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 الشروط وا�حكام المطبقة على عمليات تحويل الرواتب
من خالل نظام حماية ا�جور

الموضوع: عمليات تحويل الرواتب عن طريق نظام حماية ا�جور

بنــاء علــى طلبنــا، وافــق البنــك "بنــك العــز ا�ســالمي" علــى تحويــل رواتــب 
وفقــا  وذلــك  ا�جــور  لحمايــة  ا لــي  النظــام  عبــر  شــركتنا  لــدى  العامليــن 

لكشف الرواتب المقدم للبنك حسب الصيغة المرفقة :

١-  ملــف معلومــات الرواتــب لنظــام حمايــة ا�جــور بصيغــة ا�كســل �رســاله مــن خــالل 

الفروع.

٢-   ملف معلومات الرواتب بصيغة بي دي أف  �رساله من خالل الفروع.

٣-   ملــف معلومــات الرواتــب لنظــام حمايــة ا�جــور بصيغــة ا�كســل �رســاله  عــن 

طريق الخدمات البنكية عبر االنترنت

٤-   إرشادات طريقة تحميل ملف معلومات الرواتب لنظام حماية ا�جور.

التعريفات:

أ – ( البنك ) بنك العز ا�سالمي 
الــذي ســوف يتــم تحويــل   الزبــون  – عمــالء الشــركات يعنــي العميــل أو  ب 

رواتبهم من خالل نظام حماية ا�جور . 
ت- خدمــات إعــداد وتجهيــز اا�جــور للشــركات تعنــي تحويــل الرواتــب مــن 

خالل نظام حماية ا�جور.
ــمح  ــذي يس ــي ال ــل ا�لكترون ــام التحوي ــي نظ ــور" يعن ــة ا�ج ــام حماي  ث- " نظ
ــص  ــوك المرخ ــالل البن ــن خ ــب) م ــع ا�جور(الروات ــات بدف ــركات / المؤسس للش
ــام  ــو نظ ــور ه ــة ا�ج ــام حماي ــي. إن نظ ــزي العمان ــك المرك ــل البن ــن قب ــا م له
حصــول  يضمــن  حيــث  عمــان  ســلطنة  فــي  ا�جــور  لدفــع  شــامل  رقابــة 
ــى  ــدد وعل ــت المح ــي الوق ــم وف ــا لعقوده ــم وفق ــى أجوره ــن عل الموظفي
ــات  ــدة بيان ــه قاع ــون ل ــوف يك ــور " س ــة ا�ج ــام حماي ــم. " إن نظ ــاس منتظ أس
مركزيــة وســوف يوفــر لــوزارة القــوى العاملــة المعلومــات المطلوبــة عــن دفــع 

ا�جور من قبل أصحاب العمل للعاملين .
ــد  ــآت / عوائ ــات / المكاف ــتقبلون للمرتب ــم المس ــتفيدون ه ــال المس  ج- العم
ووفقــا  وا�نظمــة،  العمانــي  العمــل  لقانــون  وفقــا  ا�خــرى  المدفوعــات 

لتعليمات العمالء من الشركات المقدمة للبنك . 
ح- قوائــم كشــوفات المرتبــات - قائمــة تحتــوي علــى أســماء المســتفيدين ، 

المستفيدين الذين ييتلقون الراتب / المكافأة / المدفوعات ا�خرى. 
خ- النســخ المطبوعــة – كشــف الرواتــب المدفوعــات المرفقــة فــي رســالة 
المفــوض  بواســطة  الموقعــة  الشــركات  فئــة  مــن  العميــل  مــن  رســمية 

بالتوقيع.
 د- الصيغــة االلكترونيــة – المصــدر ا�ساســي للبيانــات المقدمــة للبنــك والتــي 
بالصيغــة  المقدمــة  البيانــات  علــى  تحتــوي  مطبوعــة  نســخ  مــع  تقــدم 
االلكترونيــة القابلــة للمعالجــة مثــل القــرص المضغــوط \ القــرص المــرن \ 

أجهزة أو أنظمة أخرى \ البريد االلكتروني.

