًا  أمان،  وبكل  الساعة  مدار 

االئتمانية إلى إنشاء األوامر الثابتة.

المزايا
التسجيل الذاتي  •

اإلنترنت  عبر  المصرفية  الخدمات  من  لكل  موحد  دخول   •
والهاتف النقال

لإلنتظار  حاجة  فا  مباشرة،  السري  الرقم  إصدار  يتم   •
للحصول على اسم المستخدم او كلمة المرور

اإلطاع على معامات البطاقة االئتمانية عبر اإلنترنت  •
أوامر مستديمة.  •

الدفعات،  جداول  الحساب،  )تفاصيل  اإلسامي  التمويل   •
معامات الحساب، إستفسارات حول السداد(

دفع الفواتير )تسجيل مصدر الفواتير ،حذف مصدر الفواتير   •
،دفع الفواتير(

اإلطاع على كشف الحساب وتنزيله  •
وديعة ألجل )التفاصيل ،النشاط ،فتح ،استرداد(  •

تحويل األموال مع ضمان المستفيد لـ:  •
التحويل بين حسابات العميل  .1

التحويل الى طرف ثالث  .2
)حساب في العز أو في أي بنك آخر في السلطنة(

التحويل الى خارج السلطنة  .3

خدماتنا المصرفية 
االلكترونية

أكثر  ضمن  اإللكترونية  المصرفية  خدماتنا  ُتعد 
نحو  سعينا  في  ُعمان.  في  وتطورًا  ابتكارًا  الخدمات 
اليومية،  المصرفية  إنجاز معاماتكم  تسهيل عملية 
الواسعة  اإللكترونية  خدماتنا  مجموعة  لكم  نقدم 

على مدار الساعة.
الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت  •

•  الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال
اشعارات الرسائل النصية القصيرة  •

متعددة  األجهزة  عبر  المصرفية  الخدمات   •
)CDM/ATM( االستخدام

بطاقة السحب اآللي  •
منافذ الخدمة الذاتية   •

مركز االتصاالت  •
)ITM( أجهزة الصرف التفاعلية  •



الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال
ــات  ــن الخدم ــزءًا م ــا ج ــال لدين ــف النق ــق الهات ــد تطبي ُيع
المصرفيــة عبــر اإلنترنــت. يمكــن تحميــل التطبيــق مجانــً 
ــد.  ــاد واألندروي ــون، واآليب ــزة اآليف ــر أجه ــه عب ــول إلي والدخ
ــاز  ــة إنج ــت عملي ــال أصبح ــف النق ــق الهات ــع تطبي ــذا م ل

ــى. ــت مض ــن أي وق ــهل م ــات أس المعام

المزايا
ــر  ــة عب ــات المصرفي ــن الخدم ــكل م ــد ل ــول موح دخ  •

النقــال والهاتــف  اإلنترنــت 
عبــر  االئتمانيــة  البطاقــة  معامــات  علــى  اإلطــاع   •

نــت نتر إل ا
طلب دفتر شيكات  •

أوامر مستديمة  •
الــي  للدخــول  أجهــزة  عــدة  اســتخدام  يمكنــك   •

اإلســامي العــز  بنــك  فــي  حســابك 
،حــذف  الفواتيــر  مصــدر  )تســجيل  الفواتيــر  دفــع   •

الفواتيــر( ،دفــع  الفواتيــر  مصــدر 
اإلطاع على كشف الحساب  •

•  تحويل األموال مع ضمان المستفيد لـ:
التحويل بين حسابات العميل  .1

التحويل الى طرف ثالث  .2
)حساب في العز أو في أي بنك آخر في السلطنة(

التحويل الى خارج السلطنة  .3

إشعارات الرسائل النصية القصيرة
نحــرص دائمــا علــى منــح عمائنــا األمــان والراحــة عنــد 
خــال  مــن  وذلــك  اإللكترونيــة،  قنواتنــا  اســتخدام 
ُتعلمــك  التــي  القصيــرة  النصيــة  الرســائل  إشــعارات 
يمكنــك  وبذلــك  والبطاقــة.  للحســاب  باســتخداماتك 
أن تبقــى علــى إطــاع دائــم بــكل معاملــة مصرفيــة 
تنجزهــا عبــر بطاقــة الخصــم أو البطاقــة االئتمانيــة أو 
أجهــزة االســتخدام المتعــدد أو أجهــزة الصــراف اآللــي 
أو نقــاط البيــع وغيرهــا الكثيــر. إشــعارات الرســائل النصيــة 