TERMS & CONDITIONS APPLICABLE FOR 
PROCESSING PAYROLL TRANSACTIONS

Sub: Processing of Payroll Transactions through 
the WPS

At our request, Alizz Islamic Bank “the Bank” has agreed to 
process the payroll for our Company’s employees through the 
WPS in accordance with the Payroll Lists supplied to the Bank 
as per the attached annexures:  

1- WPS SIF excel file for submission through branches

2- PDF SIF file to submission through branches

3- WPS SIF excel file for submission through online

4- WPS sample SIF upload guidelines

Definitions:
A. The Bank means Alizz Islamic Bank
B. The Corporate customers means the client or customer
which their Payroll List will be processed through WPS
C. Corporate Payroll Processing Services means the salary
distribution through WPS.
D. “WPS or Wages Protection System” means the electronic
transfer system that allows companies / institutions to pay its 
employees their payroll (salary) via banks authorized by the 
Central Bank of Oman. WPS is a comprehensive oversight 
system for the wages payment in the Sultanate of Oman and 
ensures that the employees get paid as per their contracts, on 
time and on a regular basis. WPS collects centrally, stores and 
provides to Ministry of Manpower the required information 
about payment of wages by Employers to their employees.
E. Employed Beneficiaries – Recipients of salary/bonus/other 
payment proceeds in accordance with the Omani Labour Law 
and regulations, as per corporate customer’s instruction given 
to the Bank.
F. Payroll Lists – A list containing names of Employed 
Beneficiary’s to whom the salary/bonus/other payments shall 
be credited.
G. Hard Copies – Payroll/Payment list provided on a corporate 
customer’s letterhead duly signed off by authorized signatories.
H. Electronic/Formats – Primary source of data provided to 
Bank and the hard copies are said to contain the data provided 
in

تحويل الرواتب عبر نظام
 حماية ا�جور

1



 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 ذ- خدمــات تحويــل رواتــب العاملين بالشــركات – تحويل الرواتــب \ المدفوعات
وتقييدها في حساب المستفيد وفقا للبيانات المقدمة بالصيغة ا�لكترونية

ــم  ــع اس ــة م ــة المقدم ــرف الرقمي ــن ا�ح ــة م ــابات – مجموع ــام الحس  ر- أرق
ــذي ــك ال ــل البن ــن قب ــدم م ــاب والمق ــم الحس ــاره رق ــتفيد باعتب ــل المس  العام

يتم فيه تقييد الرواتب \ المدفوعات ا�خرى
ــل  ــم العام ــة كاس ــة الكتروني ــة بصيغ ــماء المقدم ــاب – ا�س ــم الحس  ز- اس

.المستفيد والمشار إليه باسم الحساب في سجالت البنك

electronic format such as CD/Floppy/other devices, systems
/e-mails for processing.
I. Corporate Payroll Processing Services – Processing of
salary/payments to the credit of Employed Beneficiary’s
account as per data provided in electronic format.

J. Account Numbers – Set of numeric characters provided along 
with Employed Beneficiary’s name identified as account 
number provided by Bank to which salary/payment proceeds
are credited.
K. Account Name – Names given on electronic formats as
Employed Beneficiary’s name said to be the account name in 
Bank’s records.

“We”, “Our” and “Us” refer to the Company /Client and “You” 
to the Bank. In this agreement Company /Client also includes 
Government Institution
1. The Bank shall register the Client for WPS services in the 
system and shall process the salary file upon realization of the 
funds

2. We understand and acknowledge that the Corporate Payroll 
Services provided by the Bank is solely based on the 
information provided by us and that the Bank shall not be 
under any obligation to check or verify the accuracy, the 
completeness of such information, notwithstanding that the 
Bank may be in possession of such independent information 
deemed to be considered more reliable and accurate process or 
execute any or all payroll services provided at any time.

3. Where instructed to process and execute any payroll services 
on our behalf, we acknowledge that the Bank is specially 
excluded from any liability arising out from providing to us the 
Corporate Payroll Services and in lieu of the following 
information provided by us:

regardless, whether such communication is conveyed via 
electronic transmission, posted and or hand delivered by us at 
anytime and

4. We authorize the Bank to use any information provided by 
us, including such information as referred to in paragraph 2 & 1 
above, to the extent necessary to process or execute the 
payroll transactions without the bank incurring any liability or 
suffering any consequences thereof and

5. We warrant that all information provided by us to the Bank 
in seeking to obtain Payroll services is believed to be accurate 
at all material times

6. We authorize you to debit any of our accounts held with you 
with any charges/fees in respect of Corporate Payroll Services 
in accordance with the rates published by the Bank and as 
amended from time to time.

ــات  ــا المؤسس ــم أيض ــركة/العميل وتض ــى الش ــير ال ــا" تش ــن"،، و "إنن "نح
الحكومية و "أنت" تشير الى البنك.

ــي  ــور ف ــة ا�ج ــام حماي ــة نظ ــل لخدم ــجيل العمي ــك بتس ــوم البن ١- يق
النظام ويقوم بمعالجة ملف الرواتب عند تحويل ا�موال .

ــركات  ــن بالش ــب العاملي ــل روات ــات تحوي ــأن خدم ــم ب ــر ونفه ــا نق ٢- إنن
ــة  ــات المقدم ــى المعلوم ــط عل ــد فق ــك تعتم ــل البن ــن قب ــة م المقدم
ــة  ــن دق ــق م ــص أو التحق ــن فح ــؤوال ع ــس مس ــك لي ــا وأن البن ــن قبلن م
واســتكمال هــذه المعلومــات، حتــى وإن كان البنــك يملــك المعلومــات 
ســلفا فإنــه ليــس مــن مســؤولياته التحقــق مــن المعلومــات وإنمــا فقــط 

بصرف الرواتب حسب المعلومات المقدمة من العميل .

ــة  ــادرة بالنياب ــب ص ــات الروات ــذ خدم ــة وتنفي ــات معالج ــا أن تعليم ٣- بم
عنــا، فإننــا نقــر بــأن البنــك ال يتحمــل أي مســؤولية ناتجــة عــن تزويدنــا 
بخدمــات تحويــل رواتــب موظفــي الــوزارة فيمــا يتعلــق بالمعلومــات 

التالية المقدمة من قبلنا: 

٤- نخــول البنــك بإســتخدام أي معلومــات مقدمــة مــن قبلنــا، بمــا فــي 
ذلك المعلومات الواردة في الفقرات ١ ، ٢ أعاله، بالقدر الالزم لمعالجة أو تنفيذ 

معامالت الرواتب بدون تحمل البنك أي مسؤولية
أوعواقب، و

٥- نضمن بأن جميع المعلومات المقدمة من قبلنا الى البنك طلبا
للحصول على خدمات الرواتب دقيقة في جميع االوقات

٦- نخولكــم بالخصــم مــن أي حســاب مــن حســاباتنا لديكــم الي مبالــغ 
\ رسوم متعلقة بخدمات تحويل رواتب العاملين بالشركات وفقا

لÔسعار الصادرة من البنك والخاضعة للتعديل من وقت �خر.

أ.    أرقام حسابات خاطئة
ب. أسماء حسابات خاطئة

 ج. أي اتصــاالت أو رســائل خاطئــة أو مبالــغ خاطئــة أو متناقضــة 
عبــر  االتصــاالت  هــذه  مثــل  توصيــل  تــم  إذا  عمــا  النظــر  بغــض 
الوســائل ا�لكترونيــة أو البريــد أو تســليمها باليــد مــن قبلنــا فــي أي 

حين، و

a. Incorrect account numbers.
b. Incorrect account names.
c. Any erroneous communications and messages

2



 الشروط وا�حكام المطبقة على عمليات تحويل الرواتب
من خالل نظام حماية ا�جور

الموضوع: عمليات تحويل الرواتب عن طريق نظام حماية ا�جور

بنــاء علــى طلبنــا، وافــق البنــك "بنــك العــز ا�ســالمي" علــى تحويــل رواتــب 
وفقــا  وذلــك  ا�جــور  لحمايــة  ا لــي  النظــام  عبــر  شــركتنا  لــدى  العامليــن 

لكشف الرواتب المقدم للبنك حسب الصيغة المرفقة :

١-  ملــف معلومــات الرواتــب لنظــام حمايــة ا�جــور بصيغــة ا�كســل �رســاله مــن خــالل 

الفروع.

٢-   ملف معلومات الرواتب بصيغة بي دي أف  �رساله من خالل الفروع.

٣-   ملــف معلومــات الرواتــب لنظــام حمايــة ا�جــور بصيغــة ا�كســل �رســاله  عــن 

طريق الخدمات البنكية عبر االنترنت

٤-   إرشادات طريقة تحميل ملف معلومات الرواتب لنظام حماية ا�جور.