واإلنجليزيــة. العربيــة  باللغتيــن  متوفــرة  القصيــرة 

المزايا
سيصلك اشعار عند:

رسالة ترحيبية )العماء الجدد(  •
إستام الراتب  •

األوامر الثابتة  •
السحب النقدي من الفرع  •

الســحب عبــر أجهــزة الصــراف اآللــي / أجهــزة الصــرف   •
)ITM( التفاعليــة 

أجهــزة  عبــر  النقــدي  الســحب  مبالــغ  إســترجاع   •
اآللــي الصــراف 

اإليــداع النقــدي عبــر أجهــزة اإليــداع النقــدي / أجهــزة   •
)ITM( التفاعليــة  الصــرف 

اإليداع النقدي عبر الفرع  •
دفع الفواتير  •

إستام مبالغ من بنوك محلية  •
تحويل مبالغ الى بنوك محلية  •

الرصيد المتوفر  •
استخدام بطاقة الخصم عند نقاط البيع  •

إســترجاع المبالــغ التــي تــم خصمهــا بإســتخدام   •
البيــع نقــاط  عنــد  الخصــم  بطاقــة 

استخدام البطاقة اإلئتمانية  •
تحويل األموال بين حسابات بنك العز  •

إيداع الشيكات  •
خصم الشيكات  •

استرجاع الشيكات  •
طلب دفتر شيكات  •

استام دفتر شيكات  •
تفعيل البطاقة  •

إلغاء تفعيل البطاقة  •
)Hot Listing(  حجب بطاقة الخصم  •



أجهزة الوظائف المتعددة
ــة  ــددة متقدم ــف متع ــزة وظائ ــا أجه ــي فروعن ــد ف يوج
تقنيــً تتيــح لــك إنجــاز معامــات الســحب واإليــداع النقــدي 
عبــر جهــاز واحــد. كمــا يمكنــك مــن خــال هــذه األجهــزة 
ذلــك  الــى  إضافــة  الشــيكات،  وإيــداع  فواتيــرك  دفــع 
يمكنــك اإلســتفادة مــن الخدمــات التــي تقدمهــا أي مــن 

ــر التابعــة لبنــك أجهــزة الصــراف اآللــي غي
العز اإلسامي مجانً.

المزايا 
بإســتخدام  خدمــات  عــدة  مــن  اإلســتفادة  يمكنــك 

يلــي: كمــا  اجهزتنــا 
السحب النقدي  •

اإليداع النقدي  •
إيداع الشيكات  •

دفع الفواتير  •
تحويــل األمــوال إلــى حســاباتك األخــرى مــن بنــك   •

اإلســامي  العــز 
تغيير الرمز السري  •

كشف حساب مصغر  •

بطاقة السحب اآللي
ســتحصل علــى بطاقــة الخصــم فــور فتــح حســابك فــي 
 Pinالفــرع، وســيتم تفعيلهــا مباشــرًة عــن طريــق جهــاز الـــ
Pad أو عــن طريــق االتصــال بمركــز االتصــاالت علــى الرقــم 
٨٠٠٧٢٢٦٥  كمــا يمكنــك إختيــار الرقــم الســري الخــاص 
بــك للبــدء فــي اســتخدام خدماتنــا عبــر أجهــزة الصــراف 
اآللــي. باإلضافــة الــى إســتخدام أجهــزة الصــراف اآللــي 

لبنــوك أخــرى بــدون رســوم.