التعريفات:

أ – ( البنك ) بنك العز ا�سالمي 
الــذي ســوف يتــم تحويــل   الزبــون  – عمــالء الشــركات يعنــي العميــل أو  ب 

رواتبهم من خالل نظام حماية ا�جور . 
ت- خدمــات إعــداد وتجهيــز اا�جــور للشــركات تعنــي تحويــل الرواتــب مــن 

خالل نظام حماية ا�جور.
ــمح  ــذي يس ــي ال ــل ا�لكترون ــام التحوي ــي نظ ــور" يعن ــة ا�ج ــام حماي  ث- " نظ
ــص  ــوك المرخ ــالل البن ــن خ ــب) م ــع ا�جور(الروات ــات بدف ــركات / المؤسس للش
ــام  ــو نظ ــور ه ــة ا�ج ــام حماي ــي. إن نظ ــزي العمان ــك المرك ــل البن ــن قب ــا م له
حصــول  يضمــن  حيــث  عمــان  ســلطنة  فــي  ا�جــور  لدفــع  شــامل  رقابــة 
ــى  ــدد وعل ــت المح ــي الوق ــم وف ــا لعقوده ــم وفق ــى أجوره ــن عل الموظفي
ــات  ــدة بيان ــه قاع ــون ل ــوف يك ــور " س ــة ا�ج ــام حماي ــم. " إن نظ ــاس منتظ أس
مركزيــة وســوف يوفــر لــوزارة القــوى العاملــة المعلومــات المطلوبــة عــن دفــع 

ا�جور من قبل أصحاب العمل للعاملين .
ــد  ــآت / عوائ ــات / المكاف ــتقبلون للمرتب ــم المس ــتفيدون ه ــال المس  ج- العم
ووفقــا  وا�نظمــة،  العمانــي  العمــل  لقانــون  وفقــا  ا�خــرى  المدفوعــات 

لتعليمات العمالء من الشركات المقدمة للبنك . 
ح- قوائــم كشــوفات المرتبــات - قائمــة تحتــوي علــى أســماء المســتفيدين ، 

المستفيدين الذين ييتلقون الراتب / المكافأة / المدفوعات ا�خرى. 
خ- النســخ المطبوعــة – كشــف الرواتــب المدفوعــات المرفقــة فــي رســالة 
المفــوض  بواســطة  الموقعــة  الشــركات  فئــة  مــن  العميــل  مــن  رســمية 

بالتوقيع.
 د- الصيغــة االلكترونيــة – المصــدر ا�ساســي للبيانــات المقدمــة للبنــك والتــي 
بالصيغــة  المقدمــة  البيانــات  علــى  تحتــوي  مطبوعــة  نســخ  مــع  تقــدم 
االلكترونيــة القابلــة للمعالجــة مثــل القــرص المضغــوط \ القــرص المــرن \ 

أجهزة أو أنظمة أخرى \ البريد االلكتروني.

TERMS & CONDITIONS APPLICABLE FOR 
PROCESSING PAYROLL TRANSACTIONS

Sub: Processing of Payroll Transactions through 
the WPS

At our request, Alizz Islamic Bank “the Bank” has agreed to 
process the payroll for our Company’s employees through the 
WPS in accordance with the Payroll Lists supplied to the Bank 
as per the attached annexures:  

1- WPS SIF excel file for submission through branches

2- PDF SIF file to submission through branches

3- WPS SIF excel file for submission through online

4- WPS sample SIF upload guidelines

Definitions:
A. The Bank means Alizz Islamic Bank
B. The Corporate customers means the client or customer
which their Payroll List will be processed through WPS
C. Corporate Payroll Processing Services means the salary
distribution through WPS.
D. “WPS or Wages Protection System” means the electronic
transfer system that allows companies / institutions to pay its 
employees their payroll (salary) via banks authorized by the 
Central Bank of Oman. WPS is a comprehensive oversight 
system for the wages payment in the Sultanate of Oman and 
ensures that the employees get paid as per their contracts, on 
time and on a regular basis. WPS collects centrally, stores and 
provides to Ministry of Manpower the required information 
about payment of wages by Employers to their employees.
E. Employed Beneficiaries – Recipients of salary/bonus/other 
payment proceeds in accordance with the Omani Labour Law 
and regulations, as per corporate customer’s instruction given 
to the Bank.
F. Payroll Lists – A list containing names of Employed 
Beneficiary’s to whom the salary/bonus/other payments shall 
be credited.
G. Hard Copies – Payroll/Payment list provided on a corporate 
customer’s letterhead duly signed off by authorized signatories.
H. Electronic/Formats – Primary source of data provided to 
Bank and the hard copies are said to contain the data provided 
in