منافذ الخدمة الذاتية
بهــدف تعريــف عمائنــا بالخدمــات التــي نقدمهــا مــن 
ــر  ــا بتوفي ــت، قمن ــر اإلنترن ــة عب ــات المصرفي ــال الخدم خ
ــا بتكويــن اســم  منافــذ للخدمــة الذاتيــة تســمح لعمائن
مســتخدم وكلمــة مــرور خاصــة بهــم قبــل الخــروج مــن 
الفــرع. وبذلــك ســوف يتمكــن العمــاء مــن تصفــح موقــع 
موظــف  وبإمــكان  اإلنترنــت،  عبــر  المصرفيــة  خدماتنــا 
خدمــة العمــاء مســاعدتك إذا كان لديــك أي استفســار. 
اســتخدام  كذلــك  الحالييــن  للعمــاء  يمكــن  كمــا 
إلــى  الحاجــة  دون  اإلنترنــت  عبــر  المصرفيــة  خدماتنــا 

ــار. ــور اإلنتظ ــي طاب ــوف ف الوق

المزايا
تقديم لمحة لعمائنا عن تطبيق اإلنترنت  •

التســجيل فــي  المســاعدة حــول كيفيــة  تقديــم   •
اإلنترنــت عبــر  المصرفيــة  الخدمــات 

التعرف على موقعنا اإللكتروني  •
التعريف بمنتجاتنا وخدماتنا  •

ال داعي للوقوف في طوابير اإلنتظار  •



أجهزة الصرف التفاعلية
نحــن فــي بنــك العــز اإلســامي نهــدف إلــى إرضــاء عمائنــا 
ــا  ــى عندم ــة ال تنس ــة مصرفي ــم تجرب ــدم له ــى أن نق وإل
ــم  ــر بتقدي ــا نفخ ــة. وإنن ــا اإللكتروني ــر بقنواتن ــق األم يتعل
ــذه  ــال ه ــن خ ــدة، فم ــة الجدي ــرف التفاعلي ــزة الص أجه
التقنيــة المبتكــرة ســيتمكن عماؤنــا مــن إجــراء ٩٥ ٪ مــن 
ــروع  ــي الف ــادة ف ــرى ع ــي ُتج ــة الت ــم المصرفي معاماته
وذلــك مــن خــال التواصــل المباشــر مــع عميلنــا الموجــود 

علــي الطــرف اآلخــر مــن الخــط.

المزايا
إجراء السحوبات النقدية كما لو أنك في الفرع  •

اإليداع النقدي   •
إيداع الشيكات  •

صرف الشيكات  •
دفع مستحقات البطاقة اإلئتمانية  •

التحويل النقدي )داخليا ومحليا ودوليا(  •

مركز االتصاالت
لدينــا فريــق متخصــص للــرد علــى جميــع استفســاراتكم 
ولتلبيــة متطلباتكــم.  يمكــن لموظفينــا مســاعدتكم 
الطلبــات  تنفيــذ  إلغائهــا،  أو  بطاقتكــم  تفعيــل  علــى 
المتعلقــة بالخدمــات، تحويــل األمــوال، دفــع مســتحقات 
يمكنــك  الماليــة.  والحســابات  االئتمانيــة  البطاقــة 
االســتفادة مــن هــذه الخدمــة علــى مــدار الســاعة وأينمــا 

ــت. كن
المزايا

خدماتنا متوفرة على مدار الساعة كما يلي:
االستفسار عن المنتجات  •

ــة  ــم والبطاق ــة الخص ــل بطاق ــاء تفعي ــل/  إلغ تفعي  •
االئتمانيــة

تفعيــل / إلغــاء تفعيــل الخدمــات المصرفيــة عبــر   •
النقــال والهاتــف  اإلنترنــت 

دفع مستحقات البطاقة اإلئتمانية  •
تحويل األموال بين الحسابات الشخصية  •

استفسار حول كشف الحساب  •
السؤال عن أسعار صرف العمات  •

البطاقــات  عــن  التبليــغ  فــي  العمــاء  مســاعدة   •
اخــرى  استفســارات  أيــة   او  الضائعــة  المســروقة/ 

معامات البطاقة االئتمانية \ سقف البطاقة  •
تمويل الشركات  •

حسابات التمويل  •

داخــل  )مــن    ٨٠٠٧٢٢٦٥ المجانــي  الرقــم  علــى  إتصــل 
عمــان( 

أو على الرقم  ٢٤١٦٦٠٠٠ ٩٦٨+  )من خارج ُعمان( 

ســوف تحتــاج لرقــم بطاقــة الســحب والرقــم الســري 
الخــاص بــك للتســجيل لــدي خدمــة اإلســتجابة الصوتيــة 

ــا. ــاالت لدين ــز اإلتص ــي مرك ــة ف التفاعلي