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

إخالء المسؤولية
نوافــق علــى تعويــض البنــك عــن الضــرر الناجــم بســب أي خــرق ينشــأ بموجــب 
الشــروط  ذلــك  فــي  بمــا  هــذه،  الشــركات  رواتــب  تحويــل  خدمــة  اتفاقيــة 
واالحــكام المطبقــة، ســواء كانــت ضمنــي أو صريــح، وذلــك يتضمــن المطالبــات 
المقدمــة مــن ا�طــراف الثالثــة، إن وجــدت، بــال حــدود المســؤولية. فيمــا يتعلــق 
بموافقــة البنــك علــى تقديــم خدمــة معالجــة رواتــب العامليــن بالشــركات أو 

استمراره في تقديمها لنا، فإننا

Indemnity
We agree to indemnity the Bank against any breach arising 
under this arrangement of Corporate Payroll Processing 
Services, including any terms & conditions applicable, whether 
implied or expressed, including such claims as made by third 
parties. If any, without limitation of liability. In consideration of 
the Bank agreeing to provide or continuing to provide to us the 
Corporate Payroll Processing Services, we hereby

١)   نقــر بــأن الشــخص الموقــع بالنيابــة عنــا فــي هــذه ا�حــكام و/أو الــذي 
يتعامــل مــع البنــك بموجــب  هــذه ا�حــكام هــو مخــول بالتوقيــع 
ويملــك ا�هليــة والصالحيــة القانونيــة التــي تخولــه أمــام بنــك العــز 
ــر  ــدوث اي تغيي ــال ح ــي ح ــؤولية ف ــل المس ــا نتحم ــا .وإنن ــه أمامن ومثول
فــإن  يومــا    ١٥ مــدة  خــالل  إشــعاره  أو  البنــك  إبــالغ  يتــم  أن  علــى 

اي معامالت تعد مكتملة حتى استالم ا�شعار الرسمي .

٢)   نقــر بأننــا نتحمــل المســؤولية الكاملــة عــن دقــة المعلومــات الــواردة 
في قائمة الرواتب المقدمة للبنك (سواء كانت نسخا مطبوعة أو

بصيغة الكترونية
٣)   نقر بأن البنك ليس مسؤوال عن فحص أو التحقق من دقة

المعلومات الواردة في النسخ المطبوعة او االلكترونية
٤)   نقــر، مــا لــم يتصــرف البنــك بحســن النيــة، أو كان هنــاك تقصيــر مــن 

جانب البنك، بأن البنك ليس مسؤوال تحت أي ظرف من
ــر مباشــر أو  الظــروف عــن أي خســارة أو تلــف (ســواء بشــكل مباشــر، غي
تبعــي) فــي أي طبيعــة أو نــوع تتضمــن (علــى ســبيل المثــال ال الحصــر) 

أي خسارة أو تلف ذا صلة أو ناتجا عن:

ــى  ــك، وعل ــد البن ــة ض ــن أي مطالب ــازل ع ــى التن ــق عل ــد ونواف ٥)   نتعه
تعويــض البنــك عــن أي خســارة أو تلــف أو تكاليــف قــد يتكبدهــا البنــك 

عند العمل اعتمادا على قوائم الرواتب المقدمة بغض النظر عن
أي تقصير من البنك في التحقق من دقة أي معلومات واردة في

ــة) و "أو"  ــة أو االلكتروني ــخ المطبوع ــا (النس ــب أو مراجعته ــم الروات قوائ
أي قصور مما ورد أعاله.

ــز  ــك الع ــا لبن ــح تفويض ــا نمن ــكام فإنن ــروط وا�ح ــذه الش ــا له ٦)   وفق
ا�ســالمي للخصــم مــن  أي الحســابات الخاصــة بنــا لــدى البنــك بغــرض 
تســوية التزاماتنــا تجــاه البنــك الناتجــة عــن هــذا التعويــض أو ذات الصلــة 

به.

٧)   في حال التعارض بين صيغة الشروط وا�حكام المطبقة على
باللغــة  الــواردة  وتلــك  العربيــة  باللغــة  الرواتــب  معالجــة  عمليــات 
ــة  ــا أن الصيغ ــود. كم ــي تس ــي الت ــة ه ــة العربي ــإن الصيغ ــة ف ا�نجليزي

العربية تعد الصيغة الحصرية للرجوع اليها في حال االختالف
أو لغايات التقاضي. 

٨)   تســري هــذه الشــروط وا�حــكام بــدء مــن تاريــخ توقيــع العميــل 
على الطلب ، أو الطلبات ذات صلة مع تقديم التفاصيل المطلوبة.

أ) قصور \ خلل في قوائم الرواتب المقدمة بصيغة الكترونية
ب) فشل، إلغاء، أو تأخير من قبل البنك في معالجة رواتبنا أو

تقييدها في الحسابات المحددة بقوائم الرواتب.

1)   Acknowledge that the individual signing and (or) would be 
appointed in writing to correspond to alizz islamic bank has the 
legal capacity and authority to enter into this legal commitment 
with the purpose of its validity and accountability in front of 
alizz Islamic bank. Therefore, we are responsible in case of any 
change to such status without officially informing the bank via 
at least a 15 working days' notice. Any completed transactions 
until such formal notice receipt are valid against us.
2)   Agree that we are solely responsible for the accuracy of the 
information contained in the Payroll Lists supplied to the Bank 
(whether in the form of Hard Copies or in Electronic Formats);
3)   Agree that the Bank is under no obligation to check or verify 
the accuracy of the information in the Hard Copies or in 
Electronic Formats;
4)   Agree that, unless the Bank fails to act in good faith or 
there has been negligence on the Bank’s part, the Bank shall 
not under any circumstances be liable for any loss or damage 
(whether direct, indirect or consequential) of any natures or 
extent, including (but not limited to) any loss or damage in 
connection with or arising out of;
a. The malfunction of any Payroll Lists given in Electronic
b. The failure, or omission or delay on the part of the Bank
in processing our payroll or in crediting the accounts
Formats;
specified in the Payroll Lists.
5) Undertake and agree to waive any claim against the Bank 
and indemnify the Bank against any liability, loss and damages 
which the Bank may incur or suffer by acting with reference to 
the Payroll Lists provided notwithstanding any omission by the 
Bank to check or verify the accuracy of any information 
contained in the Payroll Lists (Hard Copies or in Electronic 
Formats) or any malfunction as aforesaid.
6) Irrevocably authorize to debit any of our account(s) 
maintained with the Bank in settlement of our liabilities to the 
Bank arising out of or in relation to this indemnity and (or) the 
application of these Terms & Conditions.

7) In case of contradiction between the English and Arabic 
version of this document of Terms & Conditions for processing 
payroll transactions, the Arabic version would prevail. Similarly, 
the Arabic version shall be the exclusive version in event(s) of 
dispute and (or) litigation use.

8) These Terms & Conditions are effective as per the date the 
customer signs the relevant application form/s & provides 
required details.
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تعــد هــذه الشــروط وا�حــكام الموقعــة جــزءا ال يتجــزأ مــن اتفاقيــة ا�حــكام 
ــى  ــك وتبق ــل والبن ــل العمي ــن قب ــة م ــركات الموقع ــابات الش ــروط لحس والش

سارية المفعول.

القانون واجب التطبيق وفض النزاعات :

 أ. تخضــع هــذه االتفاقيــة وتفســر وفقــÛ لقوانيــن ســلطنة عمــان  مــا لــم 
الرقابــة  الشــريعة ا�ســالمية حســب تفســير هيئــة   تتعــارض مــع أحــكام 

الشرعية للبنك حيث تسري أحكام الشريعة ا�سالمية في حال التعارض.

These signed terms and conditions are an integral part of the 
terms and conditions for corporate accounts agreed by the 
customer and the bank, and both shall remain enforce.

Governing Law And Settlement Of Disputes

A. This Agreement is governed by and shall be construed in 
accordance with the Applicable Law to the extent these laws 
are not inconsistent with the principles of Shariah (as 
interpreted by the Fatwa & Shariah Supervisory Board of the 
Lessor), in which case principles of Shariah will prevail

B. The Primary Commercial Court of Sultanate of Oman shall 
have   jurisdiction on any dispute arising out of or in connection 
with this Agreement

ب. تتمتع المحاكم االبتدائية (الدوائر التجارية) لسلطنة عمان باالختصاص 
القضائي   لفض أي نزاع ينشأ عن هذا العقد أو يتعلق به.


